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Information systems have evolved into a critical part of companies’ business 

activities. These systems are difficult or nearly impossible to replace. On the other 

hand information systems have provided a way for companies to streamline their 

core business. The line of business or size of company plays no role in utilizing 

different information systems or applications. 

With risk management companies attempt to prevent realization of known risks. 

Business continuity management in turn attempt to prepare for disruption of 

business caused by realization of a risk and to recover from such disruption. 

Information systems being invaluable should companies put resources into 

precautionary actions and aim to reduce time to recovery. 

Target for this study was to identify chosen company's most notable risks which 

significantly threaten continuity of the business. Company's Balanced Score Card 

was utilized while reviewing business continuity. This study is to support quality 

system requirements in the company securing company’s business activities. This 

study was primarily executed in the form of themed interviews utilizing qualitative 

research method. 

In this study it was concluded chosen company's information systems and 

maintenance of the information systems is on a good level. Still some critical 

points of failure were identified. For these were made development suggestions to 

enhance information systems' fail tolerance from business continuation 

management point of view. 
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1 JOHDANTO 

Tietotekninen kehitys on edesauttanut erilaisten tietojärjestelmien muuttumista 

kriittisemmiksi tekijöiksi yritysten liiketoiminnassa. Yrityksen toimialalla ei ole enää 

merkitystä tietotekniikan hyödyntämisessä ja tietotekniset järjestelmät ovat hiljalleen 

vallanneet alaa eri teollisuuden aloilla. Nykyiset vaatimukset liiketoiminnan 

tehostamisesta ja kustannussäästöistä ovat olleet yhtenä merkittävänä tekijänä 

yritysten tietoteknistymiselle. Muutosten aikaansaamiseksi tietotekninen kehitys on 

ollut oleellisessa asemassa yritysten pyrkiessä tehostamaan tuotanto- ja 

toimitusprosessejaan sekä minimoimaan käytettävää pääomaa. Tietoteknisillä 

ratkaisuilla saavutettavien hyötyjen vastapainoksi liiketoiminnan riippuvuus 

tietotekniikasta on muodostunut tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa, jolle ei ole 

olemassa vaihtoehtoista tapaa (Juvonen et al. 2005, 116). 

 

Verkostoituminen toisten yritysten kanssa ja integroituminen arvoketjun eri 

toimijoiden kanssa on edellyttänyt yrityksiltä pidemmälle kehitettyjä tietoteknisiä 

ratkaisuja. Kehitys on ohjannut yhä pienempiä yrityksiä hyödyntämään 

tuotannossaan erilaisia tuotannonohjausjärjestelmiä. Esimerkiksi varastojen 

minimoinnissa ja toimitusketjun eri osien toimintojen optimoinnissa ja 

synkronoinnissa käytettävän juuri-oikeaan-aikaan -toimintamallin (Just In Time, 

JIT) toteuttaminen on tietoteknistymisen myötä helpottunut tai yleensä tullut 

mahdolliseksi. Toimitusketjun tehostamisessa isommat toimijat saattavat myös vaatia 

pienemmiltä kumppaneilta integroitumista isomman toimijan järjestelmiin. Toisaalta 

myös riskit toimitusketjun lenkin pettäessä lisäävät häiriöiden aiheuttajia yrityksen 

ulkopuolelle, ja vastaavasti vaikutukset yrityksen sisäisistä ongelmista heijastuvat 

toimitusketjun muille toimijoille helpommin. 

 

Syvemmälle ja laaja-alaisemmaksi kytkeytyvät tietojärjestelmät muodostavat 

kriittisiä tekijöitä yritysten liiketoiminnassa. Mikäli tietojärjestelmien riskejä ei ole 

riittävän kattavasti osattu ennakoida ja suojautua niiltä, saattaa riskien 
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realisoituminen heikentää liiketoimintaa merkittävästi. Järjestelmien kriittisyys voi 

olla sekä suoraa että välillistä. Yksittäisen järjestelmän haavoittuvuus saattaa 

lamauttaa jonkin operatiivisen toiminnon tai koko yrityksen toiminnan kokonaan. 

Riskienhallinnan avulla yritykset pyrkivät ennaltaehkäisemään häiriötilanteita. 

 

Riskien hallinta on aina tasapainoilua kustannusten ja suojautumisesta saatavien 

hyötyjen välillä. Täydellistä suojautumista riskejä vastaan ei ole järkevää rakentaa ja 

yleensä se on myös mahdotonta. Näin ollen yritysten tulisi pystyä arvioimaan 

potentiaalisten riskien toteutuessa syntyvät haittavaikutukset liiketoiminnalle ja 

laskea tulonmenetykset sekä kustannukset riskien toteuduttua samalla verraten niitä 

riskeiltä suojautumisen vaatimiin kustannuksiin. Yrityksen maineelle saattaa myös 

aiheutua negatiivista julkisuutta ja asiakkaita saatetaan menettää esimerkiksi 

toimitusvarmuuden heikentyessä. Nämä yrityksen tulee myös huomioida 

riskikustannusten laskennassa. Haittavaikutuksiin perustuvien tietojen ja vertailujen 

perusteella yrityksen tulee asettaa vaatimustasot eri järjestelmien käytettävyydelle, 

kuten esimerkiksi tietoteknisten palveluiden hankinnan yhteydessä määritellään 

palvelutasosopimukset (Service Level Agreement, SLA) halutun käytettävyyden 

mukaan. Palvelutason määrittäminen tukee yrityksen johdon päätöksentekoa 

tietojärjestelmien käytettävyyden ja riskienhallinnan investointien suunnittelussa. 

 

Riskienhallinta keskittyy lähtökohtaisesti riskien ennaltaehkäisyyn tai vaikutusten 

pienentämiseen. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan pääpaino on puolestaan riskin 

realisoiduttua liiketoiminnan toipumisessa. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnalla 

yritys pyrkii pienentämään häiriötilanteen kestoa ja samalla löytämään ratkaisuja 

sekä korvaavia menetelmiä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Liiketoiminnan jatkuvuus pyritään turvaamaan erilaisin etukäteen tehdyin 

suunnitelmin. (Juvonen et al. 2005, 128) Tietojärjestelmät voidaan mieltää 

palveluiksi varsinaiselle liiketoiminnalle ja häiriön tapahtuessa on ensisijaisen 

tärkeää turvata liiketoiminnan jatkuvuus, vaikka tietojärjestelmiä ei saataisikaan heti 

palautettua tai niitä pystyttäisiin käyttämään ainoastaan osittain. 
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1.1 Työn taustaa 

Tämä diplomityö on tehty Ovako Bar Oy Ab:n Imatran terästehtaalle. Työllä tuetaan 

yrityksen laatujärjestelmän vaatimuksia liiketoiminnan turvaamisessa. 

Riskikohteiden selvityksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden tarkastelun avulla yritys 

pystyy tiedostamaan potentiaaliset riskit. Riskien tunnistamista voidaan hyödyntää 

riskienhallinnan suunnitelmissa sekä turvaavien toimenpiteiden toteutuksessa. 

 

Yrityksellä on käytössä laatujärjestelmä, joka perustuu laatujärjestelmästandardeille 

SFS-EN ISO 9001:2008 ja ISO/TS 16949:2009. Laatukäsikirjassa on määritelty 

liitteen 1 mukaisesti kolme pääprosessia, jotka ovat asiakashallinta-, tuotteen 

valmistus- ja tuotekehitysprosessi. Tietohallinto ja IT-palvelut on määritelty yhdeksi 

tukiprosessiksi palvelemaan Imatran terästehtaan ja Turengin teräspalvelukeskuksen 

sekä myös osittain konsernin tietojärjestelmien tarpeita. IT-palveluprosessin 

tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja tuottaa organisaation toiminnan tarvitsemia 

tietotekniikkapalveluita, tunnistaa sekä ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja tarjota 

häiriötöntä asiakkaiden tarpeet tyydyttävää tietotekniikkapalvelua. (Ovako 2010a) 

 

Yritys soveltaa valitsemaansa strategiaan tasapainotettua suorituskykymittaristoa 

(Balanced Score Card, BSC). Suorituskykymittariston avulla yritys pyrkii 

seuraamaan tärkeimpiä toimintojaan ja ohjaamaan niitä strategiansa mukaiseksi. 

Suorituskykymittaristo valittiin tutkimuksen lähtökohdaksi tutkittaessa 

tietojärjestelmien vaikutuksia liiketoimintaan. Tarkoituksena on selvittää miten 

tietojärjestelmäriskien realisoituminen vaikuttaa suorituskykymittariston yksittäisiin 

mittareihin. Suorituskykymittaristo muodostuu koko terästehtaan kattavasta 

tasapainotetusta suorituskykymittaristosta sekä sen alapuolella olevista eri 

organisaatio-osien omista suorituskykymittaristoista. Niiden avulla ohjataan 

organisaatioiden toimintaa strategian mukaiseen suuntaan. Tässä työssä keskitytään 

tarkastelemaan ainoastaan koko terästehtaan kattavaa suorituskykymittaristoa. 
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1.2 Työn tavoitteet 

Tavoitteena on selvittää yrityksen tuotantoon ja liiketoimintaan kohdistuvia 

tietojärjestelmien potentiaalisia riskejä sekä niiden vaikutuksia yrityksen 

liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta luodaan 

yhteenveto tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien suorista ja välillisistä vaikutuksista 

yrityksen liiketoimintaan sekä suorituskykymittaristoihin. Tavoitteena on muodostaa 

yhteenveto yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisimmistä tieto- ja 

tietoliikennejärjestelmistä sekä niihin kohdistuvista suurimmista riskeistä. Samalla 

luodaan toimenpide-ehdotuksia mahdollisille korkean riskin kohteille.  

 

Tietojärjestelmäriskien kartoituksessa selvitetään, mitkä järjestelmät vaikuttavat 

oleellisesti tuotantoon sekä muihin yrityksen toimintoihin ja mitkä häiriötilanteet 

pystyisivät pysäyttämään toiminnot olennaisilta osilta. Kerätyn tiedon avulla 

muodostetaan yleiskuva eri toimintojen käytettävyysvaatimuksista tietojärjestelmille. 

Selvityksessä kartoitetaan myös mahdolliset korvaavat toimenpiteet ja järjestelmät, 

joilla voidaan hätätilassa turvata toimintojen jatkuvuus. 

 

Liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta tarkastellen tutkimuksessa selvitetään 

miten yritys on varautunut erilaisiin tietojärjestelmäriskien toteutumiseen: Onko 

yrityksessä suunniteltu häiriötilanteen aikana vaadittavia toimenpiteitä ja 

häiriötilanteesta toipumiseen vaadittavia toimenpiteitä sekä mahdollisia testejä 

häiriötilanteiden harjoittelemiseksi. 

1.3 Työn rajaukset 

Tietojärjestelmillä tässä työssä tarkoitetaan tietokone- ja palvelinjärjestelmiä sekä 

tietoliikenneverkkoja. Puhelinjärjestelmät rajataan pois tästä työstä. Työssä ei 

käsitellä puhtaasti yksittäisten tietojärjestelmien rakenteita ja niiden fyysisiä 

ominaisuuksia. Pyrkimyksenä on muodostaa näkemys liiketoimintaan kriittisesti 
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sidonnaisista tietojärjestelmistä ja varautumisista huomioiden ensisijaisesti 

liiketoiminnan jatkuvuus. 

 

Tässä työssä tietojärjestelmillä ensisijaisesti tarkoitetaan englanninkielistä termiä 

Information Systems (IS), joka voidaan mieltää laajempana kokonaisuutena 

verrattaessa tietotekniikkaan eli Information Technology (IT) tai tieto- ja 

tietoliikenneteknologiaan eli Information and Communication Technology (ICT). 

Monesti puhuttaessa IT tai ICT -järjestelmistä, tarkoitetaan tietojärjestelmiin liittyviä 

kokonaisuuksia. Termit eivät välttämättä tarkoita laajempaa kokonaisuutta, vaan 

viittaavat enemmän käytettyyn teknologiaan, josta varsinaiset järjestelmät on 

rakennettu. 

 

Riski käsitteenä voidaan ymmärtää potentiaalisena tapahtumana tulevaisuudessa, 

joka ei kuitenkaan välttämättä toteudu. Toisaalta se voidaan myös ymmärtää jonkin 

tapahtuman seurauksena. (BS 25999-1 2006, 5) Riskillä voi olla sekä negatiivisia että 

positiivisia vaikutuksia tai ainoastaan negatiivisia vaikutuksia riippuen riskin 

kohteesta. Yleensä tietojärjestelmäriskeistä puhuttaessa tarkoitetaan ainoastaan 

negatiivisia vaikutuksia omaavia riskejä. Positiiviset vaikutukset ymmärretään 

normaalisti tavoitteina, joita tietojärjestelmien käyttöönotolle asetetaan. Tässä työssä 

tietojärjestelmäriskeistä puhuttaessa tarkoitetaan ainoastaan negatiivisia vaikutuksia 

aiheuttavia tapahtumia. 

 

Vakuutukset rajataan työn ulkopuolelle, koska niiden avulla yleensä pyritään 

minimoimaan häiriön aiheuttamia kustannuksia ja negatiivisia taloudellisia 

vaikutuksia jo tapahtuneille häiriöille. Vakuutuksilla suojautuminen ei 

ennaltaehkäise tietojärjestelmien negatiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoiminnassa. 

Vakuutuksilla on enemmän merkitystä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta 

haluttaessa pienentää taloudellisia menetyksiä riskin tapahduttua. Tietojärjestelmiä 

suojataan normaalisti muunlaisilla teknisillä keinoilla ja sopimuksilla, koska 

pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen tai minimoida häiriön 
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aiheuttama haitta liiketoiminnalle. Sopimuksin tapahtuva riskin hajauttaminen 

kuuluu olennaisena osana tietojärjestelmien riskien hallintaan. Tällaisia 

sopimusteitse tapahtuvia vastuun jakoja voivat olla esimerkiksi erilaiset huolto-, 

ulkoistus- tai ylläpitosopimukset. 

 

Työn ulkopuolelle rajataan poikkeusolot, joilla voidaan ymmärtää olevan laajoja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Poikkeusolosuhteilla ymmärretään merkitsevästi 

valtion perusinfrastruktuuria häiritseviä tapahtumia, kuten luonnonmullistuksia ja 

terrorismia. Tällaiset häiriöt saattavat vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen tai 

normaalien peruspalveluiden saatavuuteen, kuten esimerkiksi sähkön- ja 

vedenjakeluun. Poikkeusolosuhteiden aikaisiin häiriöihin yrityksellä ei välttämättä 

ole mahdollisuutta suojautua kohtuullisin kustannuksin. Tutkimuksen pääpaino on 

normaaliolojen häiriötilanteissa, jotka pahimmassa tapauksessa saattaisivat kuitenkin 

lamauttaa yrityksen toiminnan. 

 

Lisäksi rahamääräiset kustannukset rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus 

käsittelee kuitenkin yleisellä tasolla riskienhallinnan investointien suhdetta 

liiketoiminnan häiriön merkitsevyyteen taloudellisten vaikutusten kannalta. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tämä työ on toteutettu toimintatutkimuksena kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 

hyödyntäen teemahaastattelujen muodossa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut laaja-

alainen tiedonhankinta yrityksen todellisista operatiivisista toiminnoista 

tietojärjestelmien näkökulmasta tarkasteltuna. Haastateltavien joukko koostui 

pääasiassa kohdeyrityksen henkilöstöstä. Heidät valittiin organisaatiokaavion sekä 

toisten haastateltavien tekemien ehdotusten perusteella. Haastatteluissa ei käytetty 

hyödyksi teknisiä apuvälineitä, vaan haastattelija on pyrkinyt kirjaamaan 

haastatteluiden aikana esiin tulleita asioita. Haastattelututkimus valittiin 

ensisijaiseksi menetelmäksi kerätä aineistoa, jotta pystytään muodostamaan 
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kokonaisvaltainen kuva yrityksen tietojärjestelmille asetetuista vaatimuksista ja 

niiden riskeistä. Lisäksi tutkimusaineistona on hyödynnetty yrityksen sisäisiä 

dokumentteja. Osa haastatteluista toteutettiin henkilökohtaisina ja osa 

ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastatteluissa pyrkimyksenä oli sekä ajan säästäminen 

että laajemman keskustelun aikaansaaminen haastattelutilanteessa. Haastatteluissa ei 

testattu hypoteeseja tai teorioita, vaan ensisijainen tavoite oli monitahoinen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu tietojärjestelmäriskien kannalta ja niiden vaikutuksista 

yrityksen liiketoimintaan. (Hirsjärvi et al. 2009, 164; Metsämuuronen 2008, 29–32) 

 

Kerättyä aineistoa analysoidaan kvantifioimalla eli määrällistä analyysiä apuna 

käyttäen (Eskola & Suoranta 2008, 164). Haastatteluilla kerätty tieto pyritään 

muuttamaan numeeriseen muotoon, jotta tulokset saadaan loogisemmiksi ja 

helpommin ymmärrettävään muotoon. Numeerisia arvoja käsitellään QFD -matriisia 

soveltaen. Tavoitteena on pystyä luokittelemaan sekä käyttäjien vaatimukset että 

myös liiketoiminnan vaatimukset suorituskykymittaristoa apuna käyttäen. Lisäksi 

tarkastellaan järjestelmien keskinäisiä riippuvuuksia matriisimuodossa. Näiden 

kolmen edellä mainitun matriisin tulokset ovat kriteereinä tarkasteltaessa 

järjestelmien infrastruktuuriin kohdistamia vaikutustekijöitä. Vaikutusten avulla 

lasketaan riskiluvut eri järjestelmäkomponenteille. Lopuksi kvantifioitujen tulosten 

käsittelyssä hyödynnetään SWOT -analyysiä, jonka avulla numeerisen analyysin 

tulokset muotoillaan sanalliseen muotoon yhdistäen haastatteluissa kerättyyn 

sanalliseen aineistoon. 

 

Kvantifioitujen tulosten avulla haastatteluilla kerättyä aineistoa analysoidaan 

kvalitatiivisesti teemoittelua hyödyntäen. Pyrkimyksenä on esittää 

tutkimusongelmaan syvällisemmin perehtyviä ydinkohtia. (Eskola & Suoranta 2008, 

164) Näin pystytään luomaan kattavampi kuvaus kerätystä aineistosta. 
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2 OVAKO 

Ovako on eurooppalainen pitkien erikoisterästuotteiden valmistaja.  Nykyinen Ovako 

muodostui 2005, kun Rautaruukin omistama Fundia, ruotsalaisen SKF:n omistama 

Ovako Steel sekä Wärtsilän omistama Imatra Steel yhdistyivät (kuva 2.1). Ovako 

koostuu kolmesta divisioonasta, jotka ovat Bar (tanko), Bright Bar (kirkkaat tangot) 

sekä Tube and Ring (putket ja renkaat). Ovakon pääkonttori on Ruotsissa, 

Tukholmassa. Tuotantolaitoksista suurin osa sijaitsee Ruotsissa. Lisäksi Ovakolla on 

tuotantoa myös Suomessa, Hollannissa, Ranskassa ja Italiassa. Yrityksen seitsemästä 

myyntikonttorista kuusi on Euroopassa ja yksi USA:ssa. Ovako on yksityinen yritys, 

jonka omistaa sijoitusyhtiö Triton. (Ovako 2009; Ovako 2010c; Ovako 2010d)  

 

 

Kuva 2.1. Ovakon historia. (Ovako 2010d) 

 

Ovako on erikoistunut niukkaseosteisten terästen ja hiiliterästen tuotantoon. 

Suurimmat asiakastoimialat keskittyvät auto- ja kuljetusväline- sekä 

konepajateollisuuteen ja sijaitsevat pääasiassa Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ovako 

työllistää noin 3000 henkilöä ja liikevaihto on 850 miljoonaa euroa. Ovakon 

divisioonien osuudet liikevaihdosta olivat: Bar 52 %, Tube and Ring 25 % ja Bright 
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Bar 23 %. Kokonaistuotannosta terästuotantoa oli 1,0 miljoonaa tonnia, valssattuja 

tuotteita valmistettiin 0,8 miljoonaa tonnia ja jatkojalostettuja tuotteita 0,4 miljoonaa 

tonnia. (Ovako 2010d) 

2.1 Ovako Bar Oy Ab, Imatran terästehdas 

Ovako Bar Oy Ab on osa Ovakon Bar -divisioonaa. Se koostuu Imatran 

terästehtaasta sekä Turengin teräspalvelukeskuksesta ja työllistää yhteensä noin 620 

henkilöä. Imatran terästehtaan tuotantomäärä vuodessa on noin 265 000 tonnia. 

Tehtaan pääraaka-aineena käytetään kierrätysterästä (liite 2, kuva 1), josta 

valmistetaan sekä pyörötankoja (  25 – 200 mm) että neliötankoja (  30 – 150 

mm), liitteen 2 kuvan 2 mukaisessa teräksenvalmistusprosessissa. (Ovako 2009; 

Ovako 2010b) 

 

Merkittävimmät asiakkaat toimialoittain ovat takomot 50 %, konepajateollisuus 30 % 

ja teräspalvelukeskukset 20 %. Imatran terästehtaan tuotannon loppukäyttökohteista 

kuvan 2.2 mukaisesti ajoneuvoihin menee 58 % ja koneisiin, laitteisiin ja 

metallituotteisiin 42 %. Viennin osuus Imatran terästehtaan tuotannosta on 80 

prosenttia. (Ovako 2009; Ovako 2010b)  

 

 

Kuva 2.2. Imatran terästehtaan asiakkaiden toimialat ja loppukäyttökohteet. (Ovako 

2010b) 
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2.2 Lähtötilanteen kuvaus 

Vaikka terästeollisuus helposti mielletään perinteiseksi prosessiteollisuudeksi ja ei 

ehkä niin tietotekniseksi alaksi, hyödynnetään nykyisissä terästehtaissa merkittävästi 

erilaisia automaatio- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Niitä käytetään ohjaamaan tehtaan 

toimintaa sekä keräämään tietoa tuotantoprosessista. Tietojärjestelmät on hyvin 

vahvasti integroitu tehtaan kaikkiin normaaleihin operaatioihin, alkaen tilausten 

käsittelystä tuotannonsuunnitteluun sekä varsinaisten tuotteiden valmistukseen ja 

tuotteiden lähettämiseen asiakkaille. Tietotekniikan avulla on tehostettu yrityksen 

toimintaa ja saatu työkalut tuotannon optimointiin ja seurantaan. 

 

Yrityksen tietojärjestelmät ovat toimineet ilman suurempia häiriöitä. Yrityksen 

ydintoimintoja seurataan suorituskykymittaristojen avulla. Niiden mittarit 

kohdistuvat pääasiassa varsinaiseen tuotantoon, BSC:n mittaristojen mukaisesti. 

Tietojärjestelmien toimivuutta ei varsinaisesti seurata suorituskykymittaristojen 

avulla vaikka järjestelmien häiriöiden vaikutukset voivat olla merkittäviä ja häiriöt 

näkyä mittaristoissa heikentävästi. 

 

Konsernin rakenteessa ja omistajapohjassa tapahtui muutoksia syksyn 2010 aikana, 

kuten yritysesittelyssä aiemmin mainittiin. Muutokset konsernissa vaikuttavat myös 

tietojärjestelmäpalveluihin. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tarpeellisten tietojen 

ja järjestelmien jakaminen uusien yritysten kesken. Yritysjärjestelyjen myötä 

tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit voivat myös muuttua. Syksyn aikana yrityksessä 

käynnistyi lisäksi mittava tuotannonohjausjärjestelmän uusimisprojekti, jolle 

organisaatioiden keskuudessa on asetettu paljon odotuksia. 
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3 RISKIENHALLINTA  

Ettala (1986, 11) määrittelee riskienhallinnan ensisijaisen tavoitteen seuraavasti: 

”Riskienhallinnan primäärinen tavoite on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

kaikissa olosuhteissa. Toisin sanoen sellaisten äkillisten ja odottamattomien 

yllätysten välttäminen, jotka vaarantaisivat yrityksen toiminnalle asetettujen 

tavoitteiden toteutumisen ja pahimmassa tapauksessa vaarantaisivat koko yrityksen 

olemassaolon.” Ettalan määritelmästä voidaan päätellä riskien aina aiheuttavan 

negatiivisia vaikutuksia yritykselle. Juvonen et al. (2005, 20) puolestaan jakaa 

riskienhallinnan tavoitteet kahteen osaan. Katastrofien välttäminen on 

riskienhallinnan ensisijainen tavoite ja toisena tavoitteena tulee riskikustannusten 

optimointi. Edellä olevien määritelmien perustella riskienhallinnan ensisijaisena 

tavoitteena on pyrkimys ennaltaehkäistä ja estää vahinkojen syntyminen. Mikäli 

ennaltaehkäisy ei ole taloudellisesti tai toiminnallisesti mahdollista tulee yrityksen 

pyrkiä minimoimaan riskien todennäköisyyttä sekä niiden vaikutuksia. Riskien 

ennaltaehkäisy toteutetaan ensisijaisesti erilaisin teknisin ratkaisuin, kuten kuvassa 

3.1 on esitetty. Toissijaisena riskienhallinnan keinona voidaan pitää riskien 

hajauttamista taloudellisin keinoin.  

 

Kuva 3.1. Tekninen ja taloudellinen suoja vahinkoriskeille. (Ettala 1986, 10) 

 

Ettala (1986, 10) luettelee teknisiksi suojiksi esimerkiksi palontorjunnan, 

kunnossapidon, työ- ja ympäristönsuojelun, kuljetusvahinkojen torjunnan, 

vartioinnin ja kulunvalvonnan sekä tieto- ja tuoteturvallisuuden. Tekninen 
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suojaaminen kohdistuu sekä aineelliseen että aineettomaan omaisuuteen. 

Taloudellisiksi suojiksi Ettala määrittelee sopimukset ja vakuutukset.  

 

Nykyisin tietojärjestelmät voivat olla elinehto yrityksen liiketoiminnoille, joten 

tietojärjestelmien riskienhallinnan painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä 

toimenpiteissä. Näihin tietojärjestelmien riskienhallintamenetelmiin kuuluvat 

erilaiset tekniset ratkaisut ja sopimusteitse hajautettavat riskit. Ensisijaisena 

suojausmenetelmänä ovat erilaiset fyysiset ja ohjelmalliset toteutukset. Toissijaiseksi 

suojauskeinoksi tietojärjestelmien osalta ovat muodostuneet yhteistyökumppaneille 

sopimusteitse siirrettävät tai hajautettavat riskit, jotka ovat vakuuttamiseen verrattuna 

oleellisempi osa tietojärjestelmien riskienhallintaa. Näin voidaan pyrkiä turvaamaan 

tietojärjestelmille määritelty palvelutaso. Kumppaneille ja yhteistyötahoille 

sopimusteitse riskejä hajautettaessa teknisen suojautumisen vaatimukset eivät 

kuitenkaan poistu, vastuu niiden toteuttamisesta siirtyy sopimuskumppaneille. 

Kolmantena riskien suojautumisen keinona on vakuuttaminen, jolla ei 

ennaltaehkäistä riskien toteutumista. Vakuuttamisella voidaan ainoastaan pienentää 

jäljelle jäävän jäännösriskin negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Suominen (2000, 

11) määrittelee vakuutuskelpoisiksi riskeiksi aina tappiota aiheuttavat riskit, joita hän 

nimittää vahinkoriskeiksi. Niillä ei ole minkäänlaisia voiton mahdollisuuksia. 

Viimeisenä riskienhallinnassa on riskin hyväksyminen ja mahdollisten negatiivisten 

vaikutusten kattaminen yrityksen omilla resursseilla. Kuvassa 3.2 on esitetty 

riskienhallinnan eri vaihtoehdot, joita voidaan toteuttaa tietojärjestelmien 

riskienhallinnassa. Riskienhallinnan avulla yritys pyrkii löytämään ja hallitsemaan 

riskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin (BS 

25999-1 2006, 6).  
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Kuva 3.2. Riskienhallinnan keinot. (ISO/IEC 27005 2008, 18) 

 

Riskienhallinnassa on aina kyse tasapainoilusta turvaavien investointien suuruudesta 

suhteessa vahingon aiheuttamiin tappioihin ja vahingosta aiheutuneisiin 

kustannuksiin. Kuvassa 3.3 on esitetty perinteinen riskienhallinnan kustannusten ja 

riskien aiheuttamien kustannusten optimointi kuvaaja. Siinä kokonaiskustannuskäyrä 

kuvaa vahinkokustannusten ja suojautumiskustannusten yhteenlaskettua arvoa. 

 

 

Kuva 3.3. Riskienhallinnan optimointi. (Kuusela & Ollikainen 1998, 25) 
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3.1 Riskin määrittely 

Riskien toteutumiseen liittyy aina epävarmuus ja toteutuessaan ne sisältävät tiettyjä 

odotuksia, jotka määrittävät millaisena riskitapahtuma koetaan. Odotuksiin liittyy 

olennaisena osana lisäksi riskitapahtuman laajuus ja merkityksellisyys. Riskinä ei 

pidetä tapahtuman tai muun vastaavan lopputulosta tai seurausta, joka on ennalta 

täysin tiedossa. (Juvonen et al. 2005, 7) Kogan ja Wallach ovat vuonna 1964 

ilmestyneessä teoksessaan esittäneet tieteellisen lähtökohdan riskin määritelmälle: 

”Riski on kaksitahoinen, toisaalta se sisältää mahdollisuuden ja toisaalta vaaran 

aspektin” (Juvonen et al. 2005, 8). Yritystoimintaan sisältyy molemmat 

mahdollisuudet sekä riskien ottaminen voittojen tavoittelemiseksi että myös 

menetyksiä aiheuttavat riskit Gahinin riskimallin mukaisesti kuvassa 3.4. Suominen 

(2000, 7) kuvailee tulevaisuuteen kohdistuvia epävarmuustekijöitä osaksi normaalia 

yritystoimintaa, johon kohdistuu myös uskomuksia ja odotuksia tulevasta. 

Yritystoiminnan riskit voidaankin jakaa liike- ja vahinkoriskeihin niiden 

aiheuttamien seurausvaikutusten mukaisesti. Liikeriskit voivat toteutuessaan 

aiheuttaa joko tappioita tai voittoja yritykselle riippuen miten ja millaisissa 

olosuhteissa riskit realisoituvat. Lähtökohtaisesti liikeriskien vakuuttaminen ei ole 

mahdollista. Vahinkoriskit aiheuttavat toteutuessaan aina tappiota ja niitä vastaan 

voidaan suojautua vakuuttamalla. (Ettala 1986, 9) 

 

 

Kuva 3.4. Gahinin riskimalli. (Suominen 1994, 15) 
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Tietojärjestelmien positiiviset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan ovat yleensä 

tavoiteltuja asioita ja ominaisuuksia, joita tietojärjestelmiä uusittaessa tai 

paranneltaessa asetetaan tavoitteiksi. Yritykset pyrkivät normaalisti tehostamaan 

toimintaansa ja pienentämään kustannuksia otettaessa käyttöön uusia 

tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmäriskit yritystoiminnassa ovat pääsääntöisesti 

vahinkoriskejä, joilla on ainoastaan negatiivisia seurausvaikutuksia. 

 

Suominen (2000, 19) jakaa riskien vaikutukset vakavuudeltaan neljään kategoriaan, 

joita voidaan kuvata adjektiiveilla vähäinen, kohtalainen, suuri ja katastrofaalinen. 

Hänen mukaansa riskien suuruutta voidaan myös kuvata termein merkityksetön, 

vähäinen, kohtalainen, merkittävä ja sietämätön. Molemmat määritelmät kuvaavat 

osittain samaa asiaa. Esimerkiksi merkityksetön riski on niin vähäinen, ettei se 

edellytä erityisiä toimenpiteitä ja katastrofaalinen riski voi puolestaan aiheuttaa 

sietämättömät olosuhteet, jolloin yrityksen toiminta keskeytyy. Yrityksen 

tietojärjestelmiä uhkaavia riskejä voidaan myös jakaa vastaavien termien mukaisesti, 

millaisia vaikutuksia niillä on yrityksen liiketoimintaan ja sen jatkuvuuteen. 

Vähäinen riski voi käsittää yksittäisen komponentin hajoamisen, joka ei näy 

mitenkään käyttäjille. Katastrofaalinen riski puolestaan saattaa lamauttaa yrityksen 

toiminnat totaalisesti ja sen vaikutukset voivat olla hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen 

vaikuttavia tai jopa vaarantaa yrityksen olemassaolon. 

3.2 Riskienhallinnan viitekehys 

Riskienhallintaprosessi on Suomisen ja Juvosen et al. mukaan systemaattinen 

vaiheittainen kuvan 3.5 mukainen toimintaprosessi, joka alkaa merkittävien riskien 

tunnistamisella edeten riskien todennäköisyyksien ja vakavuuden arvioinnin kautta 

sopivien riskienhallintamenetelmien kehittämiseen ja valitsemiseen sekä tarvittavien 

päätösten tekemiseen riskienhallinnan tavoitteiden mukaisesti. Riskianalyysiin 

voidaan ottaa mukaan myös luotettavuuden ja käyttövarmuuden arvioiminen, jotka 

tietojärjestelmien kannalta voidaan mieltää osaksi riskejä. Viimeisessä vaiheessa 
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yrityksessä tulee arvioida riskienhallinnan riittävyyttä ja mahdollisia parannuksia. 

Tavoitteena on riskien määrittäminen, vaikutusten arvioiminen ja hallinta. 

(Suominen 2000, 30–33; Juvonen et al. 2005, 24) 

 

 

Kuva 3.5. Riskienhallinnan vaiheet yrityksessä. (Juvonen et al. 2005, 24) 

 

Suh ja Han määrittelevät Suomisen ja Juvosen et al. esittämän riskianalyysin 

kvantitatiiviseksi menetelmäksi, jossa pyrkimyksenä on selvittää kustannukset 

mahdollisen riskin realisoituessa. Heidän mukaan kvantitatiivisessa menetelmässä 

tietojärjestelmien riskikohteita arvostetaan enemmän niiden korvauskustannusten 

perusteella. Menetelmässä ei huomioida riittävästi keskeytyneen liiketoiminnan 

menetyksiä ja kustannuksia häiriötilanteissa. Aineettoman omaisuuden arvon 

määrittely perustuu riskianalyysillä saatuun arvioon eikä välttämättä todelliseen 

arvoon tai vaikutuksiin. Kvantitatiivisessa riskianalyysissä ei myöskään huomioida 

organisaation kyvykkyyttä kohdata liiketoiminnan keskeyttävää häiriötä ja 

organisaation kykyä selvitä liiketoiminnan keskeytyksestä. Kvalitatiivisessa 

riskianalyysissä puolestaan pyritään määrittelemään riskit rahallisen arvioinnin 

sijasta analyysillä kerätyn tiedon ja arvioinnin perusteella. Puutteena kvalitatiivisessa 

menetelmässä on arvioiden subjektiivisuus. Kvalitatiivinen riskianalyysi ei 

myöskään tue kustannusperusteista päätöksentekoa, mikä vaikeuttaa riskienhallinnan 

vaihtoehtojen vertailua. Suh ja Han esittävätkin liiketoimintamalliin perustuvaa 
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riskianalyysimenetelmää, jossa määritellään kriittiset tekijät ja potentiaaliset uhat, 

jotka saattaisivat heikentää kykyä toimia ja johtaisivat kriittisten tekijöiden 

menetyksiin. (Suh & Han 2003, 149–151) 

 

Myös Suh ja Han (2003, 150) ovat todenneet tietojärjestelmien riskienhallinnan 

olevan systemaattinen prosessi, jonka avulla minimoidaan mahdollisia menetyksiä. 

Heidän mukaansa riskienhallintaprosessi koostuu neljästä vaiheesta:  

1. Organisaatioon ja sen vahvuuksiin perehtyminen 

2. Suojattavan omaisuuden ja sen arvon määrittäminen 

3. Uhkien ja haavoittuvuuksien määrittäminen 

4. Riskien ja niiden taloudellisten vaikutusten määrittely. 

 

Analyysin avulla luodaan perusteet riskienhallinnan päätöksentekoon. 

Tietojärjestelmäriskeissä omaisuus käsittää fyysisen toteutuksen (palvelimet, 

verkkolaitteet, kaapeloinnit jne.), sovellukset, tallennetun tiedon ja tietokannat sekä 

henkilöstön, dokumentaatiot ja muut tarvittavat välineistöt sekä tilat. (Suh & Han 

2003, 150) Heidän kehittämässään mallissa ei kuitenkaan oteta kantaa mahdollisten 

riskikohteiden keskinäiseen riippuvuuteen eikä riskien tarkkailuun valittujen 

menetelmien valvomiseksi. 

 

Ilmonen et al. (2010, 93) jakaa riskienhallintaprosessin viiteen vaiheeseen, jotta 

siihen voidaan sisällyttää kaikki tavoitteellisen johtamisen elementit. Kuvassa 3.6 on 

Ilmosen et al. esittämä riskienhallintaprosessi, joka heidän mukaansa tulee olla 

jatkuva prosessi. Kyse ei ole prosessista, jolla olisi alku ja loppu. Riskit eivät ole 

pysyviä vaan ne ovat dynaamisia ja muuttuvat ajan kuluessa. Riskien merkitsevyys 

voi muuttua tai osa riskeistä häviää ja uusia riskejä voi muodostua. Näin ollen riskien 

kartoituksen ei tulisi olla kertaluontoinen prosessi, joka uusitaan tietyin väliajoin 

esimerkiksi kerran vuodessa auditointeja varten. 
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Kuva 3.6. Riskienhallintaprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät. Mukaillen Ilmonen et 

al. riskienhallinnan kuvaa. (Ilmonen et al. 2010, 92) 

 

Riskienhallintaprosessi mukaan lukien riskiraportointi ja riskienhallintatoimenpiteet 

tulee yhdistää ja sovittaa yrityksen muuhun toimintaan kokonaisvaltaisen 

riskienhallintaprosessin saavuttamiseksi (Ilmonen et al. 2010, 91). Riskienhallinta 

perustuu yrityksen strategiaan. Lisäksi tulee huomioida yrityksen sisäiset ja ulkoiset 

vaatimukset riskienhallinnan tavoitteiden määrittämiseksi. Ulkoisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi yritysten käyttämien standardien asettamat vaatimukset, lainsäädäntö ja 

asiakasvaatimukset. Sisäisiä tekijöitä ovat puolestaan yrityskulttuuri, toimintaohjeet 

sekä yrityksen sisäiset politiikat ja periaatteet. 

 

Tietojärjestelmäriskit kohdistuvat pääasiassa yrityksen operatiivisten riskien alueelle 

esimerkiksi tuotantoa häiritsevän riskin realisoituessa. Tietojärjestelmäriskejä voi 

esiintyä myös muissa yritykseen kohdistuvissa riskikentissä, kuten väärät 

teknologiavalinnat, jotka voivat aiheuttaa strategisia riskejä. 
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3.3 Liiketoimintamalliin perustuva riskianalyysi 

Operatiivisten toimintojen häiriöt kuuluvat normaaleihin jokapäiväisiin riskeihin, 

joiden seurauksena yritykselle voi myös aiheutua tulojen menetyksiä ja asiakkaiden 

luottamuksen vähenemistä. Häiriötilanteissa organisaation antama tuki 

liiketoiminnalle on tärkeä osa analyysiä. Edellä mainittujen asioiden arvo tulisi myös 

määrittää ja tarkastella riskejä lähtökohtaisesti liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Liiketoimintamalliin perustuvassa riskianalyysissä käsitellään samoja asioita kuin 

perinteisessä riskianalyysissä, jonka etuna on systemaattinen prosessi omaisuuden 

arvostamiseen. Erot perinteiseen malliin muodostuvat kuitenkin perehtymisestä 

organisaation eri tasoihin ja toimintojen jatkuvuuden tarkastelusta. Menetelmässä 

kartoitetaan tärkeimmät toiminnot liiketoiminnassa ja tietojärjestelmissä. (Suh & Han 

2003, 150–151) Liiketoimintamalliin perustuvassa riskianalyysissä pyritään SWOT -

analyysin mukaisesti huomioimaan myös vahvuudet ja mahdollisuudet. Seuraavaksi 

on käsitelty riskienhallintaprosessia, jossa Ilmosen et al. esittämään viisivaiheiseen 

riskienhallintaprosessiin on soveltaen yhdistetty Suhin ja Hanin esittämä 

liiketoimintamalliin perustuva riskienhallintaprosessi. 

3.3.1 Tavoitteiden määrittely ja kohdentaminen 

Riskianalyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan organisaation kyvykkyyttä 

liiketoiminnan jatkuvuuden näkökannalta. Tämä tarkastelu tuo esille tärkeimmät 

liiketoiminnan tekijät, joiden toimintaa tulee hallita. Organisaation ja sen 

vahvuuksien tunteminen on perusedellytys tarkasteltaessa riskejä liiketoiminnan 

jatkuvuuden kannalta. Seuraavassa on esitetty viisi ydinkohtaa liiketoimintamalliin 

perustuvassa riskianalyysin ensimmäisessä vaiheessa. (Suh & Han 2003, 151) 

1. Organisaation missio eli tehtävä on tunnistettava. Se määrittelee yrityksen 

tarkoituksen ja luonteen. Yrityksen strategian ja suunnitelmien 

ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta organisaation tavoitteet ymmärretään. 

2. Organisaation mission mukaisten pitkäntähtäimen päämäärien tunnistaminen, 

koska ne ohjaavat yrityksen mission toteuttamisessa. 
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3. Kahden aiemman vaiheen pohjalta luodaan liiketoimintamalli. Riskien 

analysoijan on ymmärrettävä organisaation liiketoiminnan vaatimukset, jotta 

liiketoimintamallin kehittäminen on mahdollista. Liiketoimintamalli esittää 

välttämättömät yrityksen toimintaan kuuluvat osa-alueet kokonaisuutena. 

Jokainen liiketoiminnan tehtävä voidaan pilkkoa pienempiin osiin ja lopulta 

nähdä toimintojen matalinkin taso. Yrityksen toiminnan jokainen osa tukee 

organisaation pyrkimystä saavuttaa tavoitteensa. 

4. Liiketoiminnasta vastaavien johtajien avustuksella tunnistetaan 

liiketoiminnan osien tavoitteet. 

5. Viimeisessä vaiheessa määritellään liiketoiminnan osien keskinäiset 

suhteelliset merkitsevyydet. (Suh & Han 2003, 151) 

 

Kuvan 3.6 mukaisesti organisaation tavoitteisiin vaikuttaa yrityksen vision ja mission 

lisäksi myös yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Nämä asettavat rajoja ja 

tavoitteita riskienhallinnalle.  

3.3.2 Riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

Riskien tunnistaminen ja riskien suuruuksien arvioiminen koostuu kolmesta osasta: 

suojattavasta omaisuudesta, uhkista ja haavoittuvuuksista. Suojattavan omaisuuden, 

sekä aineellisen että aineettoman, suhde liiketoiminnan toimintoihin tulee määrittää. 

Tällöin on mahdollista laskea riskille todellinen arvo perustuen omaisuuden arvoon 

ja liiketoiminnan haittojen aiheuttamiin menetyksiin. Arvioiminen voidaan tehdä 

Suhin ja Hanin esittämän viisivaiheisen arvion avulla. (Suh & Han 2003, 152) 

1. Omaisuuden tunnistaminen 

2. Omaisuuden tehtävät liiketoiminnassa 

3. Omaisuuden merkitsevyyden määritteleminen 

4. Omaisuuden riippuvuuden tunnistaminen 

5. Lopullinen omaisuuden tärkeyden määrittely. 
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Ilmonen et al. (2010, 96) luettelevat lisäksi riskin vaikutuksen yrityksen brändiin ja 

maineeseen, jotka ovat osa aineetonta omaisuutta. Riskejä voivat aiheuttaa sekä 

tahaton toiminta että vahingot, lisäksi myös tahalliset riskitekijät tulee huomioida. 

Organisaation sisältä ja ulkoa voi muodostua uhkia ja ne kaikki tulee tunnistaa. (Suh 

& Han 2003, 155) 

 

Tietojärjestelmien kannalta riskienhallinta pitää sisällään useampia eri osa-alueita, 

jotka liittyvät sekä aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen kuten liiketoiminnan 

turvaamiseen tähtäävään toimintaan. Tietojärjestelmäriskeissä voidaan havaita 

vastaavia riskitekijöitä samoin kuin muussakin yrityksen riskienhallinnassa. Näitä 

ovat esimerkiksi omaisuusriskit ja liiketoiminnan keskeytymiseen liittyvät riskit. 

Lisäksi tietojärjestelmäriskeihin liittyy omanlaatuisia riskejä, kuten tietojärjestelmien 

vahva sidos järjestelmien ylläpitoon ja tukipalveluihin (Suh & Han 2003, 149). Niitä 

järjestelmien toimivuus tai tietoturvaan liittyvät toiminnot saattavat edellyttää 

päivittäin. Tällaisten riskien vaikutukset yrityksen toimintaan voivat olla merkitseviä. 

Tietojärjestelmäriskit voidaan jakaa suoraan fyysisiin riskeihin, joiden hallinnointi 

tapahtuu tietojärjestelmien perusinfrastruktuurin parissa ja toisaalta sovelluksiin, 

henkilöstöön, osaamiseen ja tieto-omaisuuteen (Suh & Han 2003, 152). Nykypäivänä 

tietoturvallisuuden uhat voivat muodostua merkittäviksi tekijöiksi yritysten 

tietojärjestelmille ja tieto-omaisuudelle.  

 

Tietojärjestelmien riskienhallinnan avulla pyritään turvaamaan 

tietojärjestelmäpalveluiden saatavuus käyttäjille ennalta sovittujen 

käytettävyysvaatimusten mukaisesti (Suh & Han 2003, 149). Käytettävyys voi 

vaihdella sen mukaan miten kriittiseksi palvelu on määritetty yrityksen 

liiketoiminnan kannalta. Käytettävyysvaatimus voi vaihdella täysin katkottomasta 

järjestelmään, joka sallii useamman päivän tai jopa pidemmän toimintakatkon. 

Riskienhallinnan tavoitteena on löytää sopivat käytettävyysvaatimukset eri 

järjestelmille, jolloin yritys voi rakentaa liiketoiminnan vaatimukset huomioiden 

mahdollisimman kustannustehokkaan tietojärjestelmien riskienhallintastrategian. 
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Tietojärjestelmien riskienhallinnassa riskien analysoinnilla pyritään kartoittamaan 

vahinkojen laatu ja todennäköisyys. Vahinko voi aiheuttaa sekä kustannuksia että 

organisaation kyvyttömyyttä toimia ja se voi alentaa samalla turvallisuutta. 

Toteutuessaan vahinko aiheuttaa yleensä menetyksiä, joiden suuruus riippuu 

vahingon laadusta ja laajuudesta. Riskin todennäköisyys puolestaan kertoo, miten 

usein menetys tai häiriö voi kohdistua yritykseen. (Suh & Han 2003, 150) 

 

Riskien arvioinnissa käytetään yleisesti riskilukua, joka normaalisti määritellään 

seuraavasti: Riskiluku = vaikutus x todennäköisyys. Sen avulla voidaan tehdä 

vertailua erilaisten riskien välillä, jotta mahdolliset suojaavat toimenpiteet pystytään 

kohdistamaan oikein. Kaava olettaa riskin vaikutuksen ja todennäköisyyden olevan 

samanarvoisia. Taulukossa 3.1 on esitetty riskiluvun laskenta, jossa riskin vaikutus ja 

todennäköisyys voivat saada arvoja 1–5. Taulukossa riskiluku 1 kuvaa perinteisellä 

riskiluvun laskennalla saatua tulosta. Riskit, joiden vaikutus on pieni mutta 

todennäköisyys on suuri, saavat saman riskiluvun kuin riskit joiden vaikutus on suuri 

ja todennäköisyys on pieni. Korkeamman vaikutuksen omaava riski lähtökohtaisesti 

uhkaa kuitenkin yrityksen toimintaa merkittävämmin. Pienen vaikutuksen omaava 

riski ei uhkaa yrityksen toimintaa vaikka sen todennäköisyys olisikin suurempi. 

Ilmonen et al. ehdottavatkin käytettäväksi painotusta riskin vaikutuksen 

korostamiseksi. Heidän esittämässä riskiluvun laskentamallissa vaikutus korotetaan 

toiseen potenssiin: Riskiluku = vaikutus
2
 x todennäköisyys. Taulukossa 3.1 on esitetty 

samat vaikutukset ja todennäköisyydet painottaen kuitenkin riskin vaikutusta. 

Riskiluku 2 kuvaa vaikutuksella painotettua riskilukua. (Ilmonen et al. 2010, 90)  

 

Taulukko 3.1. Riskiluvun vertailu. 

 

Vaikutus Todennäköisyys Riskiluku 1 Riskiluku 2

Riski 1 3 4 12 36

Riski 2 4 3 12 48

Riski 3 1 5 5 5

Riski 4 5 1 5 25
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3.3.3 Riskinhallintatoimenpiteet 

Riskianalyysissä yrityksen tulee alussa tunnistaa mahdolliset vaaratekijät, 

vaaratilanteet sekä vaaralliset tapahtumat. Minkä pohjalta arvioidaan riskien 

suuruudet ja pyritään antamaan niiden suuruudelle kuvaava laadullinen tai 

määrällinen arvo, kuten aiemmin kohdassa 3.1 Riskin määrittely on kuvattu. Riskin 

suuruuteen vaikuttavat riskin aiheuttaman vahingon vakavuus sekä vahingon 

todennäköisyys. Nämä ohjaavat riskienhallinnan toimenpiteiden valintaa. 

Todennäköisyyteen vaikuttavat riskin esiintymisen todennäköisyys, riskin 

aiheuttaman vahingon kesto ja mahdollinen riskin vältettävyys tai rajoitettavuus. 

Riskien suuruuksien arvioiminen on aina subjektiivista ja siihen vaikuttaa analyysin 

tekijän taustat sekä kokemus, riippumatta siitä tekeekö riskianalyysiä yrityksen oma 

henkilökunta vai ulkopuolinen taho. (Hallikas et al. 2003, 29) 

 

Riskienhallintamenetelmän valinnassa päätetään, mitä riskejä vastaan yritys 

suojautuu ja miten. Lisäksi tehdään päätökset riskeistä, joita vastaan yritys ei 

suojaudu. Niiden vaikutukset yritys kattaa omilla resursseilla. 

Suojautumiskustannukset määräävät suurelta osin, miten yritys suojautuu riskeiltä. 

Valittavana on riskien välttäminen tai kiertäminen erilaisin teknisin keinoin. Mikäli 

tämä ei ole mahdollista, yritys voi yrittää pienentää riskien todennäköisyyttä tai 

niiden negatiivisia vaikutuksia. Osan riskeistä yritys voi siirtää sopimuksin 

yhteistyökumppaneiden vastuulle. Jäännösriskien negatiivisia taloudellisia 

vaikutuksia yritys voi pienentää vakuutuksilla. (Juvonen et al. 2005, 29; Ilmonen et 

al. 2010, 97) 

 

Riskien merkittävyyden arvioimisessa päätetään riskianalyysin tulosten perusteella, 

onko tunnistetulle riskille tehtävä turvallisuustoimenpiteitä tai onko aiemmilla 

turvaavilla toimenpiteillä vähennetty riskien aiheuttajia riittävässä määrin. Riskin 

merkitsevyyden arvioinnilla tehdään ainoastaan päätös siitä, ovatko turvaavat 
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toimenpiteet tarpeellisia ja arvioidaan aiempien turvaavien toimenpiteiden riittävyys. 

(Hallikas et al. 2003, 29) 

 

Tietojärjestelmien riskien analysoinnissa tulee huomioida järjestelmien suorien 

riskien lisäksi epäsuorat riskit, joiden vaikutukset voivat olla vaikeammin 

havaittavissa. Tällaisia riskejä voi muodostua järjestelmien keskinäisten toimintojen 

ja integraation seurauksena. Esimerkiksi vähemmän tärkeä järjestelmä tarjoaa 

kriittisemmälle järjestelmälle oleellista palvelua. Tällaisessa tapauksessa tulee 

vähemmän kriittisen järjestelmän vaatimukset suhteuttaa kriittisemmän järjestelmän 

vaatimusten mukaisesti. Riskin toteutuminen aiheuttaa aina menetyksiä tai heikentää 

organisaation kykyä toteuttaa tehtäväänsä. Häiriöstä seuraa omaisuuden menetyksen 

lisäksi tulon menetyksiä, joiden perusteella voidaan muodostaa kokonaiskustannus 

riskille. Tulonmenetykseen vaikuttaa myös häiriön keston pituus. Näitä laskettuja 

menetyksiä tulee verrata yrityksen esimerkiksi yhden päivän aikana saatuun tuottoon, 

jotta riskienhallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. (Suh & 

Han 2003, 155) 

3.3.4 Riskiraportointi ja seuranta 

Riskianalyysin perusteella muodostetaan riskien vaikuttavuuden ja todennäköisyyden 

arviot, joiden mukaan saadaan nettoriskit. Niille kohdistetaan tarvittavat 

riskienhallintatoimenpiteet. Toimenpiteiden vaikutuksen arvioinnilla saadaan selville 

jäännösriskit, joita verrataan yrityksen laskennalliseen riskinkantokykyyn.  

Riskiraportoinnissa kirjataan riskien arvioinnin ja suositeltavien riskienhallinnan 

toimenpiteiden jälkeinen jäännösriski. Eri riskinhallintatoimenpiteitä verrataan 

yrityksen riskinottohaluun ja riskinkantokykyyn sekä mahdollisuuksiin. (Ilmonen et 

al. 2010, 100) 

 

Liiketoimintatasojen omista lähtökohdistaan luomat riskikartat kootaan yhteen koko 

yrityksen kattavaksi johdon riskikartaksi. Koostetussa riskikartassa arvioidaan 
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toimintayksikköjen riskejä kokonaisvaltaisesti. Sen avulla pystytään varmistamaan 

eri yksikköjen riskien arviointikriteerien samankaltaisuus ja tarkastelemaan, miten eri 

toimintayksikköjen riskit vaikuttavat toisiin yksiköihin. Riskikartat voidaan myös 

kiinnittää suoraan yrityksen prosesseihin. Kriittisten prosessien tunnistaminen on 

tärkeää ja riskikarttojen kiinnittäminen prosesseihin helpottaa yrityksen 

ydinprosessien riskienhallintaa sekä riskien luonteen muuttumisen tarkastelua. 

Prosessikarttaan voidaan lisäksi kiinnittää erilaisia kontrolleja ja 

raportointivaatimuksia. Jotta riskikartta säilyisi ajan tasalla, tulisi johdon riskikartat 

päivittää vähintään kerran vuodessa. (Ilmonen et al. 2010, 100) 

3.3.5 Riskienhallinnan arviointi ja jatkuva parantaminen 

Jotta riskienhallinta olisi jatkuvaa tietoista toimintaa, on sen oltava systemaattista ja 

säännöllistä. Havaittuja ja hallittuja riskejä on tarkkailtava johdonmukaisesti, jotta 

tunnistetaan riskikentässä tapahtuvat muutokset. Tarvittaessa 

riskienhallintamenetelmien soveltuvuutta tulee myös arvioida riskien muuttuessa, 

kuten myös yrityksen riskinkantokyvyssä tapahtuvia muutoksia. (Juvonen et al. 

2005, 30) Erilaisten mittareiden ja arviointien perusteella yrityksessä voidaan 

suunnitelmien ja tavoitteiden pohjalta arvioida riskienhallinnan onnistumista. 

Jatkuvan parantamisen tavoitteena on kehittää riskienhallinnan tasoa ja tunnistaa 

aiemmin tunnistamattomia uhkia. Lisäksi tavoitteena on varmistaa riskienhallinnan 

toimintojen suoritustaso ja yhdenmukaisuus yrityksessä sekä todentaa ohjeiden 

noudattaminen. (Ilmonen et al. 2010, 101) Yrityksellä on paremmat mahdollisuudet 

kohdata uusia riskejä tarkkailemalla riskikentässä tapahtuvia muutoksia 

säännöllisesti. Lisäksi yrityksen on havaittava myös sen riskienhallintatoimien ja 

riskinkantokyvyn muutokset, jotta vältytään yllätyksiltä muuttuneissa olosuhteissa. 

Tiedostaessaan riskikentän muutokset ja tunnistaessaan uudet uhat, yritys pystyy 

vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja välttämään riskit sekä 

mahdollisesti löytämään kilpailuetua. 
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3.4 Tietojärjestelmäriskien hallinta 

Tietojärjestelmäriskit mielletään yleensä aina negatiivisia seurauksia aiheuttaviksi 

riskeiksi. Positiiviset vaikutukset ovat sellaisia, joita tietojärjestelmien käyttöönotolla 

ja järjestelmien kehittämisellä normaalisti tavoitellaan. Niitä pidetään 

tietojärjestelmien toimivuudelle ja käytettävyydelle asetettuina vaatimuksina. Jordan 

ja Silcock (2006, 58) määrittelevät tietojärjestelmäriskit seuraavasti: ”IT-riski on 

jokin asia, jossa tietotekniikka voi epäonnistua ja joka vaikuttaa liiketoimintaan 

negatiivisesti”. Toisaalta IT-riskien hallinta voidaan nähdä myös positiivisena 

asiana, jolloin niihin on mahdollista myös soveltaa Jordanin ja Silcockin (2006, 59) 

esittämä toteamus: ”Organisaatio, joka hallitsee riskejään, hallitsee myös 

mahdollisuuksiaan.” Yritys voi hallita mahdollisuuksiaan ja keskittyä 

ennaltaehkäisevään toimintaan riskienhallinnan avulla, jos se tuntee 

toimintaympäristönsä ja liiketoiminnalle asetetut velvoitteet. Liiketoiminnan 

vaatimusten tunteminen luo yritykselle paremmat lähtökohdat riskikustannusten 

optimointiin sekä kykyyn kehittää järjestelmistä parempia ja luotettavampia. 

 

Jordan ja Silcock (2006, 60) jakavat riskit seitsemään eri kategoriaan, joiden avulla 

riskienhallintaa on helpompi tarkastella koko tietojenhallinnan kentässä. Heidän 

tekemän riskinkentän jaon avulla voidaan helpommin luoda katsaus yrityksen 

tietojärjestelmien hallinnan tasoon sekä mahdollisten uhkien määrittelyyn. Nämä 

seitsemän riskikategoriaa eivät kuitenkaan ole kaiken kattavat, vaan erilaisissa 

organisaatioissa saattaa esiintyä myös sellaisia riskejä, joita tällä jaottelulla ei pystytä 

kattamaan. Osittain tarkastelukategoriat osuvat myös päällekkäin. Jordan ja Silcock 

jakavat tietojärjestelmäriskit seuraaviin osiin: projektit, IT-palvelut, tieto-omaisuus, 

IT-palveluiden tarjoajat, sovellukset, infrastruktuuri sekä strategiset riskit ja 

tulevaisuuden uhat. Lisäksi yhtenä tietojärjestelmiä uhkaavana riskinä voidaan pitää 

myös käyttäjiä, joiden toimet voivat olla sekä tahattomia tai tahallisia. Jäljempänä on 

kerrottu laajemmin tietojärjestelmäriskien hallinnan osa-alueista. 
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3.4.1 Projektit 

Projekti on äärellinen toiminta, jolla on aina alku ja loppu. Ennen sen alkua tai heti 

alussa asetetaan projektille tavoitteet, joihin projektilla pyritään. Tavoitteet 

muodostuvat vaadittavasta toiminnallisuudesta ja laadusta, sekä projektille asetetusta 

aikataulusta, josta selviää myös projektin valmistuminen. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu 

annetun budjetin noudattaminen projektin läpiviennissä. Projektin onnistumista 

voidaankin tarkastella kolmesta erillisestä näkökulmasta kuvan 3.7 mukaisesti. 

Projektipäällikön on hallittava jokaista kolmea näkökulmaa, jotta projektilla on 

mahdollisuus onnistua (Jordan & Silcock 2006, 90). 

 

Kuva 3.7. Projektinhallinnan kolme näkökulmaa. 

 

Projektin aikataulusta ilmenee sen aloitus ja päättyminen. Lisäksi aikataulu kertoo 

mahdollisten välivaiheiden ajankohdat ja pituudet sekä välitavoitteet, joihin 

projektissa on päästävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

Aikataulun venyminen voidaan nähdä yhtenä projektiriskinä, koska silloin resursseja 

joudutaan sitomaan projektiin pidemmäksi aikaa. Halutun lopputuloksen 

hyödyntäminen liiketoiminnassa myöhästyy ja projektin kohteelle lasketut tuotto-

odotukset viivästyvät ja pienenevät sekä projektin kustannukset kasvavat. Aikataulun 

venyminen voi myös vaikuttaa heikentävästi projektin tuotteen laatuun. Projektin 

myöhästymisen vaikutukset voivat myös vaikuttaa muiden projektien aikatauluihin 

mikäli projektin valmistuminen on edellytys toisten projektien etenemiselle. (Jordan 

& Silcock 2006, 90) Mikäli projektin eteneminen on kiinni projektin ulkopuolisista 

projekteista, voi tämä aiheuttaa myös projektin etenemiselle haittaa. Ulkopuoliseen 

riskiin on projektin sisäisellä riskienhallinnalla hyvin vaikeata vaikuttaa. 

Aika 

Toiminnallisuus ja laatu 

Kulut 
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Projektin tuotteen laatu ja toiminnallisuus ovat näkymättömin riskitekijä projektissa, 

siksi sitä on myös helpoin peitellä ja salata. Tähän osioon kohdistuu eniten 

vaatimuksia projektin määrittelyvaiheessa. Mikäli haluttuja ominaisuuksia tai 

toiminnallisuuksia on projektin määrittelyssä jäänyt pois, aiheuttaa niiden lisääminen 

projektin myöhemmissä vaiheissa tai projektin jälkeen lisäkustannuksia. 

Määrittelyvaiheiden puutteiden ja valintojen johdosta voi myös olla mahdotonta 

lisätä jälkikäteen haluttua ominaisuutta tai toiminnallisuutta. Järjestelmiä uusittaessa 

on hyvin mahdollista, että jokin oleellinen vähäpätöiseltä vaikuttava komponentti tai 

toiminnallisuus on unohtunut pois. Tämä voi esimerkiksi vaikeuttaa uuden 

järjestelmän käytettävyyttä tai jopa tehdä uuden järjestelmän käyttökelvottomaksi. 

(Jordan & Silcock 2006, 91) Toiminnallisuudella ja laadulla on näin ollen suora 

vaikutus sekä projektista aiheutuneisiin kustannuksiin että aikatauluihin, mikäli 

esimerkiksi projektin ulkopuolisen lisätyön määrä on oleellinen. Projektin 

määrittelyvaihe on useimmiten eniten merkitsevä riski yritykselle. Mikäli esimerkiksi 

teknologiavalinnoissa tehdään virheitä saattaa sillä olla kauaskantoiset vaikutukset 

yrityksen myöhempään toimintaa ja mahdollisiin myöhempiin investointeihin. 

 

Projektin kustannukset muodostavat kolmannen riskitekijän projektien hallinnassa. 

Aikataulun venymisistä johtuva resurssien sitominen pidemmäksi aikaa aiheuttaa 

lisäkustannuksia. Samalla se vähentää projektin tavoitteen tuotto-odotuksia projektin 

valmistumisen viivästyessä. Näin ollen tuotto-odotuksetkin tulisi laskea projektin 

kustannuksiksi. Projektissa tavoiteltavan toiminnallisuuden ja laadun muutokset 

näkyvät myös projektin kustannuksissa. Projektin johdon tehtäväksi muodostuu 

mahdollisten lisätoimenpiteiden ja -rahoituksen selvittäminen sekä organisaation 

halu saattaa projekti määrittelyjen mukaiseen lopputulokseen, jotta tavoitteeksi 

asetettu laatu ja toiminnallisuus saavutettaisiin. (Jordan & Silcock 2006, 92) 

 

Jordan ja Silcock (2006, 88) esittävät yhteenvetona McFarlanin (1981) ja Verhoefin 

(2002) tekemien tutkimusten pohjalta, että IT-projektit sisältävät suurimmat riskit 

tietojärjestelmien riskikentässä. Myös Powell ja Klein (1996) ovat havainneet 
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tilastojen perusteella IT-projektien epäonnistumisen olevan hyvinkin merkittävää, 

koska osa projekteista ei välttämättä koskaan valmistu. Tietotekniikan Liitto Ry:n 

(TTL 2002, 13) julkaisussa esitetään Standish Groupin CHAOS-tutkimuksen 

tuloksia, joiden mukaan tietojärjestelmäprojekteista: 

 35 % lopetetaan kesken 

 53 % ylittää vähintään 189 % alkuperäisarvionsa 

 9 % isojen, 16 % keskisuurten ja 28 % pienten yritysten projekteista toteutuu 

aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti 

 61 % tavoitellusta toiminnallisuudesta ja laadusta saavutetaan. 

 

The Procurement Forumin Euroopassa tekemän tutkimuksen mukaan 

tietojärjestelmäprojektien epäonnistumisiin ovat johtaneet puutteet johtamisen ja 

projektin hallinnan menetelmissä. Ne muodostuvat projektin, riskien, kokoonpanon 

ja henkilöresurssien hallinnasta. (TTL 2002, 13) Jordan ja Silcock (2006, 101) 

mainitsevat erilaisten tutkimusten perusteella tietojärjestelmäprojektien 

merkitsevimmiksi riskitekijöiksi viisi pääkohtaa: 

1. Projektin koko vaikuttaa riskin suuruuteen suoraan verrannollisesti. Kokoa 

määritettäessä on huomioitava esimerkiksi kuinka paljon resursseja tehtävien 

toteuttaminen sitoo projektiin tai kuinka suuri toimitettava ratkaisu tulee 

olemaan. Suuret projektit ovat yleensä monitasoisia ja monimutkaisia, mikä 

osaltaan lisää erilaisten riskien mahdollisuutta. Puutteet valmisteluvaiheessa 

tehtävissä määrittelyssä aiheuttavat usein riskejä isoille projekteille. 

2. Organisaatioon kohdistuvat vaatimukset eli kuinka laajat vaikutukset 

projektilla on organisaatioon ja käyttäjäkuntaan. Vaikuttaako projektin 

lopputulos ainoastaan pieneen yksittäiseen osaan vai koskeeko se koko 

organisaatiota ja miten läheisesti se liittyy yrityksen ydinliiketoimintaan. 

3. Projektin monimutkaisuus kuten esimerkiksi räätälöinnin lisääminen ja 

riippuvuus muista projekteista kasvattavat epäonnistumisen riskiä.  

4. Projektin henkilöstön pätevyys ja taidot vaikuttavat onnistumiseen. 

5. Teknologian valinnat ovat merkittävä riskitekijä projektin onnistumisessa. 
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Ongelmaprojektien tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa onkin yksi 

johdon tärkeimmistä taidoista sekä päätöksenteko projektien pelastamisesta ja 

jatkamisesta tai lopettamisesta (Jordan & Silcock 2006, 95). Projektin riskit tuleekin 

pyrkiä tunnistamaan ennakolta ja mahdollisesti suojautua niitä vastaan kuten yleensä 

yrityksen liiketoiminnassa. Tonnquist (2008, 148) nimeää projektien 

riskienhallinnanvaiheet (riskien tunnistaminen, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

riskianalyysi, riskien vaatimusten suunnittelu ja riskien vähentäminen) vastaavasti 

kuin aiemmin on esitetty. Niistä neljää ensimmäistä tulee hallita jo ennen projektin 

käynnistymistä. Varsinainen riskien vähentäminen ja torjuminen ovat enemmän 

yhteydessä projektin suoritusvaiheeseen. Jos yrityksellä on kokemusta aiemmista 

vastaavanlaisista projekteista, on hyödyllistä tarkastella niiden riskienhallintaa ja 

niiden onnistumista. Tietojärjestelmäprojektien riskejä voidaan tunnistaa esimerkiksi 

seuraavalla sivulla esitetyn taulukon 3.2 mukaisesti. Niistä voidaan havaita 

vastaavuuksia Jordanin ja Silcockin yhteenvetomaisesti esittämiin viiteen 

suurimpaan tietojärjestelmäprojektien riskitekijään. 
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Taulukko 3.2. Tietojärjestelmäprojektin riskien tunnistaminen. (TTL 2002, 34) 

Riskialue Esimerkkejä 

Liiketoimintaan 
liittyvät riskit 

 Toiminnan tarpeita ei tunneta riittävän hyvin 

 Suunniteltua muutosta ei pystytä toteuttamaan 

 Liiketoiminnan tarpeet tai puutteet muuttuvat 

Projektin 
monimutkai-
suuden 
tuomat riskit 

 Projekti ulottuu usean organisaatioyksikön alueelle 

 Projekti on suuri 

 Projekti vaatii erilaisten osaamisten yhdistämistä 

 Turvallisuus- ja käytettävyysvaatimukset ovat korkeat 

 Projekti koostuu monista yhtäaikaisista vaiheista 

 Projekti ei ole riittävän hyvin vaiheistettu 

 Projekti on riippuvainen muiden käynnissä olevien projektien tuloksista 

 Onnistuminen riippuu ulkopuolisten organisaatioiden toiminnasta 

 Onnistuminen vaatii useiden erilaisten yrityskulttuurien 
yhteensovittamista 

Projektin 
henkilö-
resursseihin 
liittyvät riskit 

 Sovellettava tekniikka tunnetaan huonosti 

 Toiminta-alue tunnetaan huonosti 

 Menetelmät ja työtavat tunnetaan huonosti 

 Vähän kokemusta projektityöstä ja -johtamisesta 

 Käyttäjillä ei ole riittävästi kokemusta käytetyn tekniikan hyväksikäytöstä, 
käyttöönotosta, testauksesta ja koulutuksesta 

 Käyttäjät ovat heikosti motivoituneita ja/tai sitoutuneita 

 Johto ei ole sitoutunut 

 Projektiin nimetyillä henkilöillä ei ole riittävästi aikaa 

 Avainhenkilöiden joukossa esiintyy vaihtuvuutta projektin aikana 

Sovellettavan 
tekniikan riskit 

 Sovellettava tekniikka on uutta ja kokeilematonta 

 Tekniikka on vielä vakiintumatonta 

 Kapasiteetin mitoitus epäonnistuu 

 Laitteita, koneita, ohjelmia jne. joudutaan räätälöimään paljon 

Toimittajaan, 
asiakkaisiin tai 
yhteistyö-
kumppaneihin 
liittyvät riskit 

 Toimittajan/yhteistyökumppanin vakavaraisuus ei ole kunnossa 

 Yhteistyökumppanin koko ei ole oikeassa suhteessa toimeksiantoon 

 Yhteistyökumppanilla ei ole aikaa tai resursseja tälle projektille 

 Projektissa on monta yhteistyökumppania 

 Sopimuksessa määritelty työ ja vastuiden jako on epäselvä 

 Vaikutukset asiakkaan toimintaan eivät ole tiedossa 

Projektin 
hallinnan riskit 

 Projektikulttuuri heikolla tasolla projektinhallinnan prosesseissa 

 Projektipäällikkö ja projektihenkilöt eivät hallitse ja/tai eivät käytä 
asianmukaista projektin hallinnan tekniikoita ja välineitä 

 Projektin aikana nousee esiin paljon muutosvaatimuksia 

 Ohjausryhmä tai johtoryhmä muodostuu liian suureksi ja sen toiminta 
tehottomaksi 

Investoinnin 
lopputulokseen 
liittyvät riskit 

 Projektin tuotokseen liittyviä riskejä ei ole analysoitu riittävästi 

 Asiakkaiden tms. tahojen reaktiot ovat kielteisiä ja voimakkaampia kuin 
on odotettu 

 Lopputulos on liian vaikea käytettäväksi 

 Lopputulos ei ole riittävän joustava 

 Tekniikka vanhenee ennen investoinnin taloudellisen eliniän loppumista 

 Huollon ja/tai ylläpidon saatavuus ja pysyvyys ovat epävarmoja 

 Tietoturvallisuutta ei pystytä hoitamaan riittävän hyvin 

 Valuuttakurssit, hintataso tai verotuskäytäntö muuttuu epäedullisesti.  
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3.4.2 Infrastruktuuri 

Tietojärjestelmien infrastruktuurilla ymmärretään pääsääntöisesti kaikkia fyysisiä 

asioita, jotka liittyvät tietojärjestelmien toimintaedellytyksiin. Näitä ovat palvelimet, 

levy- ja varmistusjärjestelmät sekä verkkolaitteet. Perusinfrastruktuuriin kuuluvat 

lisäksi laitetilat, sähkönsyöttö, ilmastointi ja kaapeloinnit. Jordanin ja Silcockin 

mukaan myös alusohjelmistot kuten käyttöjärjestelmät ja 

tietokannanhallintajärjestelmät ovat osa infrastruktuuria. Infrastruktuuri on siis 

kaiken perusta tietojärjestelmien toiminnassa. Sen valinnalla on yleensä pitkäaikaisia 

vaikutuksia ja sillä voi olla merkitystä muiden tietojärjestelmien osa-alueiden 

toteutukseen. (Jordan & Silcock 2006, 63) Infrastruktuurille voidaan tehdä karkea 

jaottelu laitetilaan, palvelinjärjestelmiin, varmistusjärjestelmiin ja 

tietoliikennejärjestelmiin. Laitetila, kuten esimerkiksi tietokonesali, koostuu 

palvelimien ja järjestelmien perusedellytyksistä, joita ovat sähkö, jäähdys ja tilan 

sekä käyttäjien turvallisuus (Jordan & Silcock 2006, 258).  

 

Riippuen tietojärjestelmille astetuista vaatimuksista, järjestelmien käytettävyys voi 

vaihdella täysin katkottomasta palvelusta järjestelmiin, joissa laiterikon tai muun 

vastaavan johdosta palvelulle aiheutuu joko lyhyt- tai pitkäaikainen katko. Tämän 

vaatimuksen tulee muodostaa perusta koko perusinfrastruktuurin rakenteeseen. 

Vaatimukset järjestelmien käytettävyydelle tulevat yrityksen omista 

liiketoiminnallisista lähtökohdista. Lisäksi joillain toimialoilla toimiville yrityksille 

voi lainsäädäntö asettaa vaatimuksia tietojärjestelmien käytettävyydelle. 

 

Ammattikielessä monesti käytetyllä termillä ”Single Point of Failure” eli 

vikaantumispisteellä tarkoitetaan sellaista yksittäistä osaa tai osa-aluetta, joka voi 

vioittuessaan lamauttaa koko järjestelmän. Vikaantumispisteitä ei esiinny pelkästään 

palvelimissa vaan niitä voi esiintyä myös sähkönsyötössä, ilmastoinnissa tai 

yksittäisinä laitetiloina. Vikaantumispisteitä tarkasteltaessa pyritään löytämään 

sellaiset tekijät, jotka yksin voivat aiheuttaa laajemman häiriön tietojärjestelmille. 
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Ruotsissa Logican konesalin pimentänyt vika kohdistui tällaiseen yksittäiseen 

vikaantumispisteeseen. Siinä yhdessä laitteessa ilmennyt häiriö aiheutti laajemman 

häiriön koko palvelinkeskukselle. (Baltzer 2010) 

 

Palvelinjärjestelmät pitävät sisällään itse palvelimet, levyjärjestelmät ja niiden 

oheislaitteet sekä myös tietoliikenneverkot. Palvelinjärjestelmien toimintaa 

arvioidaan niiden käyttöasteen, käytettävyyden ja luotettavuuden suhteen. 

Käyttöastetta arvioidaan palvelimelle aiheutuneiden suunnittelemattomien 

käyttökatkojen ja häiriöiden perusteella. Käyttöasteessa voidaan myös huomioida 

palvelinten vaatimien suunniteltujen huoltokatkojen määrä. Varmistusjärjestelmät 

liittyvät oleellisena osana tietojärjestelmiin. Niillä turvataan tietojen saatavuus 

tietojärjestelmien häiriötilanteissa, kuten laiterikkojen aiheuttamissa tieto-

omaisuuden katoamisissa ja rikkoutumisissa. Tietoliikennejärjestelmät pitävät 

sisällään sekä kaapeloinnit laitetilan sisällä ja sieltä ulos sekä myös varsinaiset 

tietoliikenteen aktiivilaitteet kuten esimerkiksi reitittimet, kytkimet ja palomuurit. 

Näiden osalta ensisijaisena varmentamisen keinona ovat kahdentamiset ja 

mahdolliset varalaitteet. Perinteinen tietojärjestelmähäiriöiden varalle laadittu 

suunnitelma perustuukin varajärjestelmien käyttöön sekä tietojen pelastamiseen ja 

palauttamiseen. (Jordan & Silcock 2006, 259–262) 

 

Kehittyneemmissä maissa mielletään jokapäiväiseen elämiseen kuuluvat 

perusinfrastruktuurin osat toimintavarmoiksi. Kuitenkin lehdistä voidaan lukea aina 

välillä esimerkiksi sähkönjakeluun liittyneistä isommista ongelmista. Tästä 

esimerkkinä Ruotsissa Birka Energillä sattui samassa kaapelitunnelissa tulipalo noin 

vuoden sisään kahdesti (Franck 2002; MTV3 2002). Suomessa yksi viimeisimmistä 

laitevioista johtuneista sähköjakelun häiriöistä on heinäkuulta 2010, jossa useampi 

samanaikainen vika pimensi Helsingin keskustan (HS 2010; Välimaa 2010). Kuten 

esimerkeistä voidaan havaita, ovat laajatkin häiriöt mahdollisia esimerkiksi 

luonnonmullistusten aiheuttamina tai teknisistä vioista johtuvia. Yritysten tuleekin 

pyrkiä huomioimaan myös yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin kohdistuvat 
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ulkopuoliset lyhytkestoiset uhat riskien määrittelyssä. Lyhytkestoisilla häiriöillä 

tarkoitetaan yleensä korkeintaan muutamia päiviä kestäviä katkoja. 

3.4.3 Sovellukset 

Sovellukset sijoittuvat periaatteessa tietojärjestelmien perusinfrastruktuurin ja 

tietojärjestelmäpalveluiden väliin. Niiden avulla tuotetaan käyttäjien tarvitsemat 

palvelut ja toiminnallisuudet. Sovelluksiin kohdistuvat riskit perustuvat järjestelmien 

käytettävyyteen ja toimivuuteen sekä niiden hyödynnettävyyteen ja 

muunneltavuuteen. Järjestelmät voivat tuottaa informaatiota, johon kohdistuu tieto-

omaisuuden riskejä. Tällaisia ovat tiedon saatavuus, eheys ja luotettavuus. Tieto on 

hyödytöntä, jos siihen ei voida luottaa, se on puutteellista tai muuten 

käyttökelvotonta. Tiedon saatavuuden rajaaminen sitä tarvitseville tahoille kuuluu 

myös oleellisesti sovellusriskien piiriin, samoin sovellusten tekemät väärät asiat. 

Joskus käyttäjät eivät osaa tai kykene käyttämään sovelluksia tai niistä puuttuu 

tarvittavia toiminnallisuuksia, jolloin käyttäjät ovat pakotettuja kehittämään 

korvaavia käytäntöjä. Tähän liittyy myös sovellusten mukautuminen liiketoiminnan 

vaatimuksien mukaisesti, joko sovelluksen jatkokehityksen myötä tai käsiteltävien 

datamäärien kasvaessa. (Jordan & Silcock 2006, 230) 

 

Sovellusten toimintaan liittyy vahvasti infrastruktuurin toiminta. Sovelluksilta ei 

voida olettaa korkeampaa käytettävyyttä kuin mihin infrastruktuuri on kykenevä. 

Järjestelmien vikasietoisuutta voidaan kehittää infrastruktuurin parissa yleensä 

kahdentamalla tai monistamalla ja sama pätee pitkälti myös sovelluksiin. Järjestelmiä 

voidaan klusteroida (useampi palvelin hoitaa samaa tehtävää, joko samanaikaisesti 

tai vuorottain) tai erilaisin varajärjestelmin, jotka voivat olla automaattisia tai vaatia 

ylläpidon toimenpiteitä. Sovellusten tarjoamat palvelut voidaan rakentaa täysin 

katkottomiksi tai ne voivat vaatia lyhyen katkon siirtäessään palvelun toisen 

palvelimen hoidettavaksi. Toteutus riippuu sovelluksille asetetuista 

käytettävyysvaatimuksista. 



 

35 

 

3.4.4 Tieto-omaisuus 

Tieto-omaisuus on taseessa näkymätöntä omaisuutta, joka muodostuu kertyneestä 

tiedosta. Sitä voidaan hyödyntää organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tieto-

omaisuus mahdollistaa lisäarvon tuottamisen ja muiden etujen saamisen. Sitä tulee 

suojata kuten muutakin omaisuutta. Sen etuna on kopioinnin ja hajauttamisen 

helppous ja edullisuus. (Jordan & Silcock 2006, 157) Toisaalta kopioinnin helppous 

myös lisää riskiä tiedon joutumisesta väärille tahoille, joko tahattomien tapahtumien 

seurauksena tai tahallisesti organisaation oman tai ulkopuolisen tahon vaikutuksesta. 

 

Käytettävyys, eheys ja luotettavuus muodostavat perustan tieto-omaisuuden 

hallinnalle. Tietojenkäsittelyratkaisujen eri resurssien ja palveluiden saatavuudella 

sekä hyödynnettävyydellä tarkoitetaan käytettävyyttä. Tiedon eheydellä tarkoitetaan 

tietojärjestelmien ja tiedon aitoutta, oikeellisuutta, ajantasaisuutta, 

väärentämättömyyttä sekä tietojen kattavuutta ja käyttökelpoisuutta. 

Luotettavuudella tai oikeammin luottamuksellisuudella tarkoitetaan tietojen ja 

palveluiden säilymistä luottamuksellisina. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne, 

joille tiedot ja palvelut ovat tarkoitettu. (Juvonen et al. 2005, 120–121) 

 

Tieto-omaisuuden hallinnalle saattavat asettaa vaatimuksia yrityksen 

liiketoiminnalliset vaatimukset ja laatustandardit, mutta myös lainsäädännön puolelta 

voi tulla pakottavia vaatimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen kirjanpitoon 

liittyvät tiedon säilytettävyysvaatimukset tai kuluttajille tuotteita valmistavan 

yrityksen tuotevastuulain edellyttämät asiat. Edellä mainitut vaatimukset asettavat 

tiedon säilyttämiselle vähimmäisaikoja. Liiketoiminnan kannalta tieto-omaisuuden 

hallintaan liittyy asiakkaiden luottamus keskinäisistä sitoumuksista ja toiminnoista, 

jotka väärille tahoille päätyessään voisivat vahingoittaa yrityksen tai asiakkaan 

mainetta, asemaa tai toimintaa (ISO/IEC 27005 2008, 36). 
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Tietoturvallisuuden ja siihen kohdistuvien riskien hallinta pitävät sisällään 

samantyylisen jatkuvan prosessin, jota on käsitelty jo aiemmin riskienhallinnan 

osalta. Organisaation tulee tunnistaa ja analysoida tieto-omaisuutta uhkaavat riskit ja 

pyrkiä määrittämään tieto-omaisuutta uhkaavien riskien vaikutus yrityksen 

toimintaan PDCA -mallin (Plan, Do, Check, Act) mukaisesti, kuten sivulla 18 

kuvassa 3.6 on esitetty. Vaikutusten arvioinnin ja suojautumiseen käytettävien 

kustannusten perusteella laaditaan riskienhallintatoimenpiteet yrityksen 

riskienhallintastrategian mukaisesti. (ISO/IEC 27005 2008, 5–6)   Tieto-omaisuuteen 

kohdistuvat riskit ovat osittain muuttuvin osa tietojärjestelmien riskeistä. Yrityksen 

toiminta ja toimiala vaikuttavat tieto-omaisuuteen, tiedon nopeaan liikkuvuuteen ja 

muuttumiseen. Lisäksi ulkopuolisina uhkina erilaiset virukset ja tiedon joutuminen 

väärille tahoille ovat nopeasti ja jatkuvasti muuttuvia riskejä. 

3.4.5 Palveluntarjoajat 

Palveluntarjoajien käyttö tietojärjestelmien parissa on nykyisin täysin normaalia. 

Yritykset ulkoistavat tietojärjestelmiensä hoitoa tai tietojärjestelmät 

kokonaisuudessaan palveluntarjoajille ja ostavat liiketoiminnan vaatimat tarpeet 

palveluina toimittajilta.  Palveluntarjoajia hyödyntäen yritykset pyrkivät 

pienentämään kustannuksia ja samalla saamaan ehkä toimivampaa palvelua, luottaen 

palveluntarjoajien osaamisen kumuloitumiseen. Palveluntarjoajia käytettäessä 

suurimmat riskitekijät kohdistuvat yrityksen ulkoistusstrategiaan ja sen toteutukseen. 

Toisaalta toimittajasuhde voi kehittyä epäsuotuisaksi yrityksen kannalta tai 

palveluntarjoajan organisaation tietotaito ei vastaa palvelulle asetettuja vaatimuksia. 

Myöhemmin voi myös osoittautua, ettei palveluntarjoaja pystykään tuottamaan 

sovitun tasoista ja laadullista palvelua. (Jordan & Silcock 2006, 193) Nämä kaikki 

ongelmat ja riskimahdollisuudet pohjautuvat lähtökohtaisesti puutteellisesti 

laadittuihin sopimuksiin. Tällöin ei välttämättä tunneta palvelun tarjoajan resursseja 

ja kyvykkyyttä. Ulkoistus- tai ostopalvelusopimuksia laadittaessa tuleekin huomioida 

haluttujen palveluiden ja niiden vaatimustasojen lisäksi, miten ongelmatilanteissa 
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menetellään ja miten yrityksen on mahdollista irtautua ostosuhteesta sopimuksen 

purkautuessa tai päättyessä sekä huomioida toimittajan vaihdon vaatimat 

toimenpiteet. 

 

Yrityksen pitäessä tietojärjestelmien hallinnoinnin itsellään, muodostuu yhdeksi 

oleelliseksi tekijäksi erilaiset huoltosopimukset toimittajien kanssa. 

Huoltosopimuksia laadittaessa onkin oleellista määrittää järjestelmien 

käytettävyysvaatimusten mukaisesti huoltopalveluiden saatavuus. Tähän liittyy 

oleellisesti palveluille sovittavat vasteajat ja mahdollisten osien saatavuus tai 

mahdollinen varastointi. (Iivari & Laaksonen 2009, 185) 

 

Sopimuksia laadittaessa yrityksen tulee tuntea palveluntarjoajan ja toimittajien 

kykenevyys vastata sopimusvelvoitteistaan. Sopimukset tulisi laatia mahdollisimman 

kattavasti, jotta ongelmatilanteissa olisi selkeät pelisäännöt ja vastuut määritelty 

ennakolta. Yrityksen tulee myös huomioida mahdolliset ”Force majeure” -ehdot 

sopimuksissa, jotka vapauttavat palveluntarjoajan sopimusehtojen täyttämisestä. 

Tämä käytännössä vesittää sopimuksen käyttökelpoisuuden liiketoiminnan 

jatkuvuuden varmistamisessa (Iivari & Laaksonen 2009, 186; 222). Tästä 

esimerkkinä on keväällä 2010 Islannissa purkautuneen tulivuoren tuhkan haitta 

Euroopan lentoliikenteelle (MTV3 2010). Isot palveluntoimittajat saattavat keskittää 

laitteiden varaosien varastointia pienentääkseen kustannuksia ja niihin sitoutunutta 

pääomaa. Tarpeen tullen osat kuljetetaan lentorahtina kohdemaihin käytettäväksi. 

Lentoliikenteen katkos voidaan mieltää sellaiseksi merkittäväksi esteeksi, jonka 

perusteella toimittaja vapautuu sopimusvelvoitteistaan. Kuljetuksia haittaavan 

tapahtuman ei tarvitse olla näinkään dramaattinen, vaan kuljetuksia haittaava 

työtaistelu voi muodostua riittäväksi syyksi toimittajan sopimusvelvoitteista 

vapautumiseen. 
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3.4.6 Strategiset riskit ja tulevaisuuden uhat 

Tietojärjestelmien pääasiallinen tehtävä yrityksissä on yleensä toimia 

palveluntarjoajina yrityksen muulle organisaatiolle ja yrityksen eri toiminnoille. 

Niiden avulla tarjotaan tarvittavat työkalut yrityksen liiketoiminnan toteuttamiseen. 

(Jordan & Silcock 2006, 277) Jotta IT-palveluiden tarjoaminen olisi mahdollista 

perustuvat ne infrastruktuurin, sovellusten ja tieto-omaisuuden hallintaan sekä oman 

ylläpito-organisaation kehittämiseen ja yhteistyökumppaneiden kanssa solmittujen 

sopimusten toteuttamiseen. 

 

Tietojärjestelmien strategiset riskit ja tulevaisuuden uhat kohdistuvat järjestelmien 

elinkaarenhallintaan, kuten järjestelmien uusiutumisen ja muunneltavuuden 

huomioiminen. Yrityksellä on hyvä olla selkeä suunnitelma järjestelmien, 

laitteistojen ja sovellusten käytön ajallisesta pituudesta tai mahdollisten valmistajien 

antamien huoltotukien saatavuudesta. Toimittajiin, sovelluksiin ja laitteistoihin 

kohdistuvat riippuvuudet on yrityksen huomioitava järjestelmiä korvattaessa tai 

hankittaessa täysin uusia järjestelmiä. (Jordan & Silcock 2006, 278–281)  

Sovellusten ja järjestelmien räätälöinti osaltaan myös vaikuttaa niiden elinkaaren 

rakenteeseen. Mikäli yritys joutuu käyttämään pidemmälle räätälöityjä ratkaisuja, 

saattaa se kasvattaa niiden käyttöaikaa vaihtokustannusten noustessa ja 

räätälöintityön vaatimasta suuremmasta ajallisesta panostuksesta. Pitkälle 

räätälöityjen sovellusten ja järjestelmien käyttö luo myös suuremman riippuvuuden 

toimittajaan. Räätälöinnillä pystytään toisaalta rakentamaan yrityksen liiketoimintaa 

enemmän hyödyttäviä järjestelmiä. 

3.4.7 Tietojärjestelmäpalvelut 

Tietojärjestelmäpalvelut liittyvät läheisimmin liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan 

IT-riskienhallinnan kentässä. Kaikki kuusi edellä mainittua tietojärjestelmien 

riskikategoria-aluetta voidaan ajatella käyttäjille näkymättöminä osina, joiden avulla 

tietojärjestelmäpalvelut pyritään turvaamaan käyttäjille ja liiketoiminnan jatkuvuus 
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varmistamaan. Tietojärjestelmäpalvelut voidaan mieltää rajapinnaksi järjestelmien 

toteutuksen ja käyttäjien välissä kuvan 3.8 mukaisesti. Perinteisesti ajatellaan 

tietojärjestelmäpalveluiden jakaantuvan infrastruktuuriin, sovelluksiin ja 

järjestelmiin. Tietojärjestelmäpalvelut on yksi tukiprosessi muiden joukossa, jonka 

avulla yrityksen liiketoimintaa toteutetaan ja tehostetaan. Tietojärjestelmäpalveluiden 

käytettävyysvaatimukset määräytyvät ydinliiketoiminnan vaatimusten ja yrityksen 

strategian mukaisesti. Muun organisaation tulee olla mukana suunniteltaessa 

käytettävyysvaatimuksia eri järjestelmille, jotta ne vastaisivat mahdollisimman 

tarkasti liiketoiminnan vaatimuksia. Käytettävyysvaatimuksilla tarkoitetaan 

liiketoimintaprosessien vaatimuksia järjestelmien päällä olosta sekä mahdollisten 

häiriöiden aiheuttamien katkojen pituuksista. Lisäksi palvelun suorituskyky on 

oleellinen osa tietojärjestelmien palveluille asetettuja vaatimuksia. (Jordan & Silcock 

2006, 135) 

 

 

Kuva 3.8. Tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien kohteet. 

 

Jordan & Silcock (2006, 134) määrittelevät kriiseihin varautuneiksi yrityksiksi 

sellaiset, jotka valmistautuvat kestämään suurempia ongelmia, kuin ovat aiemmin 

kohdanneet ja tekevät häiriöiden varalle suunnitelmia. Ne muovaavat strategioitaan 

vähentääkseen omaa haavoittuvuuttaan ja pyrkivät kehittämään joustavan ja oppivan 
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vaikuttaa myös järjestelmiä ylläpitävän henkilöstön osaaminen sekä oma-aloitteinen 

järjestelmäriskien kartoittaminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Organisaation 

kyvykkyys kohdata riskit ja selviytyä niistä paranevat myös osaavan ja valveutuneen 

henkilöstön myötä. 

 

Tietojärjestelmäpalveluiden riskejä on monenlaisia ja niiden vaikutukset voivat 

kohdistua moneen järjestelmään. Niiden yksittäinen hallitseminen saattaa muodostua 

ongelmalliseksi, joten on ehkä järkevämpää tarkastella riskejä suurempina 

kokonaisuuksina. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi skenaariomallinnusta, 

jonka avulla on mahdollista tarkastella riskien vaikutuksia sille asetettuihin 

vaatimuksiin. Mallinnuksen avulla organisaatio pystyy parantamaan järjestelmien 

kestokykyä, siten ettei yhden komponentin tai järjestelmäosan vikaantuminen 

keskeytä palvelun tarjoamista. Tavoitteena on rakentaa palveluista enemmän 

vikasietoisempia käytettävyysvaatimusten mukaisesti. Mallinnuksen perusteella 

luodaan myös suunnitelmat häiriön realisoitumisen varalle, jotta organisaation pystyy 

toipumaan mahdollisimman pienin vahingoin. (Jordan & Silcock 2006, 135–136) 

Luvussa 4 kerrotaan enemmän häiriöiden varalle tehtävistä jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmista. 

 

Tietojärjestelmäpalveluiden taso ei ole kuitenkaan pysyvää. Rakennettaessa 

järjestelmäpalvelut korkeankäytettävyyden vaatimukset täyttäviksi, ne eivät pysy 

sellaisina ilman ylläpitävän henkilöstön valvontaa ja toimenpiteitä. Järjestelmille 

tuleekin rakentaa riittävän kattava valvonta, jotta havaitaan esimerkiksi mahdolliset 

laiterikot tai tiedon eheyttä uhkaavat tekijät. Ylläpidon toimenpiteet ovat jatkuvaa 

järjestelmällistä jokapäiväistä toimintaa, jotta järjestelmien toimintavarmuus 

pystytään varmistamaan. 
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3.4.8 Käyttäjät 

Järjestelmien käyttäjät voidaan myös määritellä yhdeksi tietojärjestelmille 

kohdistuvaksi riskiksi. Käyttäjien toiminta voi aiheuttaa järjestelmille tai tieto-

omaisuudelle häiriöitä. Käyttäjien aiheuttamat toimet, jotka vahingoittavat 

tietojärjestelmiä, voivat olla tahattomia, esimerkiksi ohjeistuksen tai koulutuksen 

vajavaisuudesta johtuvia. Toisaalta häiriöitä aiheuttavat toimet voivat olla myös 

tarkoituksellisia, pyrkimyksenä aiheuttaa haittaa yritykselle. 

 

Järjestelmien kehittäjien ja ylläpitäjien on huomioitava järjestelmien suunnittelussa 

ja toteutuksessa myös käyttäjien aiheuttamat riskit ulkoisten riskien lisäksi. Ulkoiset 

riskit, kuten tietoturvaan ja virustorjuntaan liittyvät, voivat realisoitua mikäli 

yrityksen virustorjunta ei ole kunnossa tai käyttäjillä on tarpeisiin nähden liian laajat 

käyttöoikeudet järjestelmiin. Lisäksi tieto-omaisuuden eheyteen ja saatavuuteen voi 

kohdistua käyttäjien aiheuttamia ongelmia. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa 

käyttäjät pystyvät tekemään pääsääntöisesti niitä asioita, joita he tarvitsevat 

normaaleissa operatiivisissa toiminnoissaan. Tällöin sekä sovelluskehittäjien että 

järjestelmien ylläpitäjien on pääpiirteiltään ainakin osittain tunnettava käyttäjien 

tarpeita ja vaatimuksia. 
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4 LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDENHALLINTA  

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta ja riskienhallinta liittyvät läheisesti toisiinsa, 

mutta ne eivät ole toisiaan poissulkevia kokonaisuuksia. Molemmat ovat johdon 

päätöksenteon työkaluja määriteltäessä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen 

käytettävien investointien suuruutta ja toiminnan jatkuvuuden vaatimuksia.  

Riskienhallinnalla yritys pyrkii parantamaan kykyään torjua, välttää tai pienentää 

erilaisia häiriötilanteita, kun vastaavasti jatkuvuussuunnittelun tehtävänä on parantaa 

yrityksen kykyä kohdata häiriötilanteet ja selviytyä riskien realisoiduttua. Erona 

voidaan pitää kuvan 4.1 mukaisesti sitä ajankohtaa, jolloin normaalitoiminnasta 

poikkeava liiketoiminnalle haittaa aiheuttava häiriötilanne on tapahtumassa tai on jo 

tapahtunut. Ennen häiriötilannetta tapahtuva ennaltaehkäisevä toiminta kuuluu 

riskienhallintaan. Häiriötilanteessa sekä sen jälkeen tapahtuvat toiminnat kuuluvat 

liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun piiriin. (Juvonen et al. 2005, 128) Jatkuvuuden 

hallinnan tulee ulottua niin pitkälle kunnes yritys on kykenevä sekä teknisesti että 

toiminnallisesti kohtaamaan uuden liiketoimintaa haittaavan häiriön (Juvonen et al. 

2005, 137). Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnalla yritys pystyy ymmärtämään 

operationaalisen toiminnan ja liiketoiminnan riskit sekä niiden seurausvaikutukset 

(BS 25999-1 2006, 6). Tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa ydinliiketoiminnan 

vaatimien resurssien häiriötön saatavuus sekä tuki kriittisimmille liiketoiminnan 

osille häiriötilanteissa ja paluussa normaaliin toimintaan (Tammineedi 2010, 36).  

 

Kuva 4.1. Riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan eroavuus. 

Mukaillen Ettalan riskienhallinnan kuvaa. (Ettala 1986, 10) 
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Yrityksen visioon ja strategiaan pohjautuvat liiketoiminnan ydintoiminnot ja 

ydinprosessit on yrityksessä tunnistettava, jotta jatkuvuuden hallinnassa osataan 

kohdentaa suunnitelmat ja toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. Ydinprosessien 

seuraamiseen voidaan käyttää työkaluna tasapainotettua suorituskykymittaristoa 

(BSC), joka pyrkii luomaan yhteyden strategian ja operationaalisten toimintojen 

välille. (Toivanen 2001, 124–125) Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnassa voidaan 

hyödyntää BSC:a luotaessa jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia yrityksen 

kriittisimpien toimintojen turvaamiseksi. 

 

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta keskittyy häiriöiden vaikutusten selvittämiseen 

ja pyrkii erittelemään ne toiminnot, jotka vaaditaan liiketoiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi ja velvoitteiden täyttämiseksi (BS 25999-1 2006, 7). Liiketoiminnan 

jatkuvuuden hallinnalla parannetaan organisaation toimintakykyä palauttaa toiminnot 

sovitulle tasolle etukäteen suunnitellun ajan kuluessa häiriön ilmettyä. Parantamalla 

ennaltaehkäisevästi yrityksen häiriönsietokykyä se tarjoaa työkalun liiketoimintaa 

häiritsevien tapahtumien hallintaan ja suojaamaan organisaation mainetta ja brändiä 

(BS 25999-1 2006, 5). Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta voidaan jakaa kolmeen 

osaan: ennakolta valmistautuminen, tapahtumien hallinta ja jälkitapahtumien hoito. 

Tärkeimmät tekijät ja sidosryhmät liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnassa ovat 

yrityksen kulttuuri ja hallinto, olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat, 

lainsäädäntö sekä muut mahdolliset vaatimukset kuten esimerkiksi standardit. 

(Tammineedi 2010, 36) Kuvassa 3.6 sivulla 18 Ilmonen et al. esittävät myös 

riskienhallinnan prosessiin vastaavasti vaikuttavia tekijöitä. 

 

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta ei ole kertaluonteinen projekti vaan sen tulee 

olla jatkuva prosessi (Iivari & Laaksonen 2009, 23). Kuten kuvassa 4.2 on esitetty 

PDCA-malli (Plan, Do, Check, Act), jonka vaiheita ovat määrittely, implementointi 

ja käyttö, tarkkailu sekä ylläpito ja parannus vaiheet (BS 25999-2 2007, 2). 

Tavoitteena on kehittää prosessia aiemmin opittujen asioiden pohjalta. Yrityksen 

riskikentän tavoin liiketoiminta ei ole staattista, vaan se elää jatkuvasti, jolloin myös 
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jatkuvuuden hallintaa on kehitettävä liiketoiminnan muuttumisen ja kehittymisen 

myötä. Tällöin yrityksellä on realistiset mahdollisuudet kohdata ja selviytyä 

potentiaalisista häiriöistä liiketoiminnassaan.  

 

 

Kuva 4.2. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallintajärjestelmä jatkuvana prosessina. 

(PDCA-malli) (BS 25999-2 2007, 2) 
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Nykyisin yritykset siirtävät kumppaneille tietojärjestelmien ylläpitoa tai peräti 

järjestelmiä kokonaisuudessaan, ostaen palveluna ainoastaan halutut toiminnot. 

Tällöin sopimuksissa määritellään palvelutasovaatimukset tai 

käytettävyysvaatimukset. Palvelutasolla määritellään haluttu käytettävyys 

tietojärjestelmäpalveluille. Riskien siirto sopimuksin ei kuitenkaan poista teknisiä 

vaatimuksia järjestelmien toteutuksessa, ainoastaan vastuu niiden toteutuksesta 

siirtyy sopimuskumppanille. 

 

Häiriöiden ja ongelmien esiintyminen on kuitenkin aina mahdollista, vaikka 

tietojärjestelmien kaikki riskit pyrittäisiin kartoittamaan ja suojautumaan niitä 

vastaan. Häiriöitä voi syntyä vahingoista, tahallisen toiminnan seurauksena tai 

tekniikka ei toimi halutulla tavalla ja tietojärjestelmiin kohdistunut riski realisoituu. 

(Juvonen et al. 2005, 128) Aiemmin mainittu Logican tapaus Ruotsissa elokuussa 

2010 on tällainen tekniikan pettämisestä johtuva häiriö (Baltzer 2010). Helsingin 

pörssin toiminta on näkyvää ja häiriöt vaikuttavat heti sen toimintaan ja asiakkaisiin. 

Heillä on esimerkiksi vuoden sisään tapahtunut pari järjestelmähäiriötä, jotka 

johtuivat järjestelmien päivityksistä (IT-viikko 2008; IT-viikko 2009). Tällaiset 

tapahtumat voidaan aina luokitella katastrofiksi ja niiden seurausvaikutukset voivat 

olla rahallisesti merkittäviä. Lisäksi palveluita tarjoavan yrityksen maine voi 

heikentyä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Riippuen toimialasta 

ja näkyvyydestä, yrityksen kohtaamat ongelmat voivat jäädä ainoastaan yrityksen 

sisäiseksi tai ne näkyvät korkeintaan pienelle joukolle asiakkaita tai 

yhteistyökumppaneita. Tiedot ongelmista voivat myös tulla laajemmin julkisuuteen 

ja saattavat vahingoittaa yrityksen mainetta kuten Logican tapauksessa voidaan 

olettaa.  

 

Nykyisin tietojärjestelmät ovat niin pitkälle integroituja liiketoiminnan kanssa, ettei 

liiketoiminnan jatkaminen välttämättä ole mahdollista ilman tietojärjestelmien 

olemassaoloa. Korvaavien järjestelmien löytyminen voi olla haastavaa tai peräti 

mahdotonta. Järjestelmien osittaiskäyttökin saattaa muodostua esteelliseksi laajasta 
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järjestelmien keskinäisen integroitumisen asteesta johtuen. Osittaiskäytön 

hankaluudeksi voivat muodostua esimerkiksi järjestelmissä olevan ja niillä 

tuotettavan tiedon saatavuuden rajallisuus tai oikeellisuus ja eheys, mikäli osa 

palveluista ei ole käytettävissä. (Juvonen et al. 2005, 131) Esimerkiksi 

varastonhallinta voi tapahtua täysin tietokantapohjaisesti. Järjestelmän ollessa poissa 

käytöstä ei varaston työntekijöillä ole tietoa tavaroiden sijainnista tai määristä, koska 

kaikki tarvittava tieto on tietokannassa. Joissain tapauksissa liiketoiminnalle saattaa 

löytyä korvaavia menetelmiä toimia häiriötilanteen ja toipumisajan aikana. Mikäli 

sellaisia on olemassa, tulee yrityksen pyrkiä hyödyntämään niitä 

varautumissuunnitelmissaan mahdollisista häiriötilanteista toipumisissa. 

 

Varautumissuunnitelmia laatiessaan yrityksen on huomioitava tietojärjestelmien 

kriittisyys ja mahdollisten korvaavien toimintojen hyödyntäminen liiketoiminnan 

jatkuvuuden turvaamisessa. Tietojärjestelmien ollessa täysin korvaamattomia 

liiketoiminnan kannalta, on yrityksen pyrittävä lyhentämään häiriön kestoa, joka 

kuluu toipumiseen ja normaalin toiminnan palauttamiseen. Kuvassa 4.3 on esitetty 

häiriön tapahduttua tietojärjestelmien ja liiketoiminnan keskinäistä vuorovaikutusta 

ja toipumista normaaliin toimintaan.  

 

Kuten kuvasta 4.3 havaitaan, eivät liiketoiminnan toipuminen ja tietojärjestelmien 

toipuminen kulje täysin yhtenevästi. Mikäli vika aiheuttaa tietojärjestelmille 

totaalisen katkon ja liiketoiminta on täysin riippuvainen tietojärjestelmistä, saattavat 

yrityksen toiminnat pysähtyä kunnes tietojärjestelmät ovat jälleen käytettävissä. 

Liiketoiminnan toipuminen voidaan aloittaa mahdollisesti vasta sen jälkeen, kun 

tietojärjestelmät ovat toipuneet häiriöstä. Liiketoiminnan ennallistaminen vaatii 

normaalisti lisäksi pidemmän ajan kuin tietojärjestelmien toiminnallisuuden 

palauttaminen. Esimerkiksi mikäli liiketoiminnan tietoja joudutaan palauttamaan 

varmistusnauhoilta, tällöin päästään ainoastaan edelliseen varmistusten aikaiseen 

tilanteeseen. Varmistusten oton jälkeinen puuttuva tieto on syötettävä uudestaan 

järjestelmään, mikäli se on mahdollista. Täysin samaan ennen häiriötä olleeseen 
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tilanteeseen ei välttämättä päästä, mikä yrityksen johdon on myös otettava huomioon 

varautumissuunnitelmissaan. 

 

 

Kuva 4.3. Vahinkoprosessin vaiheet ja toimenpiteet. (Juvonen et al. 2005, 133) 

4.1 Varautumissuunnittelu 

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta perustuu ennalta tehtävään suunnitteluun. Sen 

avulla pyritään kehittämään menetelmiä, joiden avulla mahdollista häiriötilannetta 

pystytään hallitsemaan sekä pienentämään häiriön vaikutusaikaa ja negatiivisia 

vaikutuksia yritykselle. Kuvassa 4.4 on esitetty jatkuvuudenhallinnan 

suunnittelukokonaisuuksia erilaisten häiriötilanteiden hallintaan. Kuten kuvasta 

nähdään, on varautumissuunnitelma niistä laajin pitäen sisällään muut pienemmät 

suunnitelmakokonaisuudet: jatkuvuus-, toipumis- ja valmiussuunnitelmat. 

Varautumissuunnitelma liittyy yleisimmin julkishallinnon ja tiettyjen yritysten 

Tietojenkäsittelyn 
toipuminen 
 tilat 
 laitteet ja verkot 
 ohjelmien ja tietojen 

palautus 
 puuttuvien tietojen syöttö 

Tahdistaminen 
 toipumisajan 

tapahtumien syöttö 
 viivästyneet eräajot 
 puuttuvat 

ohjelmamuutokset 

Toipumisajan liiketoiminta 
 toiminta 
 toipumisajan tapahtumat 

Tahdistaminen 
 viivästyneet 

laskutukset, 
toimitukset ja 
tilaukset 

Liiketoiminnan 
ennallistaminen 
 markkina-

asema 
 taloudellinen 

asema 

Tietojen-

käsittely 

Liiketoiminta 

Tietojenkäsittely 

Liiketoiminta 

Tietojen-

käsittely 

Liiketoi-

minta 

Osittaiskäyttö 

Vahinko 
 

Vahinko 
 

Vahinko 
 



 

48 

 

velvoitteeseen varautumisesta kriisitilanteisiin, kuten myös valmiussuunnitelma 

poikkeusolosuhteita varten (Iivari & Laaksonen 2009, 21). 

 

 

 

Kuva 4.4. Jatkuvuussuunnittelun osa-alueet. (Iivari & Laaksonen 2009, 19) 

 

Varautumissuunnitelmalla pyritään ennakolta laatimaan ohjeistus poikkeusoloihin 

valmistautumisesta. Se sisältää poikkeusolosuhteiden toiminnan ohjeistuksen sekä 

vaadittavat toimenpiteet ja resurssit. Poikkeusolosuhteilla on aina yhteiskunnallisia 

vaikutuksia. Niiden uhat kohdistuvat yleiseen turvallisuuteen ja 

perusinfrastruktuuriin kuten veden- ja sähkönjakeluun. Varautumissuunnittelun 

tavoitteena on perinteisesti pidetty vähintään kahdentoista kuukauden 

huoltovarmuuden ylläpitämistä kriisitilanteiden varalle. (Iivari & Laaksonen 2009, 

21) Tämän työn ulkopuolelle rajatut poikkeusolot kuuluvat valmiussuunnittelun 

alueeseen, joita vastaan yrityksillä ei ole kannattavaa tai välttämättä edes 

mahdollisuutta suojautua. Normaalioloissa yritystoimintaan liittyy oleellisempana 

jatkuvuussuunnittelu, joka kattaa normaaliolot ja normaaliolojen häiriötilanteet. 

Normaaliolojen häiriötilanteiden osalta yrityksen tulee laatia toipumissuunnitelma, 

joka on osa jatkuvuussuunnitelmaa. Normaaliolojen häiriötilanteita voidaan kuvata 

yrityksen tuotantoa ja toimintoja uhkaavina yrityskohtaisina riskeinä. (Iivari & 

Laaksonen 2009, 18–19) 
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Pearsonin ja Clairen (1998, 66) esittämässä mallissa (kuva 4.5) käytännöt, 

lainsäädäntö ja johdon havaitsemat potentiaaliset riskit ohjaavat organisaation 

varautumis- ja valmiussuunnittelua. Häiriön aiheuttaman kriisinaikaiseen toimintaan 

vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen reaktiot sekä etukäteen tehdyt suunnitelmat 

kriisistä selviytymiseen. Lisäksi henkilöiden tilapäiset toimet vaikuttavat kriisistä 

selviytymiseen ja kriisistä selviytymisen onnistumiseen. Onnistuminen ja 

epäonnistuminen eivät jakaannu kahtia, vaan onnistumisella on useampia eri tasoja. 

Kriisistä selviäminen ja lopputulos riippuvat varautumissuunnitelmien 

toimivuudesta, kriisin aiheuttajasta ja yhteisöllisistä sekä yksilöllisistä reaktioista. 

Lisäksi selviämiseen vaikuttaa toipumiseen kuuluvien suunnitelmien toimivuus ja 

henkilöiden tekemät tilapäistoimet. (Pearson & Clair 1998, 66–73; Seeck et al. 2009, 

22–23) Kuten aiemmin kohdassa 3.3.1, myös Suh ja Han tuovat esille, 

kehittämässään tietojärjestelmien riskienhallintamallissaan, organisaation 

kyvykkyyden merkityksen kriiseistä toipumiselle. 

 

 

Kuva 4.5. Kriisijohtamisen prosessimalli. (Pearson & Clair 1998, 66) 
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4.1.1 Jatkuvuussuunnitelma 

Jatkuvuussuunnitelman avulla pyritään turvaamaan yrityksen toimintojen jatkuvuus 

normaaliolosuhteissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Jatkuvuussuunnittelu on 

myös osa yrityksen tietoturvallisuutta, yrityksen riskienhallintaa ja toiminnan 

laadunvarmistamista (Iivari & Laaksonen 2009, 18). Jatkuvuussuunnittelussa 

pyritään määrittelemään ne toimenpiteet, vastuut ja resurssit, jotka tarvitaan 

häiriötilanteessa. Lisäksi siihen kuuluu tarvittavat harjoittelut, testaukset ja 

koulutukset. Toipumissuunnittelua voidaan pitää enemmän häiriötilanteen 

toimintaohjeena, häiriön vaikutusten pienentämiseksi ja keston lyhentämiseksi. 

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan standardin (BS 25999-2 2007, 9) mukaan 

jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on määrittää: 

 Edellytykset liiketoiminnan jatkuvuudelle 

 Organisaation tavoitteet ja velvoitteet 

 Hyväksyttävä riskitaso 

 Lakisääteiset, ohjeelliset ja sopimukselliset velvoitteet 

 Osakkaiden ja muiden sidosryhmien edut. 

 

Lisäksi on tunnistettava organisaation tuottamat avaintuotteet ja -palvelut, jotta 

voidaan ymmärtää syy organisaation olemassaololle. Tällöin on mahdollista 

perustella minkä tähden organisaation jatkuvuus on turvattava. 

Jatkuvuudenhallintajärjestelmän avulla voidaan myös saavuttaa muitakin hyötyjä, 

kuten esimerkiksi parempi dokumentaatio, kehittyneempi konfiguraationhallinta ja 

tietoisuuden lisääntyminen. Iivari ja Laaksonen mainitsevat IT Process Instituutin 

tekemän IT-kontrollien tehokkuuden tutkimuksen, jossa havaittiin toimivan 

konfiguraation- ja muutoksenhallinnan helpottuvan. Lisäksi se tehostaa yrityksen 

jokapäiväistä toimintaa sekä erityisesti IT-projektien toteutusta ja muutosten 

testausta. Tutkimuksen mukaan vaikutukset näkyivät vähäisempänä 

suunnittelemattomana työnä sekä parempana IT-projektien onnistumisasteena. 

Jatkuvuudenhallinnan alussa on organisaation kuitenkin mietittävä, mitä 
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jatkuvuudenhallinnan prosessilla tavoitellaan ja pyritään saavuttamaan. 

Jatkuvuussuunnittelua ei kannata tehdä pelkästään tekemisen vuoksi ja mikäli sen ei 

oikeasti koeta hyödyttävän liiketoimintaa. (Iivari & Laaksonen 2009, 27–28) 

 

Ennen jatkuvuussuunnittelun aloittamista on määriteltävä selkeästi vastuut ja taso, 

johon suunnitelmat kohdennetaan. Tasoilla tarkoitetaan strategista tasoa sekä 

prosessi- ja IT-järjestelmätasoa. (Iivari & Laaksonen 2009, 92) Kuvassa 4.6 on 

kuvattu jatkuvuussuunnittelun vaiheet. Suunnittelu ei ole päättyvä prosessi vaan 

aiemmin toteutuneista suunnitelmista voidaan oppia ja parantaa suunnitelmia. 

Yrityksen liiketoiminta- ja riskikenttä ovat jatkuvasti muuttuvia alueita, joten 

suunnitelmien pitäminen ajan tasalla vaatii jatkuvaa tarkkailua ja suunnitelmien 

päivittämistä. 

 

 

Kuva 4.6. Jatkuvuussuunnitelman laatiminen. (Iivari & Laaksonen 2009, 94) 

 

Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia tarvitaan normaalisti häiriötilanteiden aikana, 
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1. Suunnitteluvaiheessa nimetään osallistujat ja määritellään heidän vastuunsa 

prosessissa. Lisäksi luodaan suunnittelun perusteet ja tarvittavat ohjeistukset. 

2. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa kuvataan liiketoimintaprosessit ja pyritään 

tunnistamaan riippuvuudet apuvälineiden ja mallien avulla. 

3. Kolmannessa vaiheessa, toteutus/tarkistus, riskianalyysin avulla selvitetään 

mahdolliset liiketoimintaa uhkaavat riskit. Ne pyritään erittelemään 

lievempiin riskeihin ja katastrofaalisiin riskeihin. 

4. Seuraavaksi liiketoiminnan vaikutusanalyysin avulla selvitetään riskien 

vaikutukset ja pyritään luokittelemaan ne. 

5. Riskien torjunta ja vaikutusten pienentäminen riskienhallintastrategian 

mukaisesti on ensimmäinen konkreettinen vaihe jatkuvuussuunnittelussa. 

Riskienhallinnan toimenpiteitä ovat prosessien parantaminen ja erilaisten 

vakuutus- ja rahoitusinstrumenttien käyttäminen. 

6. Lopuksi suunnitelmat dokumentoidaan ja järjestetään tarvittavat koulutukset 

niitä tarvitseville. Lisäksi suunnitelmia tulee myös testata sekä auditoida 

säännöllisesti, jotta voidaan havaita puutteet ja epäkohdat. 

Jatkuvuudenhallinnan tulee olla jatkuva suunnitelmallinen prosessi ja sitä on 

pyrittävä kehittämään ja päivittämään. (Iivari & Laaksonen 2009, 93) 

 

Yritys hyötyy jatkuvuussuunnittelusta liiketoiminnan turvaamisen ja negatiivisten 

vaikutusten pienentämisen myötä ensisijaisesti riskitietoisuuden lisääntymisenä. 

Riskienhallinnan tai jatkuvuussuunnittelun yhteydessä tehtävän riskianalyysin avulla 

yrityksen on helpompi ymmärtää mahdolliset uhat yrityksen toiminnalle. Tähän 

toisaalta vaikuttaa, miten laajasti ja mille organisaation osille riskianalyysi tehdään. 

Katastrofien vaikutusten minimointi on suurin syy suunnitelman tekemiseen. 

Häiriöiden tarkastelua ei pidä rajata pelkästään liiketoimintaprosesseihin vaan 

tarkastelussa on huomioitava myös mahdolliset epäsuorat vaikutukset, kuten 

yrityksen maineeseen ja asiakkaiden luottamukseen kohdistuvat negatiiviset 

vaikutukset. Jatkuvuussuunnitelmassa on huomioitava osittain myös näitä epäsuoria 

vaikutuksia esimerkiksi häiriön tiedotuksesta organisaation sisällä sekä ulkoisille 
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sidosryhmille. Etukäteen suunniteltu tiedotuspolitiikka ja tiedotuskäytännöt 

pienentävät yrityksen maineeseen kohdistuvaa negatiivista julkisuutta. (Iivari & 

Laaksonen 2009, 27–31) 

 

Häiriöiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset on yleensä mahdollista laskea 

etukäteen, kuten myös suojautumiseen, jatkuvuussuunnitteluun ja jatkuvuuden 

hallintaan vaadittaville resursseille (Iivari & Laaksonen 2009, 27–31). Tämä toimii 

johdon työkaluna päätettäessä, miten suojaudutaan yrityksen toimintaa kriittisesti 

uhkaavilta häiriötekijöiltä ja pienennetään negatiivisia vaikutuksia. 

4.1.2 Toipumissuunnitelma 

Toipumissuunnitelma on osa jatkuvuussuunnitelmaa ja se kattaa ajallisesti 

katastrofin jälkeisen ajan. Sen aikajänne on lyhyempi kuin jatkuvuussuunnittelun 

aikajänne. Toipumissuunnitelman aikana yritys pyrkii palauttamaan liiketoimintansa 

normaalille tasolle. Se koostuukin ohjeista katastrofista toipumisesta, paluusta 

normaaliin toimintaan ja toiminnan jatkamisesta. Siitä siirrytään takaisin 

jatkuvuussuunnittelun piiriin siinä vaiheessa, kun yritys on sekä teknisesti että 

toiminnallisesti valmis kohtaamaan uuden häiriön. Toipumissuunnitelmissa 

määritelläänkin liiketoimintaprosesseille sekä niihin liittyville tietojärjestelmille 

varajärjestelmävaatimukset, vastuut ja toimet valmiuden luomiseksi. Lisäksi 

suunnitelmassa on ohjeet toiminnasta normaaliolojen häiriötilanteissa. 

Liiketoiminnan keskeytysanalyysi (Business Impact Analysis, BIA) ja riskianalyysi 

ovat keskeisiä osia toipumissuunnitelman tekemisessä, kuten myös häiriötilanteiden 

harjoittelu ja testaaminen. (Iivari & Laaksonen 2009, 19–20) 

4.1.3 Tiedottaminen 

Tiedottaminen on oleellinen osa yrityksen jatkuvuudenhallinnan suunnitelmia ja 

varsinkin toipumissuunnitelmissa tulee olla selkeä ohjeistus viestinnästä. Viestintä ja 

kriisijohtaminen ovat sidoksissa keskenään ja kriisijohtamisen voidaan katsoa 
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epäonnistuneen, mikäli viestintä on epäonnistunut (Seeck et al. 2008, 14). 

Suunnitelmassa tulee määritellä, ketkä ovat vastuussa tiedottamisesta ja ketkä 

ylipäätään antavat lausuntoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. Lisäksi on 

määriteltävä tarvittavat tiedotuskanavat, jotta kaikki oleelliset sidosryhmät saavat 

tiedon riittävän nopeasti. Mallipohjien käyttö nopeuttaa tiedottamista ja niissä voi 

olla jo ennakolta laadittua taustatietoa organisaatiosta ja sen toiminnasta. 

Tiedottamisen tärkeimmät kriteerit ovat tiedotteiden yhdenmukaisuus, nopeus, 

tarkkuus ja totuus. Tiedottamisella pyritään pitämään sidosryhmät ajan tasalla 

tapahtumista. Tärkeimmät sidosryhmät ovat normaalisti sisäiset kohderyhmät ja 

työntekijät, asiakkaat ja toimittajat, osakkeenomistajat, viranomaiset sekä tarvittaessa 

suuri yleisö ja media. (Iivari & Laaksonen 2009, 213–214) Suuren yleisön ja median 

tiedottamiseen vaikuttaa, miten häiriö näkyy yrityksen ulkopuolelle ja miten tunnettu 

yritys on. Tiedotteet eivät saa antaa liian positiivista kuvaa häiriön laajuudesta ja 

kestosta, vaan niiden tulee olla mahdollisimman realistisia tai ehkä hiukan 

pessimistisiä. On helpompi kertoa myöhemmin positiivisia uutisia, kuin kertoa 

tilanteen huonontuneen tai jatkuvan pidempään kuin on alustavasti arvioitu. Hyvällä 

tiedottamisella yritys pystyy pienentämään negatiivisia julkisuusvaikutuksia ja 

vahvistamaan luottamusta tärkeimpiin sidosryhmiin. 

 

Tietojärjestelmien aiheuttamia häiriöitä voidaan listata monia erilaisia, kuten 

Pohjoismaiden ja Baltian-maiden pörssien kaupankäyntiä häirinneet 

järjestelmäongelmat alkukesällä 2008, jotka johtuivat uuden järjestelmän 

käyttöönotosta (IT-viikko 2008). Vastaavasti 2009 alkuvuodesta pörssin 

toiminnoissa esiintynyt häiriö saattoi pörssin viestintäpäällikön mukaan johtua uuden 

järjestelmän käyttöönotosta (IT-viikko 2009). Kuten edellä huomaamme, häiriöt 

voivat aiheuttaa huomattavaakin julkisuutta yritykselle, riippuen yrityksen 

toimialasta ja yrityksen julkisuudesta. Samoin Birka Energi kohtasi vuoden sisällä 

kaksi aivan samanlaista häiriötä asiakkaidensa sähkönjakelussa tapahtuneen vian 

vuoksi. Vaikutukset eivät rajoittuneet ainoastaan yritykseen itseensä, vaan ne 

ulottuivat laajasti sekä kuluttajille että yrityksille, joilla oli toimintaa kyseisen 
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sähköjakelun alueella. (Franck 2002; MTV3 2002). Birka Energi sai negatiivista 

arvostelua muun muassa Ruotsin elinkeinoministeriltä samanlaisen häiriön 

kohdistuttua samaan kohteeseen kahdesti vuoden sisällä. Viestinnän merkitys 

korostui Nokian kaupungin vesikriisissä vuonna 2007. Jälkeenpäin tehtyjen 

tutkimusten ja selvitysten perusteella havaittiin tiedottamisen tärkeys jo heti kriisin 

alkuvaiheesta lähtien. Selkeät suunnitelmat ja vastuunjaot kriisitiedottamisen varalle 

nähtiin oleellisen tärkeinä. (MTV3 2009; Seeck et al. 2008, 217) Esimerkeistä 

huomaamme tiedottamisen olevan oleellinen osa kriisinhallintaa. Pearson ja Clair 

(1998, 66) esittävät tiedottamisen osatekijänä kriisinjohtamismallissaan kuvassa 4.5. 

4.2 IT -strategia 

IT -strategia liittyy yhtenä komponenttina yrityksen liiketoimintastrategiaan. Sen 

avulla organisaatio pyrkii rakentamaan tietojärjestelmät liiketoiminnan vaatimuksien 

mukaisiksi. On luonnollista olettaa IT -strategian ja tietojärjestelmien tukevan 

yrityksen liiketoimintastrategiaa ja varsinaista liiketoimintaa. Liiketoimintastrategian 

muokkaaminen IT -strategian vaatimusten mukaiseksi ei ole järkevää. Yrityksen 

liiketoiminta joutuu mukautumaan uusiin haasteisiin ja tilanteisiin aikojen kuluessa. 

Tämä asettaa myös tietojärjestelmille vaatimuksia mukautua liiketoimintaa parhaiten 

palvelevaksi muutosten seurauksena. (Jordan & Silcock 2006, 278–279) 

Liiketoiminnan vaatimusten täyttäminen ja muutoksiin mukautuminen edellyttää 

riittäviä resursseja, jotta haluttua IT -strategiaa pystytään toteuttamaan. Tällaisia ovat 

esimerkiksi järjestelmien ja laitteistojen elinkaaren hallinta. Liiketoiminnan 

muutokset muuttavat myös tietojärjestelmien kriittisyyksiä. Järjestelmä, joka ei ole 

ollut kriittinen, voi ajansaatossa ja liiketoiminnassa tapahtuneiden muutosten 

johdosta muuttua hyvinkin kriittiseksi. Tietojärjestelmästrategiaa tuleekin tarkastella 

säännöllisesti ja verrata sitä liiketoiminnan tarpeisiin, jotta pystytään tarjoamaan 

paras mahdollinen palvelu kustannustehokkaasti. Tietojärjestelmiin ja niiden 

riskienhallintaan kohdistettujen taloudellisten panosten tulee vastata riittävässä 

määrin haluttua palvelutasoa ja riskejä, myös muuttuneiden tilanteiden jälkeen. 
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IT -strategian kehittäminen ei ole pelkästään tietojärjestelmistä vastaavien 

henkilöiden tehtävä. Siihen tulee osallistua liiketoimintayksiköiden johtoa ja 

tärkeimpien toimintojen johtoa, jotta IT -strategian vaatimukset pystytään 

määrittelemään riittävän tarkasti. Tällöin sillä on myös johdon hyväksyntä ja tuki. 

Organisaation on päätettävä, millaista strategiaa se soveltaa tietojärjestelmiinsä. 

Pyritäänkö keskittämään vai hajauttamaan järjestelmiä ja miten esimerkiksi 

konsernin eri yritysten tietojärjestelmiä kehitetään, kehitetäänkö niitä yhdessä vai 

erikseen. Liiketoiminnan muutosten seuraamisen lisäksi yrityksessä tulisi tarkastella, 

miten hyvin tietojärjestelmien suojaaminen ja palvelutasovaatimukset vastaavat 

yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Yhtenä keinona on verrata liiketoiminnassa 

käytettäviä suorituskykymittareita yrityksen tietojärjestelmien kriittisyyteen 

ydintoimintojen suhteen. Vertaamalla niitä keskenään yrityksessä on mahdollisuus 

havaita, kohdistetaanko tietojärjestelmien suojaaminen oikeisiin kohteisiin ja onko 

tietojärjestelmien vaatimustasot määritelty oikein. Suorituskykymittareita apuna 

käyttäen on helpompi havaita kriittiset toiminnot sekä mahdolliset strategiset ja 

liiketoiminnalliset muutokset. 

4.2.1 Kustannukset 

Riskienhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta muodostavat vahvan sidoksen 

suojautumiseen käytettävien kustannusten ja riskien aiheuttamien kustannusten 

välille. Yrityksen strategia ja mahdolliset ulkoiset vaatimukset saatavilla olevien 

resurssien lisäksi määräävät, mille tasolle yrityksen jatkuvuudenhallinta rakennetaan. 

Riskien- ja jatkuvuudenhallinta on tasapainoilua suojautumiseen käytettävien 

kustannusten ja riskien aiheuttamien kustannusten välillä. Sivulla 13 kuvassa 3.3 on 

esitetty klassinen riskikustannusten optimointikäyrä. Kuvassa 4.7 on puolestaan 

Iivarin ja Laaksosen esittämä malli riskikustannusten arvioimiseksi kohdistettuna 

erityisesti tietojärjestelmien riskien kustannusten arvioimiseen. Kuvassa 4.7 ero 

klassiseen malliin on vaaka-akselin mittarilla. Iivarin ja Laaksosen esittämässä 

mallissa riskien pienentämisen aste on korvattu toipumisajalla häiriön tapahduttua. 
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Lisäksi kuvassa on esitetty häiriön kumulatiiviset kustannusvaikutukset (katkoviiva) 

sekä kustannusvaikutukset täydennettynä välillisillä kustannuksilla. 

 

 

Kuva 4.7. Riskientorjunnan kustannusvaikutusanalyysi. (Iivari & Laaksonen 2009, 

144) 

 

Kuvassa vasemmassa reunassa olevat palkit kuvastavat riskienhallintakustannuksia 

korkean käytettävyyden järjestelmillä, jolloin riskien aiheuttamat kustannukset ovat 

pienet. Tällöin myös järjestelmien toipumisaika on lyhyt. Korkean käytettävyyden 

järjestelmiä ovat erilaiset klusteroidut vikasietoiset järjestelmät, joissa on varmistettu 

palvelujen toimivuus vikatapauksissakin. Vastaavasti kuvan oikeassa reunassa olevat 

palkit kuvaavat riskinhallintakustannusten olevan suhteellisen pienet, mutta tällöin 

riskin aiheuttamat kustannukset ovat isot ja järjestelmien toipumisaika on suhteessa 

huomattavasti pidempi. Tällaisissa tapauksissa joudutaan yleensä palauttamaan 

järjestelmän vikaantuessa myös tiedot varmistuksilta. Tällöin ei välttämättä päästä 

vikaantumishetkeä edeltäneeseen tilanteeseen vaan viimeisintä varmistusta 

edeltäneeseen tilanteeseen kuvan 4.8 mukaisesti. (Iivari & Laaksonen 2009, 145) 
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Kuva 4.8. Varmistusten välinen varmistamaton aika. 

 

Liiketoiminnalle tehtävän keskeytysvaikutusanalyysin avulla voidaan havaita, mikä 

on järjestelmien ja kriittisten komponenttien häiriönsieto ja kuinka kauan prosessit 

sietävät mahdollisia häiriöitä tai katkoksia. Lisäksi analyysin avulla voidaan arvioida 

kustannukset, joita liiketoiminnalle ajanmittaa muodostuu. (Iivari & Laaksonen 

2009, 213–214) Keskeytysvaikutusanalyysi on välttämätön suunniteltaessa 

riskienhallintaan ja palautumiseen liittyviä toimenpiteitä. Jatkuvuudenturvaamisen 

vaatimien investointien päätösten tulee pohjautua oikein tehtyyn 

keskeytysvaikutusanalyysiin. Riski- ja keskeytysvaikutusanalyysiä ei tule sekoittaa 

keskenään. Niissä on paljon yhteneväisyyksiä ja monesti ne tehdään samaan aikaan. 

”Keskeytysvaikutusanalyysi ei niinkään ole kiinnostunut keskeytyksen syistä, siis 

riskeistä, vaan erilaisten keskeytysten vaikutuksista toimintaan.” 

Keskeytysvaikutusanalyysi edellyttää kattavaa riskianalyysiä, jotta kaikki oleelliset 

riskit voidaan havaita ja määritellä niille keskeytysvaikutukset. (Iivari & Laaksonen 

2009, 140–141) 

4.2.2 Riskinkantokyky 

Juvosen et al. (2005, 9) mukaan yrityksen riskianalyysiin ja sen perusteella tehtäviin 

päätöksiin vaikuttaa yrityksen riskinkantokyky.  Riskinkantokykyyn vaikuttavat 

esimerkiksi yrityksen toimiala ja koko. Pääomaintensiivisemmällä yrityksellä 

omaisuuteen kohdistuvat riskit voivat aiheuttaa toteutuessaan merkittävää haittaa 

tuotannolle, kun vastaavasti palveluintensiivisellä sektorilla riskit liittyvät enemmän 

henkilöstöön. Yrityksen koko vaikuttaa myös kykyyn kantaa riskejä. Isommalla 
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yrityksellä on laajemmat voimavarat käytössään. Toisinaan riskien ennaltaehkäisy 

voi olla esimerkiksi taloudellisesti kannattamatonta ja yrityksen on taloudellisempaa 

panostaa toipumiskyvyn kehittämisen IT-palveluiden katkoksien varalta (Jordan & 

Silcock 2006, 57). Jotta organisaatiossa pystytään tekemään oikeita päätöksiä 

riskinkantokyvystä, tulee yrityksen tuntea liikeriskit ja oman organisaation 

vahvuudet sekä heikkoudet. Riskinkantokyky liittyy olennaisesti yrityksen 

strategiaan. Ilman kattavaa liikeriskien tuntemusta yrityksen on mahdotonta tehdä 

strategisia päätöksiä (Suominen 2000, 12). 

 

Kaikkia riskejä ei ole koskaan järkevää eikä edes mielekästä lähteä torjumaan. Riskit 

joiden katsotaan olevan merkitykseltään vähäisiä tai todennäköisyydeltään 

äärimmäisen harvinaisia, voidaan luokitella siten, että niiden suhteen yritys kantaa 

tietoisen riskin. Toisaalta riskiä, jonka vaikutus on merkittävä ja todennäköisyys 

äärimmäisen harvinainen, on tarkasteltava yksityiskohtaisesti. (Iivari & Laaksonen 

2009, 148) Esimerkiksi voidaan kuvitella konesali, jossa sijaitsevat yrityksen kaikki 

palvelimet. Palvelinsalin tuhoutuminen voisi merkitä katastrofia yritykselle. 

Konesalin suhteen tulee tarkastella, millaisia uhkia kuten tulipalo tai vesivahinko 

siihen kohdistuu. Miten todennäköisiä nämä ovat ja millainen suojaus niitä vastaan 

on olemassa ja voitaisiinko sitä parantaa. Toisessa vaakakupissa on puolestaan 

konesalin kahdentaminen, joka ei yksinään riitä, vaan silloin tulee kysymykseen 

myös palvelinten kahdentaminen ja jakaminen konesalien kesken. Joten 

tarkasteltaessa riskejä ja niiltä vastaan suojautumista, on asiaa pohdittava 

laajemmalta näkökulmalta. 

4.2.3 BSC:n hyödyntäminen jatkuvuuden hallinnassa 

Tasapainotettu suorituskykymittaristo edustaa koko yrityksen visiota, joten sen on 

tuettava organisaation yhteistä näkemystä. Strategia yhdistää vision organisaation 

operatiiviseen toimintaan, joten sitä voidaankin verrata tapahtumien ja päätöksenteon 

yhteisiin toimintaohjeisiin. Tämä ohjaa organisaatiota pyrkimään orientoidusti 
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samaan tavoitteeseen. Yrityksen vision ja strategian tulee olla organisaation arvojen 

ja organisaatiokulttuurin mukainen, jotta halutut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

(Toivanen 2001, 124) 

 

BSC mittaristoon valitaan normaalisti neljä näkökulmaa Kaplanin ja Nortonin 

kehittämän mallin mukaisesti. Nämä näkökulmat ovat talous, asiakas, sisäiset 

prosessit sekä innovatiivisyys ja oppiminen, kuten kuvassa 4.9 on esitetty. 

Mittareiden tavoitteena on ohjata yrityksen ydintoimintoja ja oleellisia asioita. 

Mittareiden on tuettava päätöksentekoa olennaisia ja oikeita asioita mittaamalla. 

Niiden tulee olla vahvasti kytketty yrityksen ydinliiketoiminnan kriittisiin tekijöihin, 

jotka parhaiten kertovat tavoitteiden täyttymisestä. (Toivanen 2001, 124) 

 

 

Kuva 4.9. Syy-seuraussuhteet. (Toivanen 2001, 54) 

 

Kuten kuvasta 4.9 on esitetty, mittareiden syy-seuraussuhteiden mukaan niillä on 

keskinäinen riippuvuus. Tietojärjestelmien toimintaa ja vaatimusten täyttämistä 

voidaan myös tarkastella BSC:n mittareiden mukaisesti. Oleellista on keskittyä niihin 

mittareihin, joihin tietojärjestelmien toiminnalla tai toimimattomuudella on 

merkitystä. Esimerkiksi tarkasteltaessa henkilöstön osaamista, sillä ei ole välttämättä 
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suoraa vaikutusta tietojärjestelmiin, ellei sitten tarkastella ylläpitävän henkilöstön 

osaamista ja käyttäjien tietoteknisiä taitoja. Käytettävistä mittareista riippuen osalla 

mittauskohteista on suorat vaikutukset liiketoimintaan tietojärjestelmien kannalta 

tarkasteltuna. Osalla mittauskohteista on välilliset vaikutukset, kuten 

asiakastyytyväisyys, johon voi vaikuttaa esimerkiksi tietokoneviasta johtuva 

tavarantoimitusten viive. 

 

BSC:n hyödyntämisellä voidaan katsoa olevan merkitystä kohdistettaessa sekä 

riskienhallinnan että myös liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan toimenpiteitä. 

BSC:tä suunniteltaessa on yrityksessä jouduttu paneutumaan ydinprosesseihin ja 

ydintoimintoihin, joten BSC:n hyödyntäminen on perusteltua tarkasteltaessa 

esimerkiksi Suhin ja Hanin esittämää liiketoimintamalliin perustuvaa 

riskienhallinnan mallia. 
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5 YRITYKSEN ICT -RISKIT LIIKETOIMINNASSA 

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena pyrkimyksenä haastatella yrityksen eri 

toiminnoissa toimivia ihmisiä toimenkuvan mukaisesti. Lisäksi taustatietoa kerättiin 

yrityksen sisäisistä dokumenteista. Näiden pohjalta oli tavoitteena muodostaa 

yrityksen tietojärjestelmistä kokonaiskuva, sekä havaita mahdolliset merkittävät 

riskikohteet yrityksen tietojärjestelmissä. Haastattelututkimus jakaantui kolmeen 

osaan. Ensimmäisenä ryhmänä olivat yrityksen tietojärjestelmistä vastaava 

henkilöstö käsittäen pääasiassa tietohallinnon. Tietojärjestelmien ylläpitäjien 

haastatteluissa selvitettiin tärkeimpien tietojärjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia 

sekä järjestelmiä uhkaavia potentiaalisia riskejä. Tutkimuksessa kyseltiin myös 

dokumentaatioista ja ohjeistuksista sekä käytännöistä normaalissa toiminnassa ja 

häiriötilanteissa. 

 

Toisena haastateltavien ryhmänä oli yrityksen muiden organisaatio-osien 

henkilöstöä. Käyttäjien haastatteluiden perusteella selvitettiin mahdollisia 

käytettävyysvaatimuksia ja palvelutasovaatimuksia tietojärjestelmille sekä 

mahdollisten tietojärjestelmähäiriöiden aiheuttamia seurauksia operationaaliseen 

toimintaan. Tietojärjestelmistä löytyvien tuotantokriittisten tekijöiden avulla 

muodostettiin kuva tuotannossa sallittavien tietojärjestelmähäiriöiden kestoista. 

Lisäksi selvitettiin olemassa olevia korvaavia järjestelmiä ja keinoja jatkaa toimintaa. 

 

Lopuksi haastateltiin tehtaan kolmesta pääprosessista kahden, asiakashallinta- ja 

tuotteen valmistus -prosessin, omistajia sekä tietohallintopäällikköä. Tämän 

haastattelukierroksen tavoitteena oli selvittää, miten tehtaan pääprosessien toiminta 

on huomioitu tietojärjestelmäriskien osalta. Sekä miten yrityksessä mielletään 

tietojärjestelmäriskeistä aiheutunut tuotannon häiriö verrattuna jostain tuotannon 

laitteesta aiheutuneeseen häiriöön, vaikutusten ollessa samankaltaiset. Yrityksessä 

käynnistyi mittava toiminnanohjausjärjestelmän uusimisprojekti, jonka perusteella 

Ovakolta nimitetty projektipäällikkö otettiin haastateltavien listalle mukaan. 
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5.1 Aineiston kvantitatiivinen analysointi 

Tulosten analysoinnissa käytetään laadullisen tutkimusaineiston kvantifiointia eli 

haastatteluilla kerättyä kvalitatiivista tietoa on pyritty ensin muuntamaan 

numeeriseen muotoon. Tällöin analyysin tulkitseminen helpottuu ja kerättyjen 

tietojen keskinäinen vertailu on havainnollisempaa. Analyysissä käytetään apuna 

soveltaen QFD -menetelmää (Quality Function Deployment) ja analyysi koostuu 

useammasta vaiheesta. QFD -matriisin avulla lasketaan infrastruktuuritason riskien 

vaikuttavuus liiketoimintaan. Kolmessa ensimmäisessä vaiheessa määritellään 

painoarvokriteerit neljänteen matriisiin, jossa tarkastellaan alimman tason eli 

järjestelmien infrastruktuurin osatekijöiden kriittisyyksiä. Vaikuttavuusarvojen 

avulla lasketaan riskiluku eri infrastruktuurikomponenteille. SWOT -analyysiä 

hyödyntäen pystytään riskien lisäksi analysoimaan aiemmin teoriassa Suhin ja Hanin 

esittämä liiketoimintamalliin perustuva riskienhallinta, jossa lisäksi tarkastellaan 

organisaation kyvykkyyden merkitystä riskien havaitsemisessa ja 

ennaltaehkäisemisessä sekä myös riskien aiheuttamista häiriöistä selviytymisessä. 

Seuraavassa on listattu analyysiosan vaiheet: 

1. Käyttäjien asettamien käytettävyysvaatimusten vertailu tietojärjestelmien 

käytettävyyteen eli järjestelmien kriittisyys käyttäjien näkökulmasta.  

2. Järjestelmien keskinäisten riippuvuuksien tarkastelu matriisin avulla. 

Keskinäisten riippuvuuksien aiheuttamien kriittisyyksien selvittäminen. 

3. BSC:n asettamien vaatimusten selvittäminen. Yrityksen strategisten 

vaatimusten liittäminen osaksi tietojärjestelmille asetettuja vaatimuksia. 

4. Neljänteen matriisiin syötetään edellä mainittujen kolmen matriisin tulokset 

kriteereiksi. Matriisissa tarkastellaan järjestelmien asettamia käytettävyys- ja 

palvelutasovaatimuksia laitteistoille.  

5. Laitteistojen riskiluku lasketaan riskin vaikutuksen ja todennäköisyyden 

perusteella. Vaikutuskerroin saadaan neljännestä matriisista. 

6. Lopuksi Suhin ja Hanin esittämän riskianalyysimallin mukaisesti arvioidaan 

SWOT -analyysin avulla tutkimuksessa kerättyä ja analysoitua tietoa. 



 

64 

 

Analyysi koostetaan lopuksi sanalliseen muotoon työn keskeisten tulosten ja 

suurimpien riskien arvioimiseksi. Lisäksi esitetään ehdotuksia riskien välttämiseksi 

tai vaikutusten pienentämiseksi. 

5.1.1 Käyttäjien vaatimukset tietojärjestelmille 

Ensimmäisessä matriisissa analysoidaan käyttäjien asettamat vaatimukset 

järjestelmille, jotta voidaan havaita tuotannon kannalta tärkeimmät tietojärjestelmät. 

Käyttäjiltä kerätty sanallinen tieto on muutettu numeeriseen muotoon järjestelmien 

käytettävyyden mukaisesti. Kriteereinä on käytetty, miten merkitsevästi 

tietojärjestelmä vaikuttaa henkilön tai organisaatio-osan toimintaan ja miten pitkään 

järjestelmä voi olla poissa käytöstä ennen kuin sen vaikutukset alkavat näkyä. 

Käyttäjien asettamat vaatimukset järjestelmille on jaettu neljäportaiseksi asteikoksi. 

Tietojärjestelmät saavat arvoja asteikolla 0–3, seuraavasti: 

 

0 = Ei käytössä 

1 = Käytössä 

2 = Oleellinen 

3 = Kriittinen 

 

Taulukossa ”kriittinen” määritellään siten, että suurin häiriön aiheuttama 

tietojärjestelmäkatko voi olla kestoltaan suurimmillaan yhden tunnin mittainen. 

Käyttäjien kannalta ”oleellinen” tietojärjestelmä sallii pidemmän katkon kuin yksi 

tunti. Se voi olla pituudeltaan suurimmillaan päivän mittainen. ”Käytössä” oleva 

tietojärjestelmä tarkoittaa tarpeellista järjestelmää. Sille kuitenkin sallitaan 

vuorokautta pidempi käyttöhäiriö ja se ei merkitsevästi häiritse työn tekimistä. ”Ei 

käytössä” oleva tietojärjestelmän toiminnoilla ei ole käyttäjän työhön minkäänlaisia 

vaikutuksia. 
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Seuraavalla sivulla oleva taulukko 5.2 kuvaa käyttäjien asettamia vaatimuksia 

järjestelmien käytettävyydestä. Matriisista saadaan tietojärjestelmille laskettu summa 

niiden kriittisyydestä. Tulokseksi saadut järjestelmäkohtaiset summat muunnetaan 

asteikolle 0–3. Muuntaminen tehdään, jotta lopullisessa matriisissa kaikkien kolmen 

kriteerin arvoasteikko olisi yhtenevä. Muuntaminen on tehty taulukon 5.1 mukaisesti. 

Muunnetut arvot on viety taulukkoon 5.8 oikeaan reunaan ensimmäiseksi kriteeriksi. 

 

Taulukko 5.1. Käyttäjävaatimusten summien muuntoasteikko. 

 

 

Käyttäjien vaatimusten tarkastelussa organisaation jaottelu on tehty pohjautuen 

yrityksen organisaatiokaavioon. Haastatteluilla pyrittiin kattamaan yrityksen 

toiminnot mahdollisemman laaja-alaisesti organisaatiokaavion mukaisesti. Joitain 

yksittäisiä osa-alueita jäi kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Kaikkien järjestelmien kriittisyyttä on vaikeampi tarkastella ja painottaa oikeassa 

suhteessa. Lisäksi niiden keskinäisistä riippuvuuksista ei ole ollut tarjolla riittävästi 

tietoa, joten kriittisyystarkasteluun on pyritty ottamaan ainoastaan kaikkein 

merkitsevimmät järjestelmät.  

 

Kuten taulukosta 5.2 esitetään, käyttäjien vaatimusten kannalta kolme järjestelmää 

on muita oleellisempia tai kriittisempiä. Lisäksi tarkasteltaessa yhteenlaskettuja 

arvoja voidaan havaita myös sähköpostin, tuotannonsuunnittelu 2:n ja 

laadunvalvontapalvelimen olevan lähellä oleellisen määrittelyn rajaa, vaikka ne 

saavatkin asteikolla 0–3 arvon 1. Vähäisen käyttäjämäärän omaavien kriittisten 

palvelinten huomio jää vähemmälle arvolle, vaikka niiden häiriöiden vaikutus olisi 

merkitsevä. 

   

Arvo Vaihteluväli Merkitys

0 0 - 7,2 Ei käytössä

1 7,3 - 14,4 Käytössä

2 14,5 - 21,7 Oleellinen

3 21,8 - 29,0 Kriittinen
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Taulukko 5.2. Järjestelmien kriittisyys käyttäjien näkökulmasta. 

 

 

 

0 = Ei käytössä                               

1 = Käytössä                                  

2 = Oleellinen                                      
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T
ila

u
s
, 

la
s
k
u
tu

s
, 

la
a
d
u
n
v
.

T
a
lo

u
s
 1

T
a
lo

u
s
 2

T
ie

d
o
s
to

p
a
lv

e
lim

e
t

S
-p

o
s
ti
 /

 K
a
le

n
te

ri

T
a
lo

u
s
 3

O
s
to

/k
u
n
n
o
s
s
a
p
it
o

T
u
o
ta

n
n
o
n
s
u
u
n
n
it
te

lu
 1

L
a
a
d
u
n
v
a
lv

o
n
ta

T
u
o
ta

n
n
o
n
s
u
u
n
n
it
te

lu
 2

R
a
a
k
a
-a

in
e
e
n
 v

a
s
t.

o
tt

o

P
ro

s
e
s
s
in

o
h
ja

u
s
 1

P
ro

s
e
s
s
in

o
h
ja

u
s
 2

T
ila

u
s
 2

R
a
p
o
rt

o
in

ti
 1

K
u
s
ta

n
n
u
s
la

s
k
.

R
a
p
o
rt

o
in

ti
 2

Asiakashallinta

Markinoinnin asiakaspalvelu 3 3 2 1 1 2 2 2

Tekninen asiakaspalvelu 2 3 2 1 2 1

Tuotekehitys

Markkina-alue kotimaa 

(Turenki) 3 1 3 2 1 1 3 3 2 2 2

Tuotanto

Ostot 2 3 2 2 3 2 2

Valmistuksen suunnittelu ja 

lähetys 3 3 2 3 3 2 3 3

Valmistus TE 2 3 3 3

Valmistus KV 2 2 3 2 3

Valmistus HV 3 1 2 3 3

Valmistus JJ 3 2 3

Logistiikka 3 1 1 1 3 1

Laatu, ympäristö ja suojelu

Kemianlaboratorio 2 3

Laadunvalvontalaboratorio 3 3 1

Tukiprosessit

Hallinto 2 2 3 2 2 2

Kunnossapito 3 1 3

YHTEENSÄ 29 6 3 17 14 8 17 9 14 13 2 15 3 9 5 4 5

Järjestelmien kriittisyys

käyttäjille 3 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0

Muunnos asteikolle 0-3
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5.1.2 Tietojärjestelmien keskinäinen riippuvuus 

Tietojärjestelmien keskinäisellä riippuvuudella on merkitystä myös niiden 

kriittisyyteen. Operatiivisten toimintojen kannalta ”ei kriittinen” -järjestelmä voi 

muodostua hyvinkin kriittiseksi, jos sen tarjoamat palvelut toiselle kriittiselle 

järjestelmälle ovat oleellisia. Esimerkiksi tiedostopalvelimen ei katsota olevan kovin 

merkitsevässä asemassa, mutta sen tarjoamat tiedostoalueet jollekin 

tietokantapalvelimelle muuttavat tiedostopalvelimen kriittisyyttä, edellyttäen 

kantapalvelimen olevan kriittinen. Edellä esitetyn perusteella järjestelmien 

keskinäinen riippuvuus otettiin analyysin osaksi. Tulokset vietiin toiseksi kriteeriksi 

laitetason toteutuksen kriittisyyden määrittämisen taulukon 5.9 oikeaan reunaan. 

 

Taulukon 5.4 mukaisesti matriisissa sekä riveillä että sarakkeissa esiintyvät 

järjestelmät ovat samoja. Vaakarivillä olevat järjestelmät lähettävät tietoa (nuoli 1) ja 

pystysarakkeessa olevat järjestelmät vastaanottavat tietoa (nuoli 2). Järjestelmät 

saavat arvoja 0 ja 1 riippuen rivin ja sarakkeen yhtymäkohdasta ja järjestelmien 

keskinäisestä riippuvuudesta. 0 tarkoittaa ei riippuvuutta ja 1 riippuvuutta. Jos kaksi 

järjestelmää keskustelee molempiin suuntiin niin silloin järjestelmien rivien ja 

sarakkeiden molempiin yhtymäkohtiin tulee 1. Matriisin tuloksena saadaan 

järjestelmäkohtainen summa, joka ilmaisee järjestelmän sidosten määrän. Tulokseksi 

saadut järjestelmäkohtaiset summat muunnetaan asteikolle 0–3. Muuntaminen 

tehdään, jotta lopullisessa matriisissa kaikkien kolmen kriteerin arvoasteikko olisi 

yhtenevä. Muuntaminen on tehty taulukon 5.3 mukaisesti. 

 

Taulukko 5.3. Järjestelmien riippuvuuksien summien muuntoasteikko. 

 

 

 

Arvo Vaihteluväli Merkitys

0 0 - 0,9 Ei merkitsevä

1 1,0 - 1,9 Tarpeellinen

2 2,0 - 2,9 Oleellinen

3 3,0 - 4,0 Kriittinen
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Taulukko 5.4. Järjestelmien keskinäinen riippuvuus. 

 

 

Järjestelmien keskinäisen riippuvuuden tarkastelun johdosta tiedonkeruujärjestelmät 

on jätetty pois kriittisyysvertailusta. Niiden häiriöiden heikentävä vaikutus yrityksen 

liiketoimintaan ei ole merkitsevää, vaikka ne luokiteltaisiinkin oleellisiksi. Monet 

muut järjestelmät lähettävät niille tietoja, jolloin niiden sidosten määrä muodostuu 

suureksi ja painoarvo kasvaisi kohtuuttoman merkitseväksi muihin järjestelmiin 

nähden. 
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Tilaus, laskutus, laadunv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Talous 1

Talous 2

Tiedostopalvelimet 1

S-posti / Kalenteri

Talous 3 1

Osto/kunnossapito 1 1 1

Tuotannonsuunnittelu 1 1 1 1 1 1 1

Laadunvalvonta 1 1 1

Tuotannonsuunnittelu 2 1

Raaka-aineen vast.otto 1 1

Prosessinohjaus 1 1 1 1

Prosessinohjaus 2 1

Tilaus 2 1

Raportointi 1

Kustannuslask.

Raportointi 2

YHTEENSÄ 4 2 0 1 1 2 4 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1

Muunnos

asteikolle 0-3 3 2 0 1 1 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1

1

2
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5.1.3 BSC:n vaatimukset tietojärjestelmille 

Strategisten tavoitteiden tarkastelun tuominen osaksi järjestelmien kriittisyyden 

tarkastelua on tärkeä osa riskianalyysiä, jotta pystytään havaitsemaan operatiivisten 

toimintojen kannalta oleellisimmat tietojärjestelmät. Kuten Suh ja Han esittävät 

omassa liiketoimintamalliin perustuvassa riskienhallinnan mallissaan, saadaan 

liiketoiminnallinen näkökanta otettua mukaan hyödyntämällä yrityksen käyttämää 

suorituskykymittaristoa. Käyttäjien vaatimukset kuvastavat osittain samoja 

tavoitteita, joita esiintyy myös suorituskykymittariston vaatimuksissa. Toisaalta on 

hyvin mahdollista, ettei haastatteluissa ole huomioitu kaikkea oleellista. On myös 

todennäköistä ettei lyhyehköillä ja suppeilla käyttäjien haastatteluilla saada kaikkea 

oleellista tuotua esille, joten strategiset tavoitteet täydentävät järjestelmien 

kriittisyyden tarkastelua ja tuovat samalla yrityksen strategian lähemmäksi 

riskienhallintaa. 

 

Suorituskykymittariston (BSC) vaatimukset arvostetaan järjestelmille asteikolla 0–3,  

kuten kohdassa 1 käyttäjien asettamat vaatimukset: 

 

0 = Ei merkitystä 

1 = Tarpeellinen 

2 = Merkitsevä 

3 = Kriittinen 

 

”BSC:n vaikutus tietojärjestelmiin” -taulukossa ”kriittinen” määritellään siten, että 

häiriön aiheuttama tietojärjestelmäkatko alkaa vaikuttaa yhteen tai useampaan 

suorituskykymittariin saman työvuoron aikana tai välittömästi. ”Merkitsevällä” 

tarkoitetaan sellaista häiriötä, joka alkaa näkyä suorituskykymittaristoissa 

vuorokauden aikana häiriön tapahduttua.  ”Tarpeellinen” sallii tietojärjestelmille 

pidempiaikaisen katkon kuin yksi vuorokausi. ”Ei merkitystä” olevan 

tietojärjestelmän toiminnoilla ei BSC:n kannalta ole minkäänlaisia vaikutuksia. 
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Tulokseksi saadaan järjestelmäkohtainen summa, joka muunnetaan taulukon 5.5 

avulla asteikolle 0–3. Seuraavalla sivulla oleva taulukko 5.6 kuvaa BSC:n asettamia 

vaatimuksia järjestelmien käytettävyydelle. Tulokset on viety taulukon 5.8 oikeaan 

reunaan kolmanneksi kriteeriksi. 

 

Taulukko 5.5. BSC:n vaatimusten summien muuntoasteikko. 

  

 

Taulukossa 5.6 ”Henkilöstö ja osaaminen” -mittariston kohdat ovat tyhjiä, koska 

tietojärjestelmien toiminta tai toimimattomuus ei vaikuta kyseisten mittareiden 

toteutumiseen. Osaaminen vaikuttaa henkilöstön kykyyn käyttää tietojärjestelmiä ja 

näin ollen välillisesti muihin mittareihin. Suorituskykymittareiden kannalta 

tarkasteltuna tietojärjestelmien aiheuttamat suurimmat vaikutukset liiketoiminnassa 

kohdistuvat yrityksen sisäisiä prosesseja ja asiakkaita mittaaviin mittareihin. Ne 

vaikuttavat välillisesti yrityksen taloutta ilmaiseviin mittareihin, kuten voidaan myös 

todeta sivun 60 kuvan 4.9 mukaisesti. Kahden ydinprosessin (asiakashallinta ja 

tuotteen valmistaminen) mukainen toiminta korostuu taulukon 5.6 mukaisesti, alkaen 

tilaustenkäsittelystä jatkuen materiaalien vastaanoton, tuotannonsuunnittelun ja 

valmistusta ohjaavien järjestelmien kautta lähetykseen ja laskutukseen. 

 

 

  

Arvo Vaihteluväli Merkitys

0 0 - 9,7 Ei merkitsevä

1 9,8 - 19,4 Tarpeellinen

2 19,5 - 29,2 Merkitsevä

3 29,3 - 39,0 Kriittinen



 

71 

 

Taulukko 5.6. Järjestelmien kriittisyys suorituskykymittaristoon nähden. 

 

0 = Ei merkitystä                                    

1 = Tarpeellinen                  

2 = Merkitsevä             

3 = Kriittinen
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Henkilöstö ja osaaminen

Osaaminen Koulutus

Terveys ja Työkyky Sairaspoissaolot

Turvallisuus Tapaturmatiheys

Tapaturmaton kk

Käsitellyt 

vaaratilanne 

ilmoitukset

Prosessit

Tuottavuus Työntuottavuus 3 2 2 3 3 3 3 3 3

Tuotos %, TE/KV 3 2 2 3 3 3 3

Tuotos %, HV 3 2 2 3 3 3 3 3

Tuotos %, JJ 3 2 2 3 3 3 3 3

Energia

KV:n profiilit Toimitukset 3 2 2 3 3 3 3 1

Hallitut prosessit Bloomituotannon 

nopeus 3 2 2 3 3 3 3

Varastonhallinta Tuotantovarasto 3 3 3 3 3

Asiakkaat

Asiakastyytyväi-

syys

Ajoissa valmis 

yhteensä 3 1 3 3 3 3 3 3

Asiakasvalitukset 2

Markkinaosuus FIN, erikoisteräs 

pyörötangot

Toimitukset 

pohjoismaihin 3 1 3 3 3 3 3 3

Kehittäminen Merkkituotteet

Laakeriteräs 

toimitusvauhti

Talous

Kannattavuus Liikevoitto 3 2 2

Materiaalikate 2 2

Oma rahoitus Kassavirta 3 3 3 3 2 2

Kustannukset Yksikkökustan-

nukset 3 3 3 2 2 2 3

Kiinteät 

kustannukset 3 2 1 1 1 1 3

YHTEENSÄ 39 5 3 12 2 5 18 33 28 15 30 30 18 1 0 6 0

Järjestelmien kriittisyys

BSC:n suhteen 3 0 0 1 0 0 1 3 2 1 3 3 1 0 0 0 0

Muunnos asteikolle 0-3
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5.1.4 Laitteistojen kriittisyys tietojärjestelmien suhteen 

Tarkasteltaessa järjestelmille asettavia palvelutasovaatimuksia, niihin vaikuttavat 

aina alempien tasojen toiminta, kuten kuvassa 3.8 sivulla 39 on esitetty. 

Tietojärjestelmäpalveluiden toimintaan vaikuttaa sovellusten toiminta. Sovellukset 

ovat myös vahvasti sidonnaisia varsinaisen tieto-omaisuuden ja sen hallinnoinnin 

kanssa. Sovellusten toimintaan vaikuttaa perusinfrastruktuurin rakenteet, kuten 

tietokannanhallintajärjestelmät ja käyttöjärjestelmät. Ne ovat puolestaan riippuvaisia 

varsinaisista fyysisistä laitteista ja laitteistoista sekä laitetiloista. 

 

Aputaulukossa 5.7 esitetään järjestelmien asettamat riippuvuudet fyysisille 

laitteistoille, jotka on valittu kokonaisuuksien mukaan. Yksittäiset komponentit on 

jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Yrityksellä on tällä hetkellä käytössä viisi 

palvelinkehikkoa, joiden kesken järjestelmien käyttämät palvelimet on jaettu. 

Järjestelmien riippuvuudet laitteistoista saavat arvon 0 tai 1, kuten järjestelmien 

keskinäisen riippuvuuden taulukossa 5.4. 

 

Taulukossa 5.8 riippuvuudet kerrotaan painotetuilla kriteereillä, joita ovat käyttäjien 

asettamat vaatimukset, järjestelmien keskinäiset riippuvuudet ja 

suorituskykymittariston asettamat vaatimukset. Niiden arvot vaihtelevat 

arvoasteikolla 0–3. Kriteerien keskinäisiä painotussuhteita on mahdollisuus muuttaa 

halutunlaiseksi. Kriteerien arvot on esitetty taulukon oikeassa reunassa erillisinä 

sarakkeina sekä niiden yhteenlaskettu vaikutus oikeanpuolimaisena sarakkeena. 

Painotusten yhteenlaskettu arvo on 100 %. Järjestelmien riippuvuus suhteessa 

laitteistoihin taulukossa 5.7, eli järjestelmien ja laitteiden yhtymäkohdat, kerrotaan 

näin saadun kolmen kriteerin yhteisen painotuksen arvolla ja tulos esitetään 

taulukossa 5.8 järjestelmien ja laitteiden yhtymäkohdissa. Arvot on esitetty 

desimaalimuodossa yhden desimaalin tarkkuudella, vaikka laskentataulukossa arvot 

on käsitelty tarkemmilla arvoilla. Oikeassa reunassa olevat painotuskertoimet on 

jaettu siten, että käyttäjien vaatimuksia ja BSC:n vaatimuksia arvostetaan keskenään 
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saman verran, 40 %. Järjestelmien keskinäistä riippuvuutta arvostetaan 20 % verran. 

Kriteerien painotuksilla on haluttu korostaa liiketoiminnallisia vaatimuksia 

järjestelmille. 

 

Taulukko 5.7. Järjestelmien riippuvuus fyysisistä laitteistoista. 

 

 

Taulukosta 5.8 saadaan tulokseksi laitteistokohtainen summa. Jokaisen laitteen 

saama summa muunnetaan muunnostaulukon 5.9 avulla arvoasteikolle 1–4. 

Muunnetut tulokset on viety riskilukutaulukkoon 5.10. 
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Tilaus, laskutus, laadunv. 1 1 1 1 1 1

Talous 1 1 1 1 1 1

Talous 2 1 1 1 1 1 1

Tiedostopalvelimet 1 1 1 1 1

S-posti / Kalenteri 1 1 1 1 1

Talous 3 1 1 1 1

Osto/kunnossapito 1 1 1 1 1

Tuotannonsuunnittelu 1 1 1 1 1 1 1

Laadunvalvonta 1 1 1 1 1 1 1

Tuotannonsuunnittelu 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Raaka-aineen vast.otto 1 1

Prosessinohjaus 1 1 1 1 1 1

Prosessinohjaus 2 1 1 1

Tilaus 2 1 1 1

Raportointi 1 1 1 1

Kustannuslask. 1 1 1

Raportointi 2 1 1 1

YHTEENSÄ 5 1 0 1 0 11 10 2 15 15 5 5 9
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Taulukko 5.8. Fyysisen tason kriittisyys suhteessa järjestelmiin. 

 

 

Taulukko 5.9. Laitteistojen vaikutusten summien muuntoasteikko. 

 

 

P
a
lv

e
lin

k
e
h
ik

k
o
 1

, 
to

im
is

to

P
a
lv

e
lin

k
e
h
ik

k
o
 2

, 
to

im
is

to

P
a
lv

e
lin

k
e
h
ik

k
o
 3

, 
to

im
is

to

P
a
lv

e
lin

k
e
h
ik

k
o
 4

, 
p
ro

s
e
s
s
i

P
a
lv

e
lin

k
e
h
ik

k
o
 5

, 
p
ro

s
e
s
s
i

L
e
v
y
jä

rj
e
s
te

lm
ä

V
a
rm

is
tu

s
, 

to
im

is
to

V
a
rm

is
tu

s
, 

p
ro

s
e
s
s
i

T
o
im

is
to

v
e
rk

k
o

R
u
n
k
o
k
y
tk

in
 k

o
n
e
s
a
li

P
a
lo

m
u
u
ri
 p

ro
s
e
s
s
iv

e
rk

k
o

P
ro

s
e
s
s
iv

e
rk

k
o

U
lk

o
in

e
n
 t

ie
to

lii
k
e
n
n
e
y
h
te

y
s

K
ä
y
tt

ä
jä

v
a
a
ti
m

u
k
s
e
t 

(%
)

J
ä
rj
. 

k
e
s
k
in

ä
in

e
n
 r

iip
p
u
v
u
u
s
 (

%
)

B
S

C
 v

a
a
ti
m

u
k
s
e
t 

(%
)

P
a
in

o
tu

s
te

n
 y

h
te

e
n
la

s
k
e
tt

u
 

v
a
ik

u
tu

s
 (

%
)

40 20 40 100

Tilaus, laskutus, laadunv. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3 3 3 3,00

Talous 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 0 0,40

Talous 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,00

Tiedostopalvelimet 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2 1 1 1,40

S-posti / Kalenteri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1 0 0,60

Talous 3 0,8 0,8 0,8 0,8 1 2 0 0,80

Osto/kunnossapito 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 3 1 1,80

Tuotannonsuunnittelu 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1 3 3 2,20

Laadunvalvonta 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1 1 2 1,40

Tuotannonsuunnittelu 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 2 1 1,20

Raaka-aineen vast.otto 1,4 1,4 0 1 3 1,40

Prosessinohjaus 1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2 3 3 2,60

Prosessinohjaus 2 0,6 0,6 0,6 0 1 1 0,60

Tilaus 2 0,8 0,8 0,8 1 2 0 0,80

Raportointi 1 0,2 0,2 0,2 0 1 0 0,20

Kustannuslask. 0,2 0,2 0,2 0 1 0 0,20

Raportointi 2 0,2 0,2 0,2 0 1 0 0,20

YHTEENSÄ 7,8 0 0 2,6 0 15,4 12,8 3,2 15,6 15,6 8,0 8,0 7,6

Muunnos

arvosteluasteikolle 3 1 1 1 1 4 4 1 4 4 3 3 2

1-4

Arvo Vaihteluväli Vaikutus

1 0,0 - 3,8 Vähäinen

2 3,9 - 7,7 Kohtalainen

3 7,8 - 11,6 Suuri

4 11,7 - 15,6 Katastrofaalinen
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Laitteistojen vaikutusten määrittelyssä, taulukossa 5.9, ”vähäinen” -vaikutus ei 

aiheuta yrityksen operatiiviselle toiminnalle haittaa. ”Kohtalainen” -vaikutus voi 

hidastaa operatiivista toimintaa, mutta sen vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävää. 

”Suuri” -vaikutus on merkittävää yrityksen toiminnoille ja sillä voi olla 

liiketoimintaan oleellisesti vaikutusta. ”Katastrofaalista” -vaikutusta voidaan kuvata 

yrityksen ydintoimintoja lamauttavana. Sen vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia ja 

näkyvät yrityksen sidosryhmille. 

5.1.5 Riskiluku 

Riskianalyysin tavoitteena on löytää riskit, joiden negatiiviset vaikutukset 

häiritsisivät yrityksen liiketoimintaa merkittävimmin. Riskiä arvioidaan sen 

vaikuttavuuden ja todennäköisyyden mukaisesti. Riskin vaikuttavuus määrittelee, 

miten olennaisesti se voi häiritä liiketoimintaa. Katastrofaalisesti vaikuttava riski voi 

pysäyttää yrityksen liiketoiminnan merkittäviltä osin. Kuten sivulla 22 esitetään, 

riskin todennäköisyyden seuraukset voivat olla pienempiä kuin riskin vaikutuksen 

aiheuttamat seuraukset, joten on perusteltua käyttää painotettua riskiluvun 

laskentakaavaa. Riskiluvun laskennassa käytetään vaikutuksella painotettua laskentaa 

seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

Riskiluku = vaikutus
2
 x todennäköisyys. 

 

Taulukosta 5.8 laitteistoille kohdistuvat riskien vaikutustekijät on muunnettu 

asteikolle 1–4. Niiden vaikuttavuus on kuvattu taulukossa 5.9. Nämä arvot on viety 

riskilukutaulukkoon 5.10, jossa on laskettu riskin vaikutuksen ja todennäköisyyden 

avulla fyysisille laitteistolle riskiluku. Todennäköisyys saa arvoja 1–4, seuraavasti:  

1 = Harvemmin kuin kerran kahdessa vuodessa 

2 = Kerran kahdessa vuodessa 

3 = Kerran vuodessa 

4 = Useamman kerran vuodessa. 
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Jaottelussa on tarkasteltu yrityksessä tapahtuneita häiriöitä pääsääntöisesti viimeisen 

kahden vuoden ajalta. Tietojärjestelmien laitteiden vikoja tarkasteltaessa ei oteta 

kantaa yksittäisen komponentin hajoamistaajuuteen vaan tarkastellaan laitteita 

kokonaisuuksina. Tällöin esimerkiksi levyjärjestelmän vikasietoisuus on paljon 

suurempi kuin levyjärjestelmässä olevan yksittäisen komponentin kestävyys. Edellä 

esitetyn perusteella järjestelmien todennäköisyyksiksi tulevat arvot 1 tai 2. 

 

Taulukko 5.10. Infrastruktuuriin kohdistuvien riskien riskiluvut. 

 
 

 

Laitteet saavat pääsääntöisesti todennäköisyyden 1, haastatteluissa esille tulleiden 

vikaantumistapausten perusteella. Todennäköisyyden 2 saavat palvelinkehikko 4 ja 

ulkoinen tietoliikenneyhteys. Prosessinohjauspalvelimet sijaitsevat palvelinkehikossa 

4, joka on osittain vikaantunut kerran viimeisen kahden vuoden aikana. Samoin 

Imatran terästehtaan ulkoyhteydessä on esiintynyt häiriö viimeisen vuoden sisällä. 

Tarkasteltaessa kaikkia viittä teknisesti samanlaista palvelinkehikkoa yhdessä, on 

niistä yhdessä esiintynyt vikoja ainoastaan kerran, joten häiriön todennäköisyys 

palvelinkehikoiden kesken on äärimmäisen pieni. Palvelinkehikoiden keskinäisen 

vikaantumisen todennäköisyys saa keskiarvon 1,2. 

Riskikohde
Vaikuttavuus 

liiketoimintaan
Todennäköisyys Riskiluku

Palvelinkehikko 1, toimisto 3 1 9

Palvelinkehikko 2, toimisto 1 1 1

Palvelinkehikko 3, toimisto 1 1 1

Palvelinkehikko 4, prosessi 1 2 2

Palvelinkehikko 5, prosessi 1 1 1

Levyjärjestelmä 4 1 16

Varmistus, toimisto 4 1 16

Varmistus, prosessi 1 1 1

Toimistoverkko 4 1 16

Runkokytkin konesali 4 1 16

Palomuuri prosessiverkko 3 1 9

Prosessiverkko 3 1 9

Ulkoinen tietoliikenneyhteys 2 2 8
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Riskilukuja tarkasteltaessa laskenta antaa pääsääntöisesti oikeita tuloksia. Kuitenkin 

esimerkiksi toimistoverkon varmistusjärjestelmän kriittisyyttä laskenta korostaa 

liikaa verrattuna prosessiverkon varmistusjärjestelmään, jonka riskiluku saa 

ainoastaan arvon 1. Käytännössä molemmat varmistusjärjestelmät ovat yhtä kriittisiä. 

Syy korostukseen on sama kuin tiedonkeruujärjestelmilläkin eli toimistoverkon 

varmistusjärjestelmä on yhteydessä useisiin palvelimiin. Levyjärjestelmän ja 

verkkoratkaisuiden kriittisyys voidaan nähdä tärkeimpinä, koska niiden vaikutus 

näkyy palvelimissa suoraan. Prosessiverkon palvelinkehikko 2 saa pienen riskiluvun, 

vaikka sen merkitsevyys todellisuudessa on kriittinen. Prosessin ohjaus tapahtuu 

pääasiassa siinä olevien palvelinten avulla. 

 

Toimistoverkko ja toimistoverkon runkokytkin tarkoittavat käytännössä samaa asiaa, 

koska runkokytkin on toimistoverkon keskipiste. Levyjärjestelmä sekä 

toimistoverkon runkokytkin ovat korostuneet hyvin näkyviin ja niiden merkitys koko 

yrityksen toiminnalle on merkittävä. Hieman pienemmän riskiluvun saavat 

palvelinkehikko 1, prosessiverkko ja prosessiverkon palomuuri, jotka ovat myös 

kriittisiä mutta eivät lamauta kaikkia järjestelmiä. Ulkoiset tietoliikenneyhteydet ovat 

Turengin toimipisteen kannalta yhtä kriittisiä kuin toimistoverkon runkokytkin ja 

tämä näkyy riskiluvun suuruudessa. 

5.2 Aineiston laadullinen analysointi 

Haastatteluilla kerätyn sanallisen materiaalin kvantifioiminen ei ole yksin riittävä 

keino analyysin tekemiseen, jotta voidaan muodostaa mahdollisimman kattava kuva 

yrityksen riskeistä ja niiden vaikutuksista liiketoimintaan. Tutkimuksessa on tärkeätä 

myös poimia oleelliset asiat haastatteluilla kerätystä kirjallisesta materiaalista, jota 

analysoidaan tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen avulla. Lisäksi sanallisen 

analyysin avulla voidaan tarkastella kvantitaviivisen analyysin tulosten oikeellisuutta 

ja merkitsevyyttä. Kirjallinen analysointi on tehty niille osille, joissa on havaittu 

oleellisia kehitysmahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan kannalta. 
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5.2.1 SWOT -analyysi 

Riskejä arvioitaessa normaalisti keskitytään ainoastaan riskien kohteiden 

heikkouksiin ja mahdollisiin uhkiin. Tällöin tarkastelusta jää huomiotta vahvuudet ja 

mahdollisuudet, jotka varsinkin organisaation kyvykkyyden mukaan voivat 

edesauttaa riskien havaitsemista ennakkoon. Organisaation osaaminen ja kyvykkyys 

vaikuttavat myös tietojärjestelmien ja liiketoiminnan toipumiseen riskin aiheuttaneen 

häiriön tapahduttua. Kuten Suh ja Han omassa teoriassaan esittävät, riskianalyysiin 

tulee ottaa mukaan lisäksi liiketoimintamalliin perustuva tarkastelu ja arvioida 

organisaation kyvykkyyttä. Tämän perusteella hyödynnetään SWOT -analyysiä 

yrityksen tietojärjestelmien ja organisaation tarkastelussa. Taulukossa 5.11 on 

esitetty pääkohdat tutkimuksessa tehdyistä havainnoista. Taulukon jälkeen pääkohtia 

on avattu sanalliseen muotoon. Samalla on ollut mahdollista hyödyntää 

haastatteluilla kerättyä sanallista aineistoa ydinkohtia poimien. SWOT -analyysissä 

vahvuudet ja heikkoudet pitävät sisällään nykyistä tilannetta kuvaavia asioita. 

Mahdollisuudet ja uhat puolestaan kohdistuvat tulevaisuuteen. 

 

 

Taulukko 5.11. SWOT-analyysi. 

VAHVUUDET 

 Henkilöstö 

 Toimittajayhteistyö 

 Varalaitteet 

 Palvelimet 
 

HEIKKOUDET 

 Levyjärjestelmä 

 Lähiverkko 

 Ulkoiset tietoliikenneyhteydet 

 Tieto-omaisuus 
 

MAHDOLLISUUDET 

 Henkilöstö 

 Projektinhallinta 
 
 
 

UHAT 

 Virustartunnat 

 Paloturvallisuus 

 

 

 



 

79 

 

Vahvuudet 

Henkilöstön vastuunjaot ovat selkeästi havaittavissa tietohallinnossa. Henkilöstön 

keskuudessa esiintyy osittain henkilöitymistä, joka on täysin ymmärrettävää 

isommillakin organisaatioilla. Toisaalta henkilöitymistä on pyritty vähentämään 

koulutuksin ja selkeillä vastuunjaoilla, jotka menevät osittain päällekkäin 

henkilöiden kesken. Tietohallinnon osaaminen ja ongelmanratkaisukyky luovat hyvät 

edellytykset järjestelmien kehitykselle. Myös selviytyminen mahdollisista 

tietojärjestelmien aiheuttamista kriiseistä perustuu henkilöiden osaamiseen. 

Tietoturvallisuus liittyy vahvasti tietojärjestelmien ylläpitoon joten on luontevaa, että 

tietohallinto on ottanut selkeän vastuun tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja 

niiden kehittämisessä. 

 

Toimittajayhteistyö on muotoutunut pitkän kokemuksen pohjalta. Vaikka 

pitkäaikainen toimittajasuhde saattaa aiheuttaa riippuvuutta, se myös mahdollistaa 

toimivan luottamukseen perustuvan sopimussuhteen rakentamisen. Toimittaja tuntee 

asiakkaan liiketoimintaympäristön ja sen tarpeet, jolloin palvelu kohdistuu oikeisiin 

asioihin paremmin. Haastatteluissa erityismaininnan saivat kahden esille tulleen 

palveluntoimittajan päivystystoiminnot, jotka kattavat virka-ajan ulkopuolella 

järjestelmätuen saatavuuden. Toisaalta esille nousi myös lievää henkilöitymistä 

järjestelmien kannalta. 

 

Varalaitejärjestelyt on hyvin organisoitu ja toteutettu. Kesän sähkökatkon aikana 

varalaitejärjestelyiden toimivuus todennettiin käytännössä. Varalaitteiden 

dokumentaatiossa on hiukan parantamisen varaa, jotta selkeästi tiedetään mille 

laitteille löytyy valmiiksi rakennetut varalaitteet. Niiden kulutuksen 

ilmoituskäytännössä ilmeni puutteita, jotta tiedetään onko rakennettava uusi käytetyn 

tilalle. Varalaitteiden säilyttäminen varsinaisten tuotantolaitteiden kanssa samassa 

tilassa nopeuttaa niiden käyttöön ottoa, mutta se ei ole suositeltavaa riskienhallinnan 

kannalta. 
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Palvelinten rakenteessa yrityksessä on pyritty huomioimaan niiden kriittisyys. 

Valtaosa palvelimista toimii palvelinkehikoissa korttipalvelimina. Rakenteella on 

parannettu käytettävyyttä, vikasietoisuutta ja virtuaalisoinnin avulla myös 

joustavuutta sekä päivitettävyyttä.   Kriittisimmät palvelimet on kahdennettu 

vikasietoisuuden lisäämiseksi. Palvelimet jakaantuvat toimisto- ja prosessiverkon 

kesken riippuen niiden toiminnoista. Järjestelmien vikasietoisuuden parantamiseksi 

kahdennettuja palvelimia tulisi kuitenkin hajauttaa fyysisesti eri palvelinkehikoiden 

kesken. Tällöin vikaantumispisteiden (Single point of failure) määrää on mahdollista 

vähentää ja vältettäisiin vastaava häiriö, joka on kertaalleen kohdistunut 

prosessinohjauspalvelimille. 

 

Heikkoudet 

Levyjärjestelmään kohdistuu suurin heikkous. Yrityksellä on käytössä yksi 

levyjärjestelmä, joka palvelee SAN -verkon (Storage Area Network = 

tallennusverkko) kautta pääosaa palvelimista. Yleisesti ottaen levyjärjestelmät 

toimivat moitteetta ja niiden avulla saavutetaan huomattavia etuja, kuten levytilojen 

joustava kasvattaminen ja kohdentaminen kustannustehokkaasti. Toisaalta 

levyjärjestelmä on vain yksi yksittäinen laite, joka vikaantuessaan voi lamauttaa 

kaikkien siihen kytkettyjen palvelimien toiminnan. Laitteen vikaantumisen 

vaikutukset voivat olla katastrofaaliset. Levyjärjestelmä vaikuttaa kaikkiin 

kriittisimpiin palveluihin ja näin ollen voi vikaantuessaan häiritä yrityksen 

liiketoimintaa merkitsevästi. Sen vikaantuessa laitteen korjaus vaatii todennäköisesti 

enemmän aikaa kuin esimerkiksi palvelimen komponentin vaihtaminen. Yleensä 

huollosta vastaavat tahot pyrkivät ensisijaisesti pelastamaan olemassa olevan tiedon. 

Levyjärjestelmissä itsessään on älyä ja ne pystyvät eheyttämään itse itseään, mikäli 

niiden diagnostiikka kykenee toteamaan ja hoitamaan tilanteen. Tällainen laitteen 

”itsekorjautuvuus” vaatii aikaa, jopa päiviä, ennen kuin seuraavaa toimenpidettä 

voidaan toteuttaa. Laitteen yrittäessä eheyttää itseään ei sen aikana välttämättä ole 

mahdollista tehdä muita korjaavia toimenpiteitä.  
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Mikäli tietojen palautus varmistuksilta osoittautuu ainoaksi keinoksi järjestelmien 

toipumisessa, merkitsee se tuotannolle ja järjestelmiä käyttäville tahoille paluuta 

edellisten varmistusten aikaiseen tilanteeseen sivulla 58 kuvan 4.8 mukaisesti. 

Tietojen palautus saattaa vaatia huomattavan paljon aikaa riippuen 

varmistusjärjestelmistä ja tallennetun tiedon määrästä. Tällöin voi olla mahdollista 

että viimeisen varmistuksen jälkeinen tieto kadotetaan. Levyjärjestelmärikon 

aiheuttama tiedon katoamisten määrä vastaa pääsääntöisesti maksimissaan yhden 

vuorokauden aikana tuotettuja tietoja yrityksen varmistuspolitiikan mukaisesti. 

 

Lähiverkko kytkee järjestelmät ja niitä käyttävät sekä hyödyntävät tahot keskenään 

yhteen. Yrityksen prosessinohjausverkossa vikasietoisuus on huomioitu 

erinomaisesti verkon rakenteessa. Toimistoverkon puolella tilanne on hiukan 

haasteellisempi. Runkokytkimen vikaantuminen lamaannuttaa yrityksen toimintoja 

oleellisesti ja toimintahäiriö aiheuttaa yrityksen tietojärjestelmien käytölle 

pahimmassa tapauksessa useamman tunnin käyttökatkon. Vaikutukset ovat osittain 

vastaavat kuin levyjärjestelmän vikaantuessa. Runkokytkimen vikaantumisesta 

toipuminen on kuitenkin helpompaa ja nopeampaa, koska pääsääntöisesti riittää 

vikaantuneen osan vaihto uuteen edellyttäen että toiminnassa oleva konfiguraatio on 

tallessa. Huoltosopimusten kautta riskiä on hajautettu ja riittävän lyhyellä vasteajalla 

on mahdollista lyhentää häiriön kestoa. Sopimusten suhteen on kuitenkin oleellista 

myös huomioida sopimuskumppanin realiteetit ja mahdolliset ”force majeure” ehdot 

korvaavan laitteen tai varaosan saamiseksi.  

 

Ulkoiset tietoliikenneyhteydet eivät vaikuta Imatran tehtaan toimintaan merkitsevästi, 

mutta konsernille tarjottavien palveluiden ja varsinkin Turengin 

teräspalvelukeskuksen kannalta yhteys on oleellinen. Imatran terästehtaan ulkoyhteys 

on kriittisempi kuin Turengin teräspalvelukeskuksen ulkoyhteys, koska Imatran 

yhteyden käyttäjiä on enemmän ja laaja-alaisemmin koko konsernissa. Alkuvuodesta 

2010 tapahtuneen Imatran terästehtaan ulkoisen tietoliikenneyhteyden häiriötä 

voidaan verrata Turengin kannalta vastaavaan kuin Imatran runkokytkimen 
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vikaantumisen vaikutuksia Imatran terästehtaalle. Häiriön vaikutus oli merkitsevästi 

operatiivista toimintaa haittaava Turengin kannalta. 

 

Tieto-omaisuuteen kohdistuvana epäkohtana haastatteluissa nousi esiin tiedon eheys. 

Tiedon luotettavuuteen liittyvät epäkohdat kohdistuivat pääasiassa tietojen 

siirtymiseen järjestelmästä toiseen, jolloin osa tiedosta ei välttämättä siirry tai siirtyy 

virheellisenä. Tietojen epäluotettavuus lisää työntekijöiden työtä ja toisaalta 

virheellinen tieto voi johtaa vääriin päätöksiin esimerkiksi tarjousten laadinnassa. 

Tietojen luotettavuuden parantaminen edellyttää vikakohtien löytämistä, ja korjaavat 

toimenpiteet tulee kohdistaa ohjelma- ja järjestelmäkehityksen puolelle, esimerkiksi 

erilaisten ohjelmallisesti toteutettavien tiedon tarkistusten ja vertailujen muodossa. 

 

Mahdollisuudet 

Henkilöstö on tärkein linkki organisaation mahdollisuuksien toteuttajana. 

Järjestelmien kehitys ja elinkaarenhallinta perustuu itseään kehittävän organisaation 

kykyyn uudistaa hallitusti tietojärjestelmiä. Tietohallinnon olisi osallistuttava 

keskusteluun tuotanto-organisaatioiden ja yleensä käyttäjien kanssa, jotta järjestelmiä 

on mahdollista kehittää liiketoimintaa paremmin palveleviksi ja parhaan mahdollisen 

lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Tietojärjestelmäprojektien läpivienti perustuu pitkään ja laaja-alaiseen kokemukseen 

sekä tunnettujen ja luotettujen toimittajien hyödyntämiseen Yrityksessä on 

aiemminkin toteutettu isoja tietojärjestelmien uusimisprojekteja, joita on 

dokumentoitu ja niistä sekä niissä tehdyistä virheistä on mahdollisuus oppia. 

Haastatteluiden perusteella oli havaittavissa, että yrityksen tietojärjestelmäprojektien 

hallintaa on kehitetty aiemmin opittujen perusteella. Syksyllä 2010 käynnistyneellä 

tuotannonohjausjärjestelmän uusimisprojektilla on hyvät edellytykset onnistua, 

vaikka projekti on laaja-alainen sekä monitahoinen. Projektin onnistumista tukee 

hyvin toteutettu esivalmisteluprojekti ja tunnetut yhteistyökumppanit. 
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Uhat 

Virustorjuntaan liittyviä rajoitteita voidaan pitää suurimpana tulevaisuuden uhkana 

järjestelmille, joissa ei ole mahdollista käyttää virustorjuntaohjelmistoja. Tällöin 

ylläpidon vastuu kasvaa ja järjestelmiä on pyrittävä suojaamaan voimakkaammin 

ylläpidollisin keinoin. Suojaaminen tulee suunnata myös laitteiden fyysiseen 

suojaamiseen väärinkäytösten estämiseksi. Esimerkkinä suojautumisesta ovat 

erilaisten muistitikkujen käytön estäminen sekä laitteiden liittämisen fyysinen 

estäminen kyseiseen verkkoon että verkon tarkempi valvonta.  

 

Konesalin perusinfrastruktuurissa on esimerkillisesti huomioitu sekä sähkön että 

ilmastoinnin riittävyys. Lisäksi konesalin yleiseen turvallisuuteen on kiinnitetty 

huomiota kulunvalvonnan sekä paloturvallisuuden ja tarvittavien hälytysten 

muodossa. Heinäkuussa tapahtuneen salamaniskun aiheuttaman sähkökatkon 

seurauksena (Heikkonen 2010) oli todellinen testi järjestelmien toimivuudelle 

sähkökatkon aikana ja jälkeen. Konesalin perusinfrastruktuurin kannalta kaikki toimi 

suunnitelmien mukaisesti. Konesalin paloturvallisuuteen on kiinnitetty myös 

huomiota, esimerkiksi palokuorman pienentämisellä. Haastatteluissa nousi kuitenkin 

esille konesalia ympäröivien tilojen paloturvallisuus ja palokuorma, esimerkiksi 

arkistojen suhteen. Vaikka konesalissa on sammutusjärjestelmä, niin se ei kuitenkaan 

auta mikäli konesalin läheisyydessä syttyisi tulipalo. Jos savu sekä noki pääsisivät 

kulkeutumaan konesaliin, haitalliset vaikutukset konesalille voisivat olla merkittävät. 

Savu ja noki heikentävät laitteiden luotettavuutta tai saattavat jopa vikaannuttaa 

elektronisia komponentteja ja kortteja. 

5.2.2 Tulosten luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen toteutus haastattelututkimuksena voi aiheuttaa haasteita kysymysten 

laadinnassa. Osataanko kysyä oikeita asioita ja riittävän kattavasti. Puhuvatko 

haastattelija ja haastateltava niin sanotusti samaa kieltä ja kuinka paljon haastattelun 

ohjaaminen haluttuun suuntaan vääristää tuloksia. Haastattelututkimuksen oleellisena 
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tekijänä on haastattelijan subjektiivinen näkemys tutkittavasta asiasta, joka voi 

heijastua myös tutkimuksella saatuihin tuloksiin. Ulkopuolisella tarkkailijalla on 

rajoitetusti mahdollisuuksia perehtyä kaikkiin liiketoiminnan kannalta oleellisiin 

asioihin ja löytää niitä uhkaavat riskit. Toisaalta ulkopuolisella voi olla erilaisen 

näkemyksen puolesta uutta tarjottavaa riskien tarkasteluun yrityksessä. 

 

Haastattelut tehtiin sekä henkilökohtaisina että ryhmähaastatteluina, joissa 

haastattelijalla oli mahdollisuus ohjata keskustelun kulkua tutkimuksellisesti 

kiinnostavampaan suuntaan. Lisäksi haastatteluissa oli mahdollisuus esittää 

tarkentavia kysymyksiä, mikäli tarvetta esiintyi. Haastetta keskusteluihin lisäsi 

mahdollinen haastateltavien oman työn merkityksen korostaminen tai vähättely 

yrityksen toiminnoissa ja riskien vaikutuksista liiketoimintaan. Useampien 

henkilöiden haastatteleminen paransi haastateltavien näkemyksien oikeellisuutta ja 

samalla syntyi mahdollisuus muodostaa laajempi kuva kokonaisuudesta. 

 

Kvantifioidun tiedon analysoinnin tuloksena syntyi tärkeimmille laitteistoille 

riskiluku, joka on painotettu riskin vaikutuksella. Laskentataulukon tulos ei 

kuitenkaan täysin vastaa todellista tilannetta. Laitteet, jotka ovat kriittisiä mutta 

niiden kytkökset ovat vähäisiä tai niiden käyttäjämäärä on rajallinen suhteessa toisiin 

järjestelmiin, jäävät vähemmälle huomiolle. Niiden vaikutuskerroin ei tällöin korostu 

riittävästi. Tämä voidaan todeta esimerkiksi palvelinkehikko 4:n osalta, jonka 

riskiluvuksi tuli 2. Kyseinen palvelinkehikko on kuitenkin hyvin kriittinen 

toimiessaan prosessinohjauksen palvelinalustana. Vastaavasti toimistoverkon 

varmistusjärjestelmä korostuu liiaksi, koska se on vuorovaikutuksessa kaikkien 

toimistoverkon palvelinten kanssa. 
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5.3 Ehdotuksia ja suosituksia järjestelmien kehittämiselle 

Normaalisti tietojärjestelmien suojautumisessa käytetään erilaisia kahdennus tai 

monistukseen perustuvia varmennuksia. Joiltain osittain voi olla mahdotonta lähteä 

kahdentamaan, joko teknisistä tai taloudellisista esteistä johtuen. Suojautumisessa on 

mahdollista käyttää osittain myös muunlaisia suojauskeinoja hyväksi. Seuraavassa on 

listattu muutamia kehitysehdotuksia järjestelmien toimintavarmuuden kehittämiselle. 

 

1. Levyjärjestelmän kahdennus on oleellisin toimenpide 

tietojärjestelmäpalveluiden turvaamiseksi. Kahdentaminen vaatii laitteiston 

lisäksi mahdollisesti lisenssejä, jotta levyjärjestelmien välinen peilaus 

pystytään toteuttamaan. Levyjärjestelmän kahdentamisessa syntyviä 

kustannuksia tulee verrata tilanteeseen, jossa järjestelmien käyttäminen on 

mahdotonta tai rajoitettua useamman päivän (esimerkiksi 2-5 päivän) ajan. 

 

2. Järjestelmien vikasietoisuuden parantamiseksi klusteroiduissa ratkaisuissa 

olisi hyödyllistä hajauttaa klusterien rinnakkaispalvelimet fyysisesti eri 

palvelinkehikoihin. Tällöin yhden palvelinkehikon vikaantuessa 

tietojärjestelmät olisivat kuitenkin käytettävissä. 

 

3. Varmistusten ottaminen samassa laitetilassa olevalle varmistusjärjestelmälle 

on hyvin tyypillinen ratkaisu. Konesalissa tapahtuvan ”katastrofin” 

seurauksena viimeiset varmistukset voivat osoittautua käyttökelvottomiksi, 

jolloin varmistusten palautuksissa joudutaan palaamaan vanhempaan toisaalle 

siirretyn varmistusmedian käyttöön. Nykyisillä kuituväylätekniikoilla ja 

nopeita verkkotekniikoita hyödyntäen on mahdollista hajauttaa fyysisesti 

varmistusjärjestelmät varsinaisista palvelimista, jopa eri rakennukseen 

kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi varmistusten säännöllinen testaaminen on 

oleellisen tärkeää, jotta voidaan varmistua niiden toimivuudesta. 

Varmistusten testaamiseen liittyy lisäksi kokonaisten palvelinten 
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palautustestaus, jotta kriisitilanteessa vältetään ongelmia ja yllätyksiä. 

Testaamisen avulla organisaatio voi oppia ja näin nopeuttaa toipumista 

riskien aiheuttamista häiriöistä. 

 

4. Yrityksen käyttämä suorituskykymittaristo (BSC) on hyvä työkalu 

liiketoiminnan kriittisyyden tarkastelussa ja muunnettaessa kriittisyydet 

tietojärjestelmien käytettävyyden vaatimuksiksi. Mittareilla seurataan 

liiketoiminnan kannalta oleellisia asioita ja tavoitteiden toteutumiseen 

vaikuttavat myös tietojärjestelmien toimivuus ja käytettävyys. 

 

5. Tietojärjestelmien riskit ovat osa yrityksen riskikategorioista. 

Tietojärjestelmäriskit tulee kerätä yhdeksi kokonaisuudeksi, riskikartaksi, 

liitettäväksi osaksi johdon riskikarttaa, jotta yrityksen kokonaisriskit ja niiden 

vaikutukset pystytään ymmärtämään. Riskikartta on päivitettävä 

säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yrityksen liiketoiminta on vahvasti riippuvainen organisaation käyttämistä 

tietojärjestelmistä. Kriittisissä tietojärjestelmissä tai laitteistoissa tapahtuvien 

häiriöiden vaikutukset operatiivisiin toimintoihin hankaloittavat tai pysäyttävät 

yrityksen toiminnot oleellisilta osin. Osaan laiterikoista on varauduttu varalaitteilla 

tai huoltosopimuksin, mutta kuten nykyisin on normaalia, korvaavia järjestelmiä ei 

ole tai ei ole edes mahdollista toteuttaa. Tällöin yrityksen on kehitettävä riskeiltä 

suojautumista ja niiden aiheuttamien toipumisaikojen lyhentämistä kohdistamalla 

riittävästi voimavaroja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Vasta 

todellisissa häiriötilanteissa havaitaan organisaation kyvykkyys selviytyä ja löytää 

jatkuvuutta tukevia korvaavia toimenpiteitä. Organisaation kyvykkyys on 

huomioitava suunniteltaessa riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaavia 

toimenpiteitä toipumisen aikana. 

 

Yrityksessä on pyritty huomioimaan operatiivisten toimintojen kannalta 

oleellisimmat järjestelmät. Kehittämällä niiden vikasietoisuutta ja ennakoimalla 

potentiaalisia riskejä, ovat yrityksen järjestelmät täyttäneet pääsääntöisesti niille 

asetetut käytettävyysvaatimukset. Tietojärjestelmien osalta systemaattinen 

riskienkartoitus ja niiden vaikutusten tarkastelu ei kaikilta osiltaan ole kuitenkaan 

ollut täysin aukotonta. Yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisimpiin järjestelmiin 

kohdistuu muutamia yksittäisiä vikaantumispisteitä, jotka voivat lamauttaa yrityksen 

liiketoiminnan. Kuvaan 6.1 on kerätty tietojärjestelmälaitteiden kriittisimmät kohdat, 

joihin kohdistuu yksittäinen vikaantumispiste. Kuvassa verrataan yrityksen 

liiketoimintaan kohdistuvaa häiriön vaikuttavuutta ja mahdollisen häiriön ajallista 

kestoa hankalimmassa vikatapauksessa. 
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Kuva 6.1. Laitteistoriskien vaikutus häiriön kestoon. 

 

Levyjärjestelmän (1) merkitsevyys sekä yrityksen liiketoimintaan ja häiriön 

ajalliseen kestoon on eniten merkitsevä, mikäli vertailusta jätetään koko konesalin 

tuhoutuminen pois. Levyjärjestelmän vikaantumisesta toipuminen vaatii aikaa sekä 

järjestelmien eheyttämiseen että myös käyttäjien syöttämien ja kerätyn tiedon 

ennallistamiseen, mikäli se ylipäätään on mahdollista. Haastatteluissa nousi esille 

tietojen uudelleen syötön ongelmat ja niiden oikeellisuuden tarkistamiseen 

varmistusten jälkeiseltä varmistamattomalta ajalta. Seuraavat kolme kriittistä 

osatekijää (2-4), toimistoverkon runkokytkin sekä kaksi palvelinkehikkoa, ovat 

vaikutuksiltaan merkittäviä. Niissä ilmenneistä häiriöistä toipuminen on kuitenkin 

oleellisesti helpompaa verrattuna levyjärjestelmäviasta toipumiseen. Viimeisenä (5) 

kuvassa 6.1 on esitetty yrityksen ulkoinen tietoliikenneyhteys. Se on sijoitettu 

kuvaan Imatran terästehtaan kannalta katsottuna, jolloin sen merkitsevyys ei ole 

tehtaan toimintaa lamauttava. Mikäli tarkastelu tehtäisiin Turengin 

teräspalvelukeskuksen kannalta, olisi sen paikka keskellä ylhäällä vastaavassa 

paikassa kuin toimistoverkon runkokytkin. Vaikutukset olisivat toimintoja 

lamauttavat mutta ajallinen kesto olisi laitevian kannalta lyhyt. Mikäli kaapeliyhteys 

vioittuisi, häiriön vaikutusta voitaisiin tällöin pitää myös ajallisesti merkitsevämpänä. 

Suuri 

Pieni 

Riskin 

vaikutus 

Lyhyt Pitkä Häiriön ajallinen kesto 

2 3 

4 

5 

Levyjärjestelmä 

Palvelinkehikko1, 
toimistoverkko 

Palvelinkehikko4, 
prosessinohjaus 

Toimistoverkon 
runkokytkin 

Ulkoinen 
tietoliikenneyhteys 

1 
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Haastatteluiden ja havaintojen perusteella yrityksen tietojärjestelmien hoito ja 

ylläpito on erittäin hyvin järjestetty sekä toteutettu. Vaikka osaan riskeistä on 

havahduttu vasta riskin toteuduttua kertaalleen, niin keskustelujen ja haastatteluiden 

perusteella nousi esille tietohallinnon pyrkimys ennakoida mahdollisia 

häiriötilanteita ja varautua niitä varten esimerkiksi erilaisin varalaitteistoin. 

Järjestelmien rakentamisella ja ylläpidolla yrityksessä on pyritty elinkaarimallin 

mukaiseen laitteistojen ja järjestelmien hallintaan. Seuraamalla tietoteknistä kehitystä 

yritys on edelleen kehittänyt uudemmilla tekniikoilla entistä varmempia ja 

joustavampia järjestelmiä, jotka pystyvät palvelemaan käyttäjien vaatimuksia 

paremmin. Näin yritys on varautunut liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Tästä 

esimerkkinä voidaan mainita syksyllä 2010 käynnistynyt 

tuotannonohjausjärjestelmän uusimisprojekti, joka voidaan mieltää järjestelmien 

mukauttamiseksi liiketoiminnan tarpeiden huomioimiseksi. 

 

Taulukossa 6.1 on esitetty yrityksen tietojärjestelmäriskien liiketoiminnallisten 

vaikuttavuuksien vaatimukset suojautumisen tärkeyteen. Taulukkoon on listattu 

tutkimuksessa esille tulleita merkittävimpiä riskikohteita. Huomattavin riski 

kohdistuu tieto-omaisuuden hallintaan ja konesaliin, joiden suojaaminen tulee olla 

välitöntä ja automaattista. Lisäksi virustorjunnan ja tietoturvallisuuden osalta 

suojautumisen tulee olla automaattista, jotta vältytään nopeasti leviävien virusten 

aiheuttamilta harmeilta. 

 

Riskienhallintastrategian perusteella riskeiltä suojautuminen tulee kohdistaa 

liiketoiminnan vaatimukset riittävästi huomioiden kriittisimpiin laitteistoihin ja 

järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi levyjärjestelmä ja verkkoratkaisut. Varmistukset 

liittyvät myös huomattaviin riskeihin ja niiden toimivuus tulee testata säännöllisesti. 

Lisäksi varmistuspolitiikassa tulee huomioida, mitä varmistamattoman ajan tiedon 

tuhoutuminen aiheuttaa yrityksen liiketoiminnassa ja operatiivisissa toiminnoissa. 

Varmistuksilla turvataan yrityksen tieto-omaisuuden saatavuus myös 

katastrofitilanteissa ja niiden jälkeen. Tieto-omaisuus on monessa suhteessa 
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yrityksen liiketoiminnan perustana, jonka pohjalta voidaan myös todeta varmistusten 

ja niiden toimivuuden olevan koko tietojärjestelmien tärkein tekijä. 

 

 

Taulukko 6.1. Riskienhallinta 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Ovako Bar Oy Ab:n Imatran terästehtaan 

tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä ja niiden vaikutuksia yrityksen liiketoiminnan 

jatkuvuuteen. Tietojärjestelmien riskien selvittäminen ja tietojärjestelmille 

aiheutuneiden vaikutusten tarkastelu on oleellisesti helpompaa kuin verrata 

häiriöiden vaikuttavuutta yrityksen liiketoimintaan. Liiketoiminnan häiriöiden 

kustannusten selvittäminen ja vertaaminen riskeiltä suojautumiseen voi muodostua 

haasteelliseksi. Liiketoiminnallisten vaikutusten selvittämisessä tulee tuntea 

tietojärjestelmien lisäksi yrityksen ydinprosessit ja organisaation kyvyt kohdata 

erilaisia riskejä. Liiketoiminnallisten vaatimusten arvioimisessa voidaan käyttää 

apuna yrityksen hyödyntämää suorituskykymittaristoa. Sen avulla mitataan 

liiketoiminnan ydinprosesseihin vaikuttavia tekijöitä, jotka voidaan kohdistaa 

tietojärjestelmien käytettävyyden vaatimuksiksi. Henkilöstön kyvykkyyttä kohdata 

erilaisia kriisitilanteita voidaan osittain tarkastella normaalitoiminnan aikana, mutta 

yleensä vasta todelliset häiriötilanteet tuovat varsinaiset taidot ja kyvyt esille. 

 

Tutkimuksen mukaan yrityksen tietojärjestelmiä suunniteltaessa ja rakennettaessa on 

huomioitu järjestelmien käytettävyysvaatimuksia. Järjestelmien elinkaaren 

hallinnalla sekä säännöllisten sovellus- ja käyttöjärjestelmäpäivitysten avulla 

tietojärjestelmien toimintavarmuus on saatu pidettyä halutulla tasolla. Lisäksi 

yrityksessä on huomioitu tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä ja liiketoiminnassa 

tapahtuvia muutoksia. Osaan riskeistä on varauduttu ennakolta ja vaikka osaan 

riskeistä on havahduttu vasta ensimmäisen häiriön ilmettyä, on tietohallinto-

organisaatiolla vahva pyrkimys kehittää järjestelmiä ja tehostaa yrityksen toimintaa. 

Tästä voidaan mainita esimerkkinä syksyllä 2010 käynnistynyt 

tuotannonohjausjärjestelmän uusimisprojekti, jonka avulla järjestelmiä pyritään 

kehittämään liiketoiminnan vaatimusten mukaisiksi. 
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Työssä tuodaan esille yrityksen liiketoimintaa uhkaavia merkittävän vaikutuksen 

omaavia riskejä ja niille on esitetty kehittämisehdotuksia. Tutkimuksessa nousi esille 

muutamia yksittäisen vikaantumispisteen omaavia riskejä, joista suurimpana voidaan 

pitää keskitettyä levyjärjestelmää. Siihen kohdistuvan merkittävän häiriön 

vaikutukset voivat heikentävää yrityksen liiketoimintaa oleellisesti. Levyjärjestelmää 

käyttäville palvelimille ja tietojärjestelmille kohdistuvan potentiaalisen häiriön pituus 

voi olla pahimmassa tilanteessa useampia päiviä. Mikäli tieto-omaisuuden osalta 

joudutaan palaamaan edellisen varmistuksen aikaiseen tilanteeseen, voi häiriö 

aiheuttaa paljon lisätyötä myös yrityksen muissa toiminnoissa, jotta toipuminen 

normaalitilanteeseen onnistuisi. Levyjärjestelmän lisäksi oleellisina 

vikaantumispisteinä voidaan pitää toimistoverkon runkokytkintä ja palvelinkehikoita, 

jotka pitävät sisällään prosessinohjaspalvelimet ja nykyisen 

tuotannonohjauspalvelimen. 

 

Yritys ei ole kohdannut suurempia tietojärjestelmien häiriöitä, joiden vaikutus olisi 

ollut oleellisesti liiketoimintaa haittaavaa. Tästä kuuluu kiitos yrityksen 

tietohallinnolle, joka on pyrkinyt kehittämään ja uudistamaan tietojärjestelmiään 

systemaattisesti, ja myös yrityksen johdolle, joka on pystynyt osoittamaan riittävät 

resurssit toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 

 

Riskienhallinta ei ole kertaluonteinen projekti tai auditointeja varten toteutettavaa 

toimintaa, vaan sen tulee olla osa jokapäiväistä toimintaa ja ajattelua. Varautuessaan 

pahempiin riskeihin kuin mitä yritys on aiemmin kohdannut, on sillä paremmat 

mahdollisuudet välttää riskejä tai selviytyä erilaisista häiriöistä. Loppulausumana 

voidaankin todeta Jordanin ja Silcockin sanoin: ”Organisaatio, joka hallitsee 

riskejään, hallitsee myös mahdollisuuksiaan.” 
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LIITE 1 LIIKETOIMINTAPROSESSIT 

1 

 

 

Kuva 1. Imatran terästehtaan liiketoimintaprosessit. (Ovako, 2010a). 

Ovakon Imatran terästehtaalla on kolme pääprosessia, joita ovat asiakashallinta, 

tuotteen valmistus ja tuotekehitys. Pääprosessit on kuvattu vaakanuolina kuvassa 1. 

 



LIITE 2 TERÄKSEN KIERTO JA VALMISTUSPROSESSI 

1 

 

 
Kuva 1. Teräksen kierto raaka-aineesta tuotteeksi ja romuksi autoteollisuuden 

toimitusketjussa. (Ovako, 2010b). 

 

 
Kuva 2. Teräksenvalmistusprosessi Ovakon Imatran terästehtaalla. (Ovako, 2010b). 


