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Intellectual capital (IC) is an essential asset for an organisation and can be a source 
of sustainable competitive advantage. On the other hand, under certain circum-
stances the intangible resources can become a burden, or may even result in weak-
ening of the performance of the organisation. The aim of the present study was to 
develop a model for the identification and management of IC related intangible risks, 
which could also be used as a tool for strategic management and process develop-
ment. 

In the present study, a constructive approach was applied, with the aim to develop 
an innovative model to manage intangible risks of a biobank. This model is intended 
to be used to solve existing operational problems, as well as to make a contribution 
to the theory of the discipline. A biobank is a novel type of organisation which col-
lects, administrates and preserves biological, human-related samples and the re-
spective information for future research needs. 

Risks are often intangible by nature, and frequently caused by the organisational 
culture, attitude, knowledge or motivation of the personnel. In the present study, 
thus far unknown intangible risks concerning all dimensions of IC were identified. In 
addition, an active plan how to manage risks, based on risk levels, was constructed. 
Furthermore, this study was able to confirm that the proposition developed here for 
the management of intangible risks can result in improvement of biobank functions. 

It is important to notice that a risk map or a risk evaluation is always a cross section 
of the moment and circumstances they are executed in. The organisation and the 
risks or possibilities associated with its actions are changing all the time. This dy-
namic aspect of IC related risks and chances must be kept in mind in order to fully 
take advantage of the outcome. Furthermore, risk management can create new 
knowledge about the organisation and its environment, and this knowledge can 
raise awareness of new possibilities that are otherwise overlooked. A tailored IC risk 
management model can become a competitive advantage for an organisation, as it 
may associate with a better capability to absorb risk by means of flexible processes, 
as compared to the main competitors.   



ALKUSANAT 

Kulunut vajaa kaksi vuotta on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Aika-

naan päätös pyrkiä opiskelemaan tauon jälkeen oli ensimmäinen ja suurin kynnys 

matkalla tähän hetkeen. Tuon kynnyksen ylitse kantoi kuitenkin halu löytää uusia 

näkökulmia ja mahdollisuus hypätä pois omalta mukavuusalueelta. Opiskelu on 

edellyttänyt paljon työtä ja venymistä, mutta motivaatio ei ole missään vaiheessa 

notkahtanut. Tavoite on koko ajan pysynyt kirkkaana mielessä, vaikka monta iltaa 

ja viikonloppua on tullut vietettyä lukien, kirjoittaen tai virtuaalisissa ryhmäkeskuste-

luissa notkuen. 

Tämä hetki tuli jopa yllättävän nopeasti ja minun on erityisen helppoa osoittaa yksi 

erityinen tekijä, joka on mahdollistanut nämä kaksi vuotta opiskelua ja lopulta näiden 

alkusanojen kirjoittamisen. Olet joustanut, kannustanut, potkinut takapuoleen tarvit-

taessa ja pitänyt kotipesän pystyssä ja ties mitä kaikkea muuta. Kiitos Lilja! Ilman 

sinua tämä ei olisi ollut mahdollista.  

Aikuisopiskeluun liittyy monia aikaa ja huomiota edellyttäviä asioita, kuten perhe, 

ystävät, työ ja harrastukset. Kun tähän vielä lisätään koulutusohjelmamme painot-

tuminen vahvasti ryhmätöihin, on toimivan ryhmädynamiikan merkitys suuri. Par-

haimmillaan ryhmä voi olla enemmän kuin osiensa summa. Olin onnekas siinä, että 

kohdalleni osui joustava, innokas ja sitoutunut ydinryhmä. Kokoonpanot vaihtelivat 

aika ajoin, mutta haluan kiittää erityisesti Markkua, Jarmoa, Samua ja Juhaa aivan 

huikeasta yhteisestä matkasta tietojohtamisen maailmaan. 

Haluan kiittää myös Itä-Suomen Biopankkia mahdollisuudesta tutkia uutta ja mie-

lenkiintoista toimialaa. Lisäksi kiitos Ainolle joustavasta työn ohjauksesta ja erityi-

sesti muutamasta työtä ratkaisevasti suuntaavasta vinkistä, jotka johtivat ahaa-elä-

mykseen ja uskoakseni myös kokonaisuuden tason nostoon. 

Kuopiossa 16.7.2015 

Mika Peippo  
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1. JOHDANTO 

Riski ja mahdollisuus ovat kaiken toiminnan kaksi vastakkaista puolta tai ulottu-

vuutta. Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, että ilman riskiä ei voi syntyä mahdolli-

suutta, sillä kaikkeen toimintaan kytkeytyy riskejä. Ennen kuin riski tai mahdollisuus 

voi toteutua, tarvitaan toimintaa ja toiminta edellyttää resursseja. 

Organisaation kilpailukyky ja menestyminen pohjautuvat merkittävässä määrin sen 

hallussa tai käytettävissä olevaan aineettomaan pääomaan. Aineetonta pääomaa 

ovat esimerkiksi maine, osaaminen, suhteet, liiketoimintaprosessit ja immateriaali-

oikeudet. Aineeton pääoma poikkeaa luonteeltaan perinteisistä materiaalisista tuo-

tantoresursseista. Aineeton pääoma on dynaamista, ajassa kehittyvää ja muuttu-

vaa. Lisäksi se on usein sidoksissa henkilöihin, heidän osaamiseensa ja kykyihinsä. 

(Lönnqvist et al., 2005.) Aineeton pääoma on resurssi, joka itseisarvona ei ole tuot-

tavaa. Jotta aineettomista resursseista voidaan saada organisaatiolle hyötyä, kilpai-

lukykyä ja tuottoa, resursseja tulee hyödyntää ja kehittää aktiivisesti. 

1.1. Tausta 

Aineeton pääoma nähdään kirjallisuudessa ensisijaisesti kilpailutekijänä ja keskei-

senä tekijänä organisaation toiminnan ja käyttäytymisen ymmärtämisessä (Foss, 

2005). On nähtävissä, että sen merkitys organisaatioiden menestymisessä tulee jat-

kossa kasvamaan. Samalla myös aineettomien riskien hallinnan merkitys tulee nou-

semaan, sillä niiden vaikutusten siirtäminen esimerkiksi vakuuttamalla on rajallista 

tai sitä mahdollisuutta ei edes ole (Rautanen, 2011), toisin kuin esimerkiksi tuotan-

tolaitteisiin kohdistuvien aineellisten riskien kohdalla.  

Aineeton pääoma voi olla organisaatiolle myös rasite tai jopa menestymistä heiken-

tävä ja hidastava tekijä. Aineettomalla pääomalla onkin eräänlainen pimeä puoli. 

Siksi aineettomaan pääomaan kohdistuvat tai niistä johtuvat riskit tulisi tuntea hyvin, 

jotta organisaatio voi menestyä ja hyödyntää resurssejaan parhaalla mahdollisella 

tavalla. Aineettomien riskien tunnistaminen ja hallinta voidaan nähdä osana jatku-
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vaa organisaation johtamista ja kehittämistä. On syytä huomata, että riskiin käsit-

teenä kytkeytyy tässä yhteydessä olennaisesti myös positiivinen ulottuvuus, mah-

dollisuus (Juvonen et al., 2005; AS/NZS, 2007). Mahdollisuus on oleellista esimer-

kiksi liiketoiminnan näkökulmasta ja se yleensä tarkoittaa motivaatiota toteuttaa tiet-

tyä toimintaa, vaikka siihen kytkeytyykin riski. 

Riskienhallintaa on kirjallisuudessa tarkasteltu paljon, mutta suhteessa aineetto-

maan pääomaan tarkastelussa on havaittavissa tiettyä irrallisuutta. Niiltä osin kun 

aineettomia riskejä ja niiden hallintaa on tarkasteltu, kohteena on yleensä yhden 

aineettoman osatekijän tai tietyn riskiryhmän tutkiminen. Riskienhallinnan merkitys 

on kuitenkin kasvamassa lähes kaikessa toiminnassa toimialasta riippumatta ja siitä 

on tulossa olennainen osa johtamista ja organisaatioiden toimintojen kehittämistä. 

Riskienhallinnan rooli tulee kasvamaan esimerkiksi laadunhallinnan osana tulevan 

ISO 9001 laadunhallintastandardin uudistamisen myötä (Bureau Veritas, 2015). 

Riskienhallinta sisällytetään ISO 9001 standardiin täydentämään jo olemassa olevia 

aihealueita ja se tulee olemaan merkittävä osa tulevaa uudistettua standardia. 

Aineettomia riskejä ja niiden hallintaa on kirjallisuudessa käsitelty suhteellisen vä-

hän aineettoman pääoman näkökulmasta (Rautanen, 2011; Kupi et al., 2008). Myös 

aineettomien riskien mittaamiseen keskittyviä malleja esiintyy melko vähän. Kirjalli-

suudesta löytyvät mittaamisen mallit ovat yleensä yksittäisiä tapaustutkimuksia tai 

rajattu tiettyyn aineettoman pääoman ulottuvuuteen. (De Santis & Giuliani, 2013.) 

Kokonaisuutena kirjallisuudesta löytyvien aineettomien riskien tarkastelujen näkö-

kulmat voidaan jakaa esimerkiksi neljään laajempaan asiakokonaisuuteen; opera-

tionaaliset, henkilöstö ja osaaminen, organisaation toiminnan joustavuus ja tuote-

kehitys. Seuraavassa esitellään kirjallisuudessa esiintyviä keskeisiä esimerkkejä 

näihin neljään näkökulmaan liittyen. 

Operationaaliset riskit kytkeytyvät yleensä vahvasti perinteiseen vahinkoriskiajatte-

luun. Nämä riskit ovat usein vakuutettavissa, vaikka niillä on aineettomia taustasyitä 

tai seurauksia. Organisaation näkökulmasta riskienhallinta tässä yhteydessä on or-

ganisaation kehittämistä toteutuneiden riskitapahtumien tuottamien kokemusten 
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pohjalta. (Rautanen, 2011.) Riski käsitteenä liitetään tiettyyn tapahtumaan tai toi-

mintaan liittyvänä ennakoimattomuutena, johon kytkeytyvät tapahtuman toistuvuus 

tai todennäköisyys sekä tapahtuman merkittävyys tai seurauksen vakavuus (Kuu-

sela & Ollikainen, 2005). Operatiiviset riskit liittyvät esimerkiksi syntyneisiin virheisiin 

tai puutteisiin prosesseissa ja järjestelmissä, henkilöstön toimintaan tai organisaa-

tion ulkopuolisiin tapahtumiin. 

Henkilöstö ja osaaminen ovat aineettomien riskien tutkituimpia kokonaisuuksia. 

Kiinnostus inhimilliseen pääomaan on ymmärrettävää, sillä osaaminen ja sen hyö-

dyntäminen on keskeinen aineettoman pääoman ulottuvuus. Haastavaksi osaami-

seen kytkeytyvien riskien tarkastelusta tekee se, että organisaation kannalta kriitti-

sin tieto on usein luonteeltaan hiljaista tietoa (Grant, 1996; Spender, 1996, Nonaka, 

1991). Esimerkiksi Anderson ja Boocock (2002) toteavatkin, että vahinkoriskien nä-

kökulmasta laaditut riskienhallinnan mallit ja mittarit sekä liian jäykät tai muodolliset 

lähestymistavat eivät sellaisenaan yleensä riitä inhimillisen pääoman riskien tunnis-

tamiseen ja hallintaan. Käytettävien menetelmien tulee olla riittävän sensitiivisiä, 

jotta ne voivat havaita myös tietoa, joka ei ole luonteeltaan eksplisiittistä (käsitteel-

listä tietoa, joka on muodollista, systemaattista ja tarkkaan määriteltyä). 

Inhimillisen pääoman riskien osalta on kehitetty erilaisia henkilöresurssin toiminnan 

tehokkuuden mittausmenetelmiä. Tavoitteena näissä tarkasteluissa on tunnistaa 

mallien avulla muutoksia inhimillisessä pääomassa ja arvioida riskejä, jotka kytkey-

tyvät esimerkiksi henkilöstön vaihtumiseen (Jääskeläinen & Laihonen, 2013; Jääs-

keläinen, 2010). Esimerkiksi Jääskeläinen (2010) on tutkinut tärkeän osaajan pois-

tumisen vaikutusta organisaation toimintaprosesseihin ja tuottavuuteen. Hänen mu-

kaansa tärkeän osaajan poistuminen voi heikentää toiminnan tehokkuutta ja aiheut-

taa organisaatiolle merkittäviä kustannuksia tai menetyksiä. 

Inhimillisen pääoman riskejä ovat tarkastelleet myös Durst ja Wilhelm (2013). He 

ovat testanneet pk-yrityksille suunnattua työkalua, jonka avulla pyritään ennalta eh-

käisevästi vähentämään tiedon ja osaamisen poistumista organisaatiosta. Työkalu 

perustuu keskeisten osaajien paikantamiseen yrityksestä. Paikantaminen mahdol-

listaa toimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen esimerkiksi henkilöstön vaihtumisen 
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tai pitkäaikaisten poissaolojen yhteydessä. Tutkimus vahvisti näkemystä siitä, että 

tieto ja osaaminen henkilöityvät pk-yrityksissä avainhenkilöille. Lisäksi henkilöstön 

vaihtuvuuden merkitys pienen organisaation menestykselle on keskeinen, sillä yh-

delle osaajalle voi kohdistua merkittävästi kriittisempi rooli kuin suuressa organisaa-

tiossa. Toinen näkökulma henkilöresurssin hyödyntämiseen on Brunold ja Durstin 

(2012) tutkimus työnkierron ja kuormittavuuden riskeistä. Brunold ja Durst tunnisti-

vat haasteita erityisesti työn kuormittavuuden riskien hallinnassa. Haasteena nähtiin 

esimerkiksi se, että johto ei toisaalta tunnistanut merkittävää osaa työnkierron ris-

keistä tai johto ei riittävästi puuttunut tunnistamiinsa riskeihin. Nämä tekijät yhdessä 

lisäsivät merkittävästi henkilöstöön kohdistuvaa kuormitusta ja vaikuttivat inhimilli-

sen pääomaresurssin tehokkuuteen. 

Organisaation toiminnan joustavuus on yhteydessä aineettomien riskien syntyyn ja 

niiden hallintaan. Riskienhallinnan laatu tai sen mahdolliset puutteet kytkeytyvät toi-

minnan läpinäkyvyyteen (Kupi et al., 2009; Abeysekera, 2006). On havaittu, että 

Ilman riittävää riskienhallinnan läpinäkyvyyttä sidosryhmät eivät pysty arvioimaan 

toiminnan systemaattisuutta, sen laatua tai mahdollisia heikkouksia. Abeysekera 

(2006) korostaa, että järjestelmällisyyden tai läpinäkyvyyden puutteet voivat synnyt-

tää uusia aineettoman pääoman riskejä, esimerkiksi keskeisten sidosryhmien luot-

tamuksen vähenemisen kautta. Organisaation toiminnassa riskienhallinta on Ban-

nermanin (2008) mukaan nähtävä reaaliaikaisena jatkuvana projektina (project risk 

management). Hänen mukaansa riskienhallinnan tulee olla reaaliaikaista toimintaa, 

joka edellyttää organisaatiolta kyvykkyyksiä erityisesti oppimiseen ja toimintaa ke-

hittäviin mekanismeihin. Tyypillisten riskienhallintaprosessin vaiheiden lisäksi hän 

mainitsee tarpeen luoda hallintastrategioita epävarmuuksien hallitsemiseksi. Ban-

nerman korostaakin, että keskeisin osa riskienhallintaa on viivyttelemätön reagointi 

ja valittujen toimenpiteiden tehokas toteuttaminen.  

Aineettomien riskien dynaamisuus on tekijä, joka aiheuttaa haasteita sekä riskien 

tunnistamiselle että niiden hallitsemiselle. Williamssonin (2007) mukaan organisaa-

tiot yrittävät ehkä liian muodollisesti hallita aineettomia riskejä. Organisaatioiden tu-

lisi pikemminkin lisätä toiminnan ja rakenteiden joustavuutta, jotta ne kykenisivät 

paremmin vastaanottamaan riskejä ja muutoksia. Joustavuutta korostaa myös 
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Lanne (2008), jonka mukaan toiminnan riskien tunnistaminen ja hallinta on keskitty-

nyt vahvasti lineaarisiin malleihin, joissa tiettyjen riskien läsnäoloa tarkastellaan vain 

kyseisessä kontekstissa. Tällaisesta lähestymistavasta voidaan saada tietoa siihen, 

miksi riskejä tulisi hallita, mutta ei niinkään siihen, miten niitä tulisi hallita. Lanteen 

mukaan liian jäykkä lähestymistapa voi myös rajoittaa tiedonsaamista siitä, miten 

riskit ja niiden edellyttämät riskienhallinnan toimenpiteet muuttuvat ajan kuluessa. 

Muutosten havaitseminen riskeissä olisi organisaation mukautumiselle erittäin tär-

keää. 

Tuotekehitys on organisaation liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta keskeistä. 

Nykyaikainen tuotekehitys edellyttää yhä useammin toimimista sidosryhmäverkos-

tona, johon vaikuttavat sekä verkoston sisäiset että ulkoiset tekijät. Ulkoisiin tekijöi-

hin ei yleensä ole mahdollista vaikuttaa. Muutokset toimintaympäristössä luovat 

merkittäviä potentiaalisia aineettomia riskejä, jotka tulee huomioida verkoston sisäi-

sen joustavuuden kautta (Schilling 2000). Uusitalo et al. (2011) ovat tarkastelleet 

tuotekehitykseen liittyvää epävarmuutta palveluliiketoiminnassa. He puolestaan to-

teavat, että palvelutuotteiden kehittämisessä on keskitytty perinteisesti liikaa orga-

nisaation sisäisten järjestelmien suojelemiseen riskeiltä. He näkevät sisäisen tar-

kastelun rajoittuneena ja riskitilannetta ylläpitävänä. Sen sijaan tulisi huomioida ko-

konaisvaltaisemmin uusien palveluiden kehittäminen ja löytää ympäristönmuutok-

sista myös mahdollisuuksia samalla kun tarkkaillaan riskejä. 

Edellä esitetyn kirjallisuuskatsauksen perusteella on selkeästi havaittavissa, että ai-

neettomia riskejä on tarkastelu vähän ja niitä ei ole juurikaan tarkasteltu kokonai-

suutena. Tarkastelut rajautuvat yleensä yhden riskitekijän tai osakokonaisuuden 

tunnistamiseen, kuvaamiseen ja mahdollisesti mittaamiseen. Kuitenkin organisaa-

tion kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta olisi erittäin tärkeää lähestyä aineet-

tomien riskien hallintaa kokonaisuutena. Toinen selkeästi vähälle tarkastelulle jää-

nyt osa aineettomien riskien hallintaa on uuden organisaation tai uuden toimialan 

kehittämiseen liittyvät aineettomat riskitekijät. Kolmantena tutkimusaukkona voi-

daan havaita aineettomien riskien hallinnan kokonaisuuden määrittelyn ja tarkaste-

lun puuttuminen. Kirjallisuudesta ei löydy malleja siihen, miten aineettomia riskejä 

voidaan hallita kokonaisuutena organisaation johtamisen apuvälineenä. 
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Kokonaisuutena riskienhallinnan tutkimusta leimaa laaja kirjo teoreettisia viitekehyk-

siä ja keskusteluja (Lanne, 2008). Kokonaisvaltaisen näkemyksen luominen edel-

lyttäisi laajempaa tieteenalat ylittävää tutkimusta (Rasmussen, 1997) ja aineetto-

mien riskien tarkastelua koko aineettoman pääoman näkökulmasta. Powerin (2004) 

mukaan tutkimuksen pirstoutuminen ja hajanaisuus näkyvät esimerkiksi käsitteiden 

ja mallien kirjona, jotka ovat pääsääntöisesti alakohtaisia eivätkä välttämättä sellai-

senaan sovellu laajempaan käyttöön.  

Aineettomien riskien hallintaa suunniteltaessa on hyvä huomioida lisäksi se, että 

aktiivinen riskienhallinta voi nostaa organisaation tietoisuuteen mahdollisuuksia, 

joita ei ollut havaittu aikaisemmin tai joita ei olisi havaittu vielä tässä vaiheessa (Kuu-

sela & Ollikainen, 2005). Merkittävä osa aineettomista riskeistä on poistettavissa tai 

niiden vaikutuksia voidaan ainakin merkittävästi vähentää riskienhallinnan avulla, 

riskit pitää vain ennen sitä tunnistaa. Tunnistamisen mahdollistaa organisaatiolle 

soveltuva ennakoiva (proaktiivinen) riskienhallintamalli. Lisäksi Islam et al. (2008) 

mukaan riskienhallinnan tehokkuutta voidaan lisätä kytkemällä se kiinteäksi osaksi 

organisaation budjetointia, vuosittaista toimintasuunnittelua ja johtamista. 

1.2. Tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa käytettiin konstruktiivista tutkimus-

otetta (Lukka, 2001). Organisaatiolle luotiin konstruktio, riskienhallintamalli, jolla py-

rittiin ratkaisemaan reaalimaailman käytännön ongelma ja samalla luomaan kontri-

buutiota tieteenalalle. Tutkimuksessa tarkastellaan aineettomia riskejä biopankin 

toiminnassa ja tarkastelu rajataan organisaation aineettomaan pääomaan. 

Kirjallisuudessa aineetonta pääomaa ei ole tarkasteltu kokonaisuutena, vaan tar-

kastelut rajautuvat yleensä yhden riskitekijän tai osakokonaisuuden tunnistamiseen, 

kuvaamiseen ja mittaamiseen. Toinen vaille tarkastelua jäänyt osa-alue on uuden 

organisaation tai uuden toimialan kehittämiseen liittyvät aineettomat riskitekijät. Kol-

mantena tutkimusaukkona havaittiin aineettomien riskien hallinnan kokonaisuuden 

määrittelyn puute. Kirjallisuudesta ei juurikaan löydy malleja siitä, miten aineettomia 

riskejä voidaan hallita kokonaisuutena. 
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Tämä tutkimus pyrki täydentämään löydettyjä tutkimusaukkoja tarkastelemalla tut-

kittavan organisaation aineetonta pääomaa kokonaisuutena ja keskittymällä niiden 

hallitsemisen mahdollisuuksiin osana johtamista ja organisaation kehittämistä. Li-

säksi tavoitteena oli laatia pohja biopankin riskienhallinnalle luomalla toimintamalli, 

joka huomioi toimintaan vaikuttavat aineettomat riskitekijät ja toimii strategisena joh-

tamisen ja toiminnan kehittämisen työvälineenä. Mallin tavoitteena oli lisäksi mah-

dollistaa proaktiivinen uusien riskien tunnistaminen, hyödyntää tunnistettua riski-

karttaa ennaltaehkäisevänä välineenä ja mahdollistaa organisaation oppiminen ja 

toiminnan kehittäminen. Tuloksia voidaan hyödyntää biopankin riskienhallinnan ja 

liiketoiminnan kehittämisessä sekä laatujärjestelmässä.  

Tutkimus rajautuu yhteen alueelliseen biopankkiin, Itä-Suomen Biopankkiin. Ky-

seessä on uusi organisaatio, jonka toimintaa ollaan vasta kehittämässä, joten toi-

minta ei ollut tutkimuksen aikana vielä käynnistynyt täydessä laajuudessa. Biopank-

kien toiminta on Suomessa aloitettu biopankkilain tultua voimaan 1.9.2013. 

Biopankki on organisaatio, joka kerää, hallinnoi ja säilyttää biologisia ihmisperäisiä 

näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tulevaa tutkimusta varten biopankkilain mukaisesti. 

Biopankkiin voidaan siirtää myös vanhoja näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tervey-

denhuollon yksiköistä ja tutkimusprojekteista. Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin 

liittyviä tietoja terveyttä edistävään tutkimukseen sekä terveyden- ja sairaanhoi-

dossa käytettävien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. (Itä-Suomen Biopankki, 

2015.) 

1.3. Tutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymys: 

Millaisen mallin avulla biopankin aineettomia riskejä voidaan hallita? 

Alatutkimuskysymykset: 

Millaisia aineettomia riskejä biopankin toimintaan liittyy? 

Miten biopankin aineettomia riskejä voidaan hallita? 
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu johdantoon, teoriaan, empiriaan ja johtopäätöksiin. Johdannossa 

luodaan yleiskatsaus aineettomien riskien keskusteluun ja esitellään tutkimuksen 

tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset. 

Teoriaosassa käsitellään aihepiiriin kytkeytyvät keskeiset käsitteet ja tarkennetaan 

kirjallisuuden keskusteluita. Teoria jakautuu kolmeen osaan. Ensin käsitellään riski 

ja riskienhallinta, niihin liittyvät käsitteet ja kuvataan yleinen riskienhallintaprosessi. 

Toisessa teoriaosassa käsitellään aineeton pääoma, sen osatekijät ja aineettomaan 

pääoman hyödyntämiseen kytkettyjä riskejä. Kolmannessa teoriaosassa muodos-

tetaan teoreettinen viitekehys, propositio aineettomien riskien hallintamalliksi, jossa 

kootaan yhteen kirjallisuuden keskustelut. 

Empiirisessä osassa kuvataan tutkimuksessa käytetyt menetelmät, tutkittava orga-

nisaatio sekä biopankkitoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi kuvataan tutkimuk-

sen aineisto ja käsitellään aineiston luotettavuutta. Tuloksissa esitellään tutkimuk-

sen havainnot, kohdeorganisaation aineeton riskikartta ja tunnistetut riskienhallin-

non toimenpiteet. Tuloksissa esitetään myös ne havainnot, jotka täydentävät teorian 

pohjalta rakennettua aineettomien riskien hallintamallia. 

Johtopäätöksissä yhdistetään teoreettinen viitekehys empiirisen osan tuloksiin ja 

vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioidaan esitetyn mallin im-

plementointia osaksi biopankin toimintaa ja toiminnan kehittämistä aineettomien ris-

kien näkökulmasta. Lopuksi esitetään suosituksia organisaation toiminnan kehittä-

misen ja jatkotutkimuksen kohteiksi. 
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2. RISKIEN HALLINTA 

Tässä osassa tarkastellaan eri näkemyksiä sille, mitä kirjallisuudessa tarkoitetaan 

käsitteellä riski. Sen jälkeen tarkastellaan riskienhallintaprosessia, jonka avulla 

proaktiivista riskienhallintaa voidaan toteuttaa. Lisäksi käsitellään riskienhallinnan 

kytkemistä osaksi organisaation jatkuvaa toimintaa ja kehittämistä. 

Suomen kielessä kirjoitusasun avulla voidaan viitata riskien hallintaan kokonaisuu-

tena tai itse käytännön prosessiin. Riskien hallinnalla erikseen kirjoitettuna tarkoite-

taan organisaation kulttuuria, prosesseja ja rakenteita, jotka mahdollistavat potenti-

aalisten mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisen sekä niiden vaikutusten hallitse-

misen. Riskienhallinta yhteen kirjoitettuna puolestaan viittaa riskien hallitsemiseksi 

sovellettaviin käytännön toimiin, eli käytännön riskienhallintaprosessiin. (Ilmonen et 

al., 2010; Kupi et al., 2008.) 

2.1. Riski ja mahdollisuus 

Riskikäsitteelle löytyy lukuisia erilaisia määritelmiä, joille tyypillisiä yhteisiä tekijöitä 

ovat tapahtumaan liittyvä ennakoimattomuus, sekä itse tapahtumaan liitettävä tois-

tuvuus ja merkittävyys (Kuusela & Ollikainen, 2005; Lönnqvist et al., 2005). Arkikie-

lessä sanaa ”riski” käytetään yleensä kuvaamaan sitä vaaraa ja epätietoisuutta, joka 

liittyy menettämisen uhkaan, tappion tai onnettomuuden mahdollisuuteen. 

Riski ja mahdollisuus voidaan nähdä saman ilmiön, tavoitteellisen toiminnan, eri 

puolina tai vaihtoehtoina. Mahdollisuus on tietyn tavoitteen toteutumisen, esimer-

kiksi odotettua paremman lopputuloksen tai negatiivisten vaikutusten vähentämi-

sen, positiivinen ulottuvuus (AZ/NZS, 2007). Myös Juvonen et al. (2005) korostavat, 

että riskiin kytkeytyy selkeä positiivinen ulottuvuus, mahdollisuus. Heidän mukaansa 

riskiin sisältyvä positiivisen lopputuloksen mahdollisuus on yritystoiminnan kannalta 

oleellista, sillä vain riskiä ottamalla yritys voi jatkaa toimintaansa ja kasvaa. Kuusela 

& Ollikainen (2005) puolestaan toteavat, että riski tai mahdollisuus toteutuu yleensä 

altistumisen seurauksena ja sen hyväksyttävyys riippuu monista tekijöistä. Riskiko-
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kemukseen vaikuttavat riskin hallittavuus ja rajoitettavuus sekä henkilön arviointi-

kyky, henkilökohtaiset ominaisuudet ja vapaaehtoisuus. Vaaralle altistuminen voi 

olla vapaaehtoista, kuten tupakointi tai pakonomaista ja yllätyksellistä, kuten luon-

nonkatastrofi.  

Kupi et al. (2008) määritelmän mukaan riski on sellaisen tapahtuman mahdollisuus, 

jolla on positiivinen tai negatiivinen vaikutus kohteeseen. Riskin suuruus määrite-

tään usein tapahtuman seurausten ja niiden todennäköisyyden yhdistelmänä. Riski 

muodostuu olosuhteista, joissa tapahtuman lopputulos poikkeaa odotetusta ja sillä 

on vaikutusta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen (AS/NZS, 2007). Käsitteen 

ydin liittyy tapahtumien seurausvaikutusten arviointiin. Lönnqvist et al. (2005) mu-

kaan riski koostuu kahdesta osatekijästä, joista toinen liittyy tappion tai voiton mah-

dollisuuteen ja toinen epävarmuuteen siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.  

Juvonen et al. (2005) mukaan riskin kokemiseen liittyy kolme tekijää. Peruslähtö-

kohtana riskille voidaan pitää tapahtuman epävarmuutta. Jos lopputulos on etukä-

teen tiedossa, kyseessä ei ole riski. Toinen riskitekijä on tapahtumaan liittyvät odo-

tukset. Ne vaikuttavat kokonaisuuteen, millaisena koemme riskin ja sen mahdollisen 

toteutumisen. Tapahtumaan liittyvien odotusten lisäksi tapahtuman laajuus ja mer-

kityksellisyys, sekä itselle että muille, vaikuttavat riskinä koettavan uhkan vakavuu-

teen. 

Kuusela ja Ollikainen (2005) näkevät riskin odottamattomana kohtaamisena, enna-

koimattoman tai epätoivottavan tapahtuman mahdollisuutena, jolla on positiivinen 

tai negatiivinen vaikutus kohteeseen. Tähän liittyy olennaisesti ympäristön tiedosta-

minen, eli positiivinen riski tai mahdollisuus on samalla menestymisen mahdolli-

suuksien selvittämistä riskien analysoinnin yhteydessä (AS/NZS, 2007; Peltonen et 

al., 2002). Myös Miettinen (2002) määrittelee yhdeksi riskin ominaisuudeksi mah-

dollisuuden, joka toteutuessaan on tavoitteen saavuttamiseen liittyvä positiivinen 

osatekijä. Menestymisen mahdollisuudet ovat periaatteeltaan riskien negaatioita, 

jolloin riskit ja menestymisen mahdollisuudet ovat suorassa riippuvuussuhteessa 

keskenään. Riskin ottaminen voi siis edistää tai nopeuttaa tavoitteen saavuttamista. 
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Riskit voidaan jakaa vakuutettaviin vahinkoriskeihin ja ei-vakuutettaviin liikeriskei-

hin. Liikeriskeihin liittyy tyypillisesti vahvasti mahdollisuus positiivisena ulottuvuu-

tena (Ilmonen et al., 2010; Kuusela & Ollikainen 2005). Liikeriskit kytkeytyvät ensi-

sijaisesti liiketoimintaan ja päätöksentekoon (Lönnqvist et al., 2005). Vahinkoriski 

sen sijaan aiheuttaa toteutuessaan vahinkoa yrityksen aineellisille tai taloudellisille 

tuotannontekijöille. Vahinkoriskin toteutuminen tietää aina yritykselle taloudellisia 

menetyksiä, eikä niihin missään olosuhteissa liity voiton mahdollisuutta. (Juvonen 

et al., 2005.) Vahinkoriskit voidaan edelleen jakaa henkilö-, omaisuus- ja toiminta-

riskeihin (Ilmonen et al., 2010).  

Rautasen (2011) mukaan jopa 65–75 prosenttia liiketoimintaan kytkeytyvistä ris-

keistä on luonteeltaan liikeriskejä, joita ei voida siirtää esimerkiksi vakuuttamalla. 

Tällaisia aineettomia riskejä ovat esimerkiksi osaamisen poistuminen tai maineen 

menettäminen. On kuitenkin hyvä muistaa, että liikeriskit ovat olennainen osa yri-

tystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä. Yritys voi 

toimiessaan joko onnistua ja tehdä voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. 

Liikeriski on liikevoiton saamiseksi otettu tietoinen riski ja sillä tarkoitetaan henkilös-

töön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Omi-

naista liikeriskeille on se, että ne liittyvät liiketoimintaan ja päätöksentekoon. Ne saa-

vat alkunsa joko yrityksen omasta toiminnasta tai sen ulkopuolelta. Jonkun toisen 

vahinkoriski voi merkitä jonkun toisen liikeriskiä. (Pk-yrityksen riskienhallinta, 2015.) 

Ne ovat toimialasidonnaisia ja yrityksen toimintaympäristön muuttuessa muuttuu 

myös liikeriskien painopistealue. 

Yrityksen toiminnan kannalta riskin toteutuminen voi estää saavuttamasta haluttua 

tulosta tai tavoitteita, jolloin yrityksen kilpailulliset tai tulokselliset tavoitteet eivät to-

teudu toivotulla tavalla. Liiketoimintariski on siis tietoista riskin ottamista. Toisaalta 

riski voi olla sen ottajalle tiedostamaton, joka voi olla merkki toimimattomasta ris-

kienhallinnasta (Ilmonen et al., 2010). Riskit ovat usein kytköksissä toisiinsa, ja nii-

hin vaikuttavat samat taustatekijät (AS/NZS, 2007). Lisäksi riskit ja niiden vaikutuk-

set muuttuvat ajassa.  
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Riskin ottaminen voidaan jakaa hyödyn mahdollisuuteen, spekulatiiviseen riskiin ja 

puhtaaseen riskiin. Spekulatiivinen riski perustuu riskinottajan kustannushyötylas-

kelmaan ja riskin ottaja on valmis hyväksymään sen. (Engblom, 2003.) Puhdas riski 

on luonteeltaan aina negatiivinen, niitä tulisi välttää ja ne ovat yleensä vakuutetta-

vissa (Kuusela & Ollikainen 2005). Edellä mainitun lisäksi on syytä erottaa välitön ja 

välillinen riski. Välitön riski kohdistuu suoraan riskinottajaan tai riskitekijään kytkey-

tyvään toimintaan itseensä. Välillinen riski voi heijastua eri riskitekijöiden syy-seu-

rausketjun kautta koko organisaation toimintaan. (Ilmonen et al., 2010.) Vaikutukset 

tai seuraukset voivat näkyä organisaatiossa vasta pitkänkin ajan kuluttua ja niiden 

vaikutukset voivat olla laajoja, esimerkiksi vuosien päästä esiin tuleva tietovuoto or-

ganisaatio sisältä. 

2.2. Riskienhallinta toiminnan kehittämisessä 

Riskienhallinta toiminnan kehittämisessä sisältää yleensä samat perusperiaatteet 

organisaation toiminnan luonteesta tai toimialasta huolimatta. Tutkittava organisaa-

tio, biopankki, kytkeytyy sosiaali- ja terveydenhuollon alaan, vaikka biopankin tule-

vassa toiminnassa onkin selkeä liiketoiminnallinen ulottuvuus. Sosiaali- ja tervey-

denhuollossa julkisella sektorilla riskienhallinta jaetaan strategiseen ja operationaa-

liseen tasoon (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011). Sosiaali- ja terveydenhuollon 

riskienhallinnan prosessit ja menetelmät ovat hyvin analogisia yritysmaailman ris-

kienhallinnan kanssa. Keskeisin ero aineettomien riskien hallintaan on havaittavissa 

riskienhallinnan kohdentamisessa, joka sosiaali- ja terveydenhuollossa keskittyy en-

sisijaisesti potilasturvallisuuteen kytkeytyvien riskien hallintaan ja niiden ennaltaeh-

käisyä tukeviin tekijöihin. 

Riskienhallinnan perustavoite on tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista. 

Riskienhallinnassa keskitytään helposti negatiivisen perusvireen omaavien tapah-

tumien käsittelyyn. Tärkeä on kuitenkin muistaa huomioida myös positiivinen ulottu-

vuus, eli mahdollisuuksien tarkastelu. Riskienhallinta voi paljastaa mahdollisuuksia, 

joita ei välttämättä olisi havaittu ajoissa ilman aktiivista riskienhallintaa. (Ilmonen et 

al., 2010.) Riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on löytää ja hallita organisaation 
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toiminnan kannalta haitallisia tai tavoitteiden toteutumista hidastavia tekijöitä ja ta-

pahtumia. 

Riskipohjaisen lähestymistavan avulla voidaan parantaa organisaation strategia-

työskentelyn tasoa. Organisaatiot, jotka eivät riittävästi huomioi ja ennakoi toimin-

taansa liittyviä riskejä strategiassaan, voivat kokea merkittäviä menetyksiä. Pahim-

massa tapauksessa riskienhallinnan väheksyminen tai huomiotta jättäminen voi hei-

kentää, estää tai jopa lopettaa organisaation toiminnan. (Rautanen, 2011.) Menes-

tyminen 2010-luvun toimintaympäristössä käytännössä edellyttää riskienhallinnan 

näkökulman mukaan ottamista strategian suunnitteluun, sekä itse strategian toteut-

tamiseen. Riskienhallinnan hyödyntäminen strategiasuunnittelussa mahdollistaa 

toimenpiteiden kohdistamisen tehokkaammin myös organisaation mahdollisuuksiin. 

(Sheehan, 2010.) 

Skenaarioanalyysi on menetelmä organisaation strategiasuunnittelun tulevaisuu-

den tarkasteluun. Skenaariomenetelmällä luodaan looginen tapahtumasarja siitä, 

miten mahdollinen, todennäköinen, tavoiteltava tai uhkaava tulevaisuudenkuva näh-

dään kehittyvän kokonaisuutena. Luotavien ja analysoitavien skenaarioiden tulisi si-

sältää kolme elementtiä - organisaation toimintaympäristön nykytilan kuvaus, tule-

vaisuudentilan kuvaus ja kuvaus prosessista, joka liittää nämä toisiinsa. (Manner-

maa, 1999.) Skenaarioanalyysi mahdollistaa potentiaalisten riskien tehokkaamman 

havaitsemisen, kun toimintaympäristön muutoksia arvioidaan analyyttisesti. 

Skenaarioriskianalyysissä hahmotetaan organisaation tulevaisuuden vaihtoehtojen 

ja ennusteiden uhkat. Vaihtoehtokuvauksilla voidaan testata myös yrityksen strate-

gian toimivuutta. Skenaariosuunnittelun kriittinen analyysityökalu on poikkeamamit-

taus, jossa valitaan mittarit, jotka hälyttävät jo ennen vahingon sattumista tai viimeis-

tään heti riskin toteutuessa. Kun valitun mittarin taso laskee tai ylittää määrätyn ra-

jan, se pakottaa organisaation toimenpiteisiin. Muutostoimenpiteitä varten laaditaan 

valmiit vaihtoehtosuunnitelmat skenaariosuunnittelussa. (Rautanen, 2011.) Riskien-

hallinnan ja skenaariotyöskentelyn yhdistäminen helpottaa organisaation toiminnan 

pääomariskien löytämistä. 
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Olennainen osa strategista skenaariotyöskentelyä on visioiden hahmottaminen. Vi-

sio on organisaatioiden tapauksessa tulevaisuuteen liittyvän tahtotilan kuvaus, eli 

millaiseen tulevaisuuden toimintatilanteeseen organisaatio pyrkii. (Mannermaa, 

1999.) Strategisen toiminnan avulla tavoiteltu visio pyritään saavuttamaan. Aineeton 

pääomatarkastelu mahdollistaa realistiset mittarit, joiden avulla voidaan arvioida eri 

vaihtoehtojen painoarvoa, merkittävyyttä ja suhdetta riskikeskittymiin ja aineellisten 

riskien uhkiin. Skenaarioriskianalyysi tarkastelee tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 

toimii strategian analysoinnin tukena. (Rautanen, 2011.) Strategian riskien hallin-

nalla pyritään poistamaan tai pienentämään strategian toteuttamisen esteitä (Kupi 

et al., 2008). 

2.3. Riskienhallintaprosessi 

Seuraavaksi käsitellään riskienhallinnan käytännön prosessia yleisellä tasolla. Ris-

kien hallintaprosesseja on erilaisia, mutta useimmilla riskienhallintaprosesseilla on 

tyypillisiä yhteisiä vaiheita. Jokaisen organisaation on aina sovellettava riskienhal-

lintaa omaan toimintaansa sopivaksi. 

Riskienhallinnan merkitys on kasvamassa lähes kaikessa toiminnassa ja siitä on 

jatkossa tulossa olennainen osa johtamista ja organisaatioiden toimintojen kehittä-

mistä. Riskienhallinnan rooli tulee kasvamaan myös laadunhallinnan osana tulevan 

ISO 9001 laadunhallintastandardin uudistamisen myötä (Bureau Veritas, 2015). 

Riskienhallinta sisällytetään ISO 9001 standardiin täydentämään olemassa olevia 

aihealueita ja se tulee olemaan merkittävä osa uudistettua standardia. 

Riskienhallintaprosessi on johtamispolitiikan, menettelytapojen ja käytäntöjen sys-

temaattista soveltamista riskeihin liittyvään viestintään, asiayhteyden havaitsemi-

seen, tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin, suhtautumiseen ja tarkasteluun 

(AS/NZS, 2007). Riskienhallinnalla ja riskienhallintaprosessilla tarkoitetaan käytän-

nössä usein saman sisältöistä toimintaa (Kupi et al., 2008), jolloin prosessi saattaa 

olla muodollinen kuvaus toiminnan sisällöstä. 
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Johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä on tärkeää ymmärtää, että riskienhallinta 

ei ole yksittäinen rajattu projekti. Toiminnan tulee olla proaktiivista, ja sen tulee olla 

pysyvä, prosessimainen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä toimintamalli. 

Yksittäinen riskien kartoittaminen ajallisena poikkileikkauksena ei riitä. Riskienhal-

lintaprosessi on jatkuva systemaattinen tapa, jolla riskejä arvioidaan, hallitaan, ra-

portoidaan ja jolla organisaatiota kehitetään. (Ilmonen et al., 2010.) 

Ilmonen et al. (2010) ovat kuvanneet tyypilliset riskienhallintaprosessin vaiheet, 

jotka ainakin jossain muodossa sisältyvät lähes kaikkiin riskienhallintaprosesseihin 

toimialasta huolimatta. Keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Riskienhallintaprosessin keskeiset vaiheet Ilmonen et al. (2010) mukaan. 
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Riskienhallintaprosessi alkaa määrittelemällä organisaation tavoitteet, resurssit, 

tehtävät ja aikataulu. Kun tavoitteet on määritelty ja ne ovat tekijöille selkeät, aloite-

taan organisaation riskien arviointi. Arviointivaihe kattaa riskien tunnistamisen, ana-

lysoinnin ja evaluoinnin. Vaiheen päätteeksi organisaatiolla on käsitys eri riskien 

merkityksestä sen toiminnalle. Eri riskitasoille tai riskeille määritellään tarvittavat toi-

menpiteet ja toimenpiteet siirretään käytäntöön. Lisäksi prosessiin sisältyvät omina 

osinaan seuranta ja arviointi. Seuranta tulisi kytkeä osaksi organisaation pysyvää 

toimintaa. Riskienhallinnan arviointi olisi hyvä tehdä säännöllisesti ja siihen tulisi si-

sältyä arviointi prosessin onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. (Ilmo-

nen et al., 2010.) Riskienhallintaprosessin tyypillisiä vaiheita kuvataan yksityiskoh-

taisemmin seuraavissa luvuissa. 

2.3.1. Tavoitteiden määrittäminen 

Riskienhallintaprosessi alkaa määrittelemällä organisaation tavoitteet ja tehtävät ris-

kienhallinnalle. Samalla määritellään prosessin resurssit ja aikataulu. (Ilmonen et 

al., 2010.) Organisaation olisi hyvä määritellä tarpeensa riskienhallinnalle sekä pit-

källä että lyhyellä tähtäimellä. Jotta organisaatio kykenee laatimaan realistiset ja 

konkreettiset tavoitteet sekä aikataulut, on ensin tunnettava organisaation nykytila 

ja riskienhallinnan kypsyysaste. Kypsyysasteella tarkoitetaan sitä, kuinka järjestel-

mällistä toimintaa organisaatiossa on aikaisemmin harjoitettu riskienhallinnan suh-

teen.  

Kun riskienhallinnan historia on selvillä, on katse suunnattava tulevaisuuteen ja 

määriteltävä mitkä ovat kehitystarpeet, joihin riskienhallinnalla pyritään vastaa-

maan. Lopuksi prosessille laaditaan aikataulu. (Ilmonen et al., 2010.) Aikataulutuk-

sessa on tärkeätä huomioida organisaation ominaispiirteet ja erityisesti sen kyky 

vastaanottaa uutta. Aikataulut tulee suhteuttaa siten, että riskienhallinta voidaan in-

tegroida osaksi organisaation keskeisiä prosesseja ja tukemaan niitä. Riskien arvi-

oinnissa määriteltävät kriteerit riskitasojen määrittelemiseksi perustuvat asetettuihin 

tavoitteisiin. 
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2.3.2. Riskien arviointi 

Riskien arviointi alkaa riskien tunnistamisella. Tunnistaminen tarkoittaa toiminnan 

havainnointia ja sellaisten tekijöiden tunnistamista, joilla on vaikutusta johonkin or-

ganisaation toiminnon tai prosessin tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikutus voi olla 

positiivinen tai negatiivinen. (Ilmonen et al., 2010.) Tavoitteiden saavuttaminen voi 

estyä kokonaan, hidastua tai hankaloitua. Toisaalta riskin vastapuoli on mahdolli-

suus, jolloin tavoitteen saavuttaminen saattaa riskin ottamisen johdosta edistyä tai 

nopeutua (Miettinen, 2002). Tärkeää riskiarvioinnissa on löytää riskin aiheuttaja eli 

juurisyy, joka monissa tapauksissa on inhimillinen tekijä (Ilmonen et al., 2010). 

Toiminnan kartoituksen yhteydessä pyritään löytämään myös piileviä riskejä, joiden 

olemassa olosta tai toteutumismahdollisuuksista organisaatio ei ole ollut aikaisem-

min tietoinen. Riskien tunnistamisessa on hyvä huomioida myös toimintaan kytkey-

tyviä hiljaisia signaaleja, jotka voivat paljastaa piileviä riskejä (AS/NZS, 2007; Suo-

minen, 2003). Riskien tunnistamiseen liittyy kaksi rinnakkaista menettelyä; riskien 

tunnistaminen ensimmäistä kertaa osana riskikartoitusta sekä jatkuva riskien tun-

nistaminen, eli seuranta. Jatkuva riskien tunnistaminen pyrkii löytämään uusia toi-

mintaan vaikuttavia riskejä, ja se olennainen osa proaktiivista kehittämistoimintaa. 

(HM Treasury, 2004.) Molemmissa toiminnoissa riskejä tunnistetaan ja arvioidaan 

suhteessa riskienhallinalle asetettuihin tavoitteisiin.  

Riskin tunnistamisen jälkeen riskin merkittävyys määritellään riskianalyysissa. Se 

on systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on ymmärtää riskin luonne ja pää-

tellä riskin vaikutusten laajuus toteutuessaan (AS/NZS, 2007; Kupi et al., 2008). 

Riskianalyysi luo perustan riskien arvioinnille ja priorisoinnille riskien hallintatoimen-

piteiden päätöksenteossa. 

Evaluointivaiheessa tunnistettuja ja arvioituja riskejä verrataan riskienhallinnalle 

asetettuihin tavoitteisiin. Riskeille määritellään luokittelut esimerkiksi kriittisyyden tai 

niiden edellyttämien toimenpiteiden suhteen (Suominen, 2003). Tärkeä tekijä arvi-
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oinnissa on huomioida mahdolliset riskien väliset riippuvuudet. Yksittäisten tunnis-

tettujen riskien välillä on tyypillisesti riippuvuussuhteita ja ne muodostavat yleensä 

riskiryhmiä (HM Treasury, 2004). 

Riskien arvioinnissa riskimatriisit toimivat tehokkaina apuvälineinä. Matriisien avulla 

pyritään käsittelemään riskejä, esimerkiksi tietty prosessi, toiminto tai aihealue ker-

rallaan. Riskien tunnistaminen on tehokkaampaa, kun kokonaisuus jaetaan määri-

teltyihin osiin ja käsitellään yksitellen (AS/NZS, 2007). Varsinainen tunnistaminen ja 

arviointityö edellyttävät käsiteltävän kokonaisuuden tuntemista. Yleisesti käytetty 

toimintatapa on esimerkiksi aivoriihi työryhmällä, jonka kokoonpano muodostuu kä-

siteltävän aihealueen asiantuntijoista sekä riskienhallintamenetelmiä hyvin tunte-

vasta vetäjästä (AS/NZS, 2007). Käytännön työskentelyn tukena matriisit mahdol-

listavat visuaalisen työvälineen, jonka avulla keskeisten riskien merkittävyys voi-

daan osoittaa havainnollisuuden parantamiseksi esimerkiksi eri väreillä (Ilmonen et 

al., 2010). Tämä helpottaa riskien siirtämistä riskirekisteriin tarkempaa analyysiä 

varten.  

Riskien arviointi on yleensä subjektiivista ja riippuvainen inhimillisistä tekijöistä. 

Siksi monimutkaiset matemaattiset mallinnukset eivät yleensä lisää arvioinnin luo-

tettavuutta (Ilmonen et al., 2010). Tämä näkemys korostuu aineettomien riskien 

osalta, sillä niille ei muutenkaan voida helposti määritellä suoranaista tai yksiselit-

teistä rahallista arvoa. Kvalitatiivinen riskien todennäköisyyden ja vaikutusten laa-

juuden arviointi mahdollistaa riskien priorisoinnin yleisellä tasolla. Kvalitatiivinen ris-

kin arviointi voidaan tehdä kuvailevasti, esimerkiksi sanallisesti tai tasoa kuvaavalla 

numeroinnilla (kuva 2). (AS/NZS, 2007.) Kvalitatiivista arviointia voidaan käyttää 

esimerkiksi silloin, kun tunnistetuista riskeistä ei ole käytettävissä riittävästi kvanti-

tatiivista aineistoa tai halutaan ensin karkealla tasolla määritellä riskit joihin riskien-

hallinta toimenpiteet ensisijaisesti kohdistetaan.  

Riskin merkittävyyttä voidaan arvioida määrittämällä riskille riskiluku. Tämä ns. net-

toriski määritellään kaavalla (riskiluku = vaikutus x todennäköisyys), jossa riskin ar-

vioitu todennäköisyys kerrotaan sen arvioidulla merkittävyydellä (Ilmonen et al., 

2010). Riskin todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta voidaan määritellä kvalitatiivisesti, 
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ennalta määriteltyjen tasojen mukaisesti. Tällöin sekä todennäköisyydelle että vai-

kutukselle valitaan tasot, esimerkiksi riskien edellyttämien riskienhallinta toimenpi-

teiden mukaisesti.  

Riskitasojen määrä valitaan tapauksen mukaan. Yleensä tasoja on kolmesta viiteen, 

molemmille riskin ulottuvuudelle. Tarvittaessa toista riskin ulottuvuutta, esimerkiksi 

vaikutusten laajuutta, voidaan korostaa korottamalla sen arvo potenssiin (riskiluku 

= vaikutus2 x todennäköisyys). (AS/NZS, 2007.) Kuvassa 2 on esimerkki kvalitatiivi-

sesta riskimatriisista, jossa on sanallisen kuvauksen lisäksi käytetty värikoodausta 

riskin vaatimien riskinhallinnan toimenpiteiden havainnollistamiseksi. 

 

Kuva 2. Riskimatriisi, johon on määritelty viisi riskitasoa, jotka perustuvat kvalitatii-

viseen riskiarvioon (mukaillen, AS/NZS, 2007). 

Riskien arviointi tulee dokumentoida koko prosessin ajan, jotta on mahdollista val-

voa ja tarvittaessa palata määrittelyihin riskin tunnistuksen ja priorisoinnin yhtey-

dessä. Riskien arviointi sisältää tunnistettujen riskien priorisoinnin ja niihin kohdis-

tettavien resurssien määrittämisen. (HM Treasury, 2004; Ilmonen et al., 2010; Shee-

han, 2010.) Tässä yhteydessä määritellään myös ehdotukset riskeistä, jotka ollaan 

valmiita hyväksymään, jotka edellyttävät toimenpiteitä sekä riskit, joita tulee välttää 
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toiminnassa. Kriittisten organisaation hallinnan tai resurssien ulottumattomissa ole-

vien riskien osalta voidaan päätyä toiminnan muuttamiseen tai jopa siitä luopumi-

seen tunnistetun riskin luonteen takia. 

Riskin priorisoinnilla pyritään kohdistamaan määritellyt toimenpiteet tapahtuman to-

dennäköisyyden tai seurauksen pienentämiseen (Suominen, 2003). Riskien hyväk-

syminen on eräs riskienhallinnan vaihtoehdoista ja se voi olla järkevin vaihtoehto 

pienten ja epätodennäköisten riskien osalta. Tällöin riskienhallintatoimenpiteeksi riit-

tää riskien seuraaminen ja niistä raportointi riskistä vastaavien henkilöiden toimesta. 

Hyväksyttävien riskien riippuvuudet, kerrannaisvaikutukset ja kehittyminen on tär-

keä huomioitava asia riskien tarkastelussa. Riskienarvioinnin eräs keskeinen tavoite 

on löytää riskin aiheuttaja, eli juurisyy. (Ilmonen et al., 2010.) Tarvittavat ennakoivat 

toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan riskiin, kohdistetaan ensisijaisesti tunnis-

tettuun juurisyyhyn. 

2.3.3. Riskienhallinnan toimenpiteet 

Riskienhallinnan keskeiset toimenpiteet ovat riskin hyväksyminen, pienentäminen, 

siirtäminen ja välttäminen (Ilmonen et al., 2010). Riskien arvioinnissa syntynyt riski-

matriisi jakaa riskit eri luokkiin, joihin kohdistettavat toimenpiteet suunnitellaan luok-

kakohtaisesti. (Ilmonen et al., 2010) Riskin välttäminen on riskienhallinnan perus-

keino, jolla organisaatio lakkaa suorittamasta toimia, joihin liittyy riskialtista omai-

suutta, riskialttiita henkilöitä tai riskialtista toimintaa (Suominen, 2003). 

Riskitason minimaalinen (tummanvihreä kuvassa 2) riskit ovat usein vaikutuksel-

taan niin vähäisiä, että ne hyväksytään. Tällaisten riskien hallintatoimenpiteiden 

kustannukset ovat usein suuremmat kuin niistä saatu hyöty (AS/NZS, 2007). Riski-

taso kestämätön (punainen kuvassa 2) käsittää riskejä, joiden hallitseminen on or-

ganisaatiolle mahdotonta tai erittäin vaikeaa ja kallista. Nämä riskit edellyttävät kriit-

tistä riskienhallintaa. Käytännössä hallintatoimenpiteet ovat usein kriittisten riskien 

poistamista tai niiden välttämistä toiminnassa. (Ilmonen et al., 2010.) Parhaiten hal-

lintatoimenpiteillä saadaan vastetta riskitasoille pieni, keskinkertainen ja suuri (vaa-

leanvihreä, keltainen ja oranssi kuvassa 2). Näillä riskitasoilla jäännösriskiä pyritään 
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laskemaan organisaation käytössä olevilla keinoilla ja resursseilla mahdollisimman 

pieneksi (AS/NZS, 2007). 

Riskienhallinnan toimenpiteet osana johtamista ja riskien seuranta kohdennetaan 

yleensä jäännösriskien perusteella. Jäännösriski on se riskin merkittävyyden aste, 

joka organisaatioon kohdistuu, kun riskin arvioinnissa määritellyt riskienhallinnan 

toimenpiteet on toteutettu ja huomioitu suhteessa alkuperäiseen tunnistettuun riskiin 

(Ilmonen et al., 2010). 

Keskeinen osa riskienhallinnan toimenpiteitä on omistajan nimeäminen riskeille 

(AS/NZS, 2007; Kuusela & Ollikainen, 2005). Riskin omistaja vastaa riskin seuran-

nasta sekä siitä, että riskiin liittyvää hallintatoimenpiteitä kehitetään ja tarvittavat toi-

menpiteet toteutetaan. Lisäksi seurantaa varten tulisi määritellä luotettavat mittarit 

ja riskikohtaiset toimenpidesuunnitelmat siitä, esimerkiksi siitä kuka on riskin omis-

taja ja miten ilmoitukset riskihavainnoista tehdään (AS/NZS, 2007). 

2.3.4. Seuranta 

Riskikartoitus ja riskien tunnistaminen ensimmäistä kertaa on ajallinen poikkileik-

kaus organisaation tilanteesta. Käytännössä organisaation toiminnot ja toimintaym-

päristö muuttuvat jatkuvasti. Muutoksesta johtuen kerran tehty riskien arvioinnin 

hyöty ja arvo on sellaisenaan rajallinen ilman seurantaa. 

Riskienhallintaprosessin lähtökohta on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ovat 

osa prosessia joka toimii organisaation sitouttamisessa riskienhallintaan. Kun riskit 

on tunnistettu ja määritelty organisaation kriittiset riskit, tulee suunnitella myös ris-

kienhallinnan seuranta. Seuranta on osa jatkuvaa toimintaa ja prosesseja ja se mah-

dollistaa syntyvien poikkeamien tunnistamisen, niiden rekisteröinnin sekä tuomisen 

osaksi toiminnan kehittämistä. Poikkeamat riskienhallinnassa ovat tilanteita, joissa 

havaitaan toiminta tai tapahtuma, joka on ristiriidassa organisaation määrittelemien 

riskienhallinnan kriteerien kanssa, esimerkiksi puute riskien toteutumisen seuran-

nassa. 
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Tunnistetut riskit ovat riskienhallinnan toimenpiteiden kannalta suhteellisen selkeitä, 

kun rakennetaan aktiivinen seuranta ja riskille nimetään omistaja, joka seuraa sen 

kehittymistä. Seurannan keskeisyys pohjaa siihen, että toimintaympäristöt ja orga-

nisaatio muuttuvat ja samalla syntyy jatkuvasti uusia riskejä tai vanhoja saattaa 

poistua (Ilmonen et al., 2010). Siksi on tärkeää opetella havainnoimaan toimintaan 

kytkeytyviä hiljaisia signaaleja ja poimimaan niitä arkipäiväisessä tekemisessä.  

Anderson ja Boocockin (2002) mukaan organisaatioon tulisi luoda sellainen järjes-

telmä tai ilmapiiri, jossa kynnys informoida eriasteisista havainnoista on mahdolli-

simman matala. Tämä voidaan toteuttaa myös anonyymisti, jos havaintojen tehokas 

esiin tuominen sitä edellyttää. Henkilöstön hiljainen tieto (tietoa jota on vaikea il-

maista eikä se ole luonteeltaan eksplisiittistä) on tärkeä voimavara organisaation 

riskienhallinnalle ja sen hyödyntäminen tehostaa riskienhallinnan toimenpiteiden 

merkittävyyttä. 

Seuranta voidaan sitoa toimintaprosesseihin tai perustaa seuranta prosessikartta-

pohjaisesti. Tällöin riski-informaation lisäksi prosesseihin voidaan kytkeä tarvitta-

essa säännöllisiä kontrolli- ja raportointivaatimuksia. (Ilmonen et al., 2010.) Tämä 

toimintatapa mahdollistaa kyseiseen prosessiin liittyvän jatkuvan seurannan sekä 

siihen kytkeytyvien riskien luonteen muutosten havaitsemisen. Seurannan ja rapor-

toinnin tarkoituksena on sitouttaa koko organisaatio ja johto riskienhallintaan ja sen 

kehittämiseen (Ilmonen et al., 2010), joka on riskienhallinnan tarkoitus. Sitouttami-

nen luo kokonaisvaltaista riskienhallintakulttuuria, jonka tulee näkyä arjen toimin-

nassa ja toiminnan kehittämisessä. 

Riskienhallintaan ja sen hyödyntämiseen organisaation toiminnan kehittämisessä 

liittyy jatkuvan parantamisen periaate (Ilmonen et al., 2010). Siinä kehittymiselle on 

laadittu tarkka suunnitelma, mittarit ja aikataulut ja kehittymistä seurataan aktiivi-

sesti. Jatkuvaan parantamiseen ja riskienhallintaan kuuluvat avoin kommunikaatio 

ja oppiminen (HM Treasury, 2004). Riskienhallintaprosessissa avoin kommunikointi 

on avainasemassa. Johdon asema on tärkeä koko organisaation sitouttamisessa. 

Ilmapiirin tulee olla sellainen, että kaikilta toiminta- ja toimijatahoilta saadaan avointa 
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osallistumista esimerkiksi hiljaisten signaalien tunnistamisessa. Oppiminen on taus-

tavoima, jonka tulee olla toimivan riskienhallinnan tavoite (HM Treasury, 2004). Jos 

riskienhallinnan kokemukset eivät siirry oppimisen kautta organisaation toiminnan 

kehittymiseen, tulee tavoitteita tarkentaa ja kehittää riskienhallintaa. 

Seurannan ja jatkuvan parantamisen osana ja rinnalla tulee olla säännöllinen audi-

tointi. Auditointi voidaan toteuttaa vain osaan riskienhallintaa tai koko organisaa-

tioon. Se voidaan liittää sisäisesti osaksi laatujärjestelmää ja lisäksi voidaan hyö-

dyntää ulkopuolista auditointia. (AS/NZS, 2007.) Auditointi mahdollistaa riskienhal-

linnan kokonaisuuden ja sen toiminnan laadun kehittämisen. 
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3. AINEETON PÄÄOMA JA RISKI 

Tässä luvussa käsitellään aineetonta pääomaa ja miten käsite riski on siihen kirjal-

lisuudessa liitetty. Aineeton pääoma nähdään yleensä ensisijaisesti organisaation 

mahdollisuutena ja kestävän kilpailuedun saavuttamisen edellytyksenä. Kirjallisuu-

dessa keskitytään pääsääntöisesti tämän näkökulman esittelyyn ja tutkimiseen. 

Jonkin verran on löydettävissä ja eri lähteistä yhdisteltävissä pohdintoja, listoja ja 

riskikarttoja, joissa aineeton pääoma on kytketty niissä piileviin haasteisiin, riskeihin 

ja niiden hallintaan. Kirjallisuudessa tunnistettuihin riskeihin tutustutaan aineetto-

man pääoman yleisesittelyn jälkeen. 

3.1. Aineeton pääoma 

Organisaation toiminta pohjautuu sen käytettävissä oleviin resursseihin. Nämä re-

surssit voidaan jakaa aineelliseen ja aineettomaan pääomaan. Aineelliseen pää-

omaan kuuluvat esimerkiksi laitteet, materiaalit ja taloudellinen pääoma. (Roos et 

al., 2006.) Aineeton puolestaan pääoma jaetaan inhimilliseen, sosiaaliseen ja ra-

kennepääomaan (Lönnqvist et al., 2005). 

Organisaation resurssit ovat toiminnan lähtökohta, voimavara ja mahdollisuus, 

mutta niihin liittyy aina myös riskejä. Rautasen (2011) mukaan organisaatioiden lii-

ketoimintaan kytkeytyvistä riskeistä vain noin 25–35 prosenttia voidaan siirtää va-

kuuttamalla. Valtaosa riskeistä, jopa 65–75 prosenttia, on luonteeltaan aineettomia 

ja ne ovat yleensä vaikeammin hallittavia. Niitä on kuitenkin mahdollista hallita ak-

tiivisen riskienhallinnan avulla. 

Aineeton pääoma käsitteelle on olemassa erilaisia nimityksiä ja määritelmiä. Ylei-

sesti käytettyjä nimityksiä ovat esimerkiksi tietopääoma, älyllinen pääoma, osaamis-

pääoma, aineeton varallisuus tai näkymättömät voimavarat. Aineeton pääoma muo-

dostuu sellaisista aineettomista arvonlähteistä, ei-fyysisistä tekijöistä, jotka tuottavat 

organisaatiolle hyötyä tulevaisuudessa. Näitä ovat esimerkiksi tekijät, jotka liittyvät 

työntekijöiden kyvykkyyksiin, organisaation aineettomiin resursseihin, toimintatapoi-

hin ja sidosryhmäsuhteisiin. (Lönnqvist et al., 2005.) Aineettomalle pääomalle on 
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tyypillistä, että sen sisältämille resursseille on usein vaikea määritellä selkeää ra-

hallista arvoa. Tämä tekijä vaikuttaa olennaisesti myös siihen, miten aineettomaan 

pääomaan kohdistuvia riskejä voidaan havaita ja hallita. 

Yrityksen tuotannolliset resurssit muodostuvat aineettomasta pääomasta, rahapää-

omasta ja kiinteästä pääomasta. Aineeton pääoma käsittää sellaiset tuotannolliset 

tekijät, jotka eivät ole aineellista tai taloudellista omaisuutta. Aineettomat resurssit 

ovat tietopääomaan kuuluvia yksittäisiä pääomaeriä. Aineeton pääoma jaetaan kol-

meen eri resurssien pääluokkaan: inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja 

suhdepääomaan. (Lönnqvist et al., 2005.) Taulukossa 1 on lueteltu aineettoman 

pääoman luokat sekä esimerkkejä resursseista, joita pääluokkaan yleensä liitetään. 

Taulukko 1. Aineettoman pääoman osa-alueet ja niiden sisältämiä resursseja 
(Lönnqvist et al., 2005). 

Inhimillinen pääoma Suhdepääoma Rakennepääoma 

Osaaminen 

Henkilöominaisuudet 

Asenne 

Tieto 

Koulutus 

Suhteet asiakkaisiin 

Suhteet sidosryhmiin 

Maine 

Brändi 

Yhteistyösopimukset 

Arvot ja kulttuuri 

Työilmapiiri 

Prosessit ja järjestelmät 

Dokumentoitu tieto 

Immateriaalioikeudet 

 

Lönnqvist et al. (2005) mukaan inhimillinen pääoma sisältää henkilöstön ja johdon 

osaamista, tietoja, taitoja, kokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Suhdepää-

oma sisältää erilaisia organisaatioon ja sen ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyviä ai-

neettomia tekijöitä, kuten asiakassuhteet. Lönnqvist et al. korostavat, että merkit-

tävä osa esimerkiksi organisaation suhdeomaisuudesta on sitoutunut yksilöihin, ja 

muodostuu henkilöiden luomien verkostojen kokonaisuudesta. Rakennepääoma si-

sältää yrityksen luomaa tai hankkimaa toimintakokonaisuuteen sitoutunutta tietoa. 

Tämä resurssi on tietoa ja osaamista organisaation rakenteissa, joka ilmenee esi-

merkiksi toimintatapoina. Rakennepääomaan luetaan myös aineeton varallisuus, 

kuten patentit ja lisenssit. 
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Aineettoman pääoman perusominaisuus on dynaamisuus, ja se on luonteeltaan jat-

kuvasti muuttuvaa ja kehittyvää, esimerkiksi henkilöstön osaaminen ja kokemus li-

sääntyvät kokemuksen kautta (Lönnqvist et al., 2005). Samaan aikaan organisaa-

tion ulkopuoliset tekijät, kuten markkinoiden vaatimukset ja kilpailu, muuttavat orga-

nisaation tarvitsemien resurssien luonnetta ja määrää. Aineettoman pääoman kes-

keisiä piirteitä onkin muuntautumiskyky. Aineetonta pääomaa voidaan hyödyntää 

erilaisiin tarkoituksiin, ja sitä voidaan hyödyntää myös yhtäaikaisesti eri tarkoituksiin. 

Aineettoman pääoman ja aineellisen pääoman keskeisiä eroja on esitetty taulu-

kossa 2. 

Taulukko 2. Aineellisen ja aineettoman pääoman eroja (Kujansivu et al., 2007). 

Aineellinen pääoma Aineeton pääoma 

Esim. tehtaan tuotantolaitteet 

Konkreettisia asioita 

Selvät omistajuussuhteet 

Mahdollista ostaa ja myydä 

Sidottuna kerrallaan yhteen käyttötar-
koitukseen 

Kuluu käytettäessä 

Investointiin liittyvät riskit ja mahdolli-
suudet paremmin hallinnassa 

Esim. yrityksen imago, asiakassuhteet 

Abstraktia, näkymätöntä 

Omistajuussuhteet vaikea määrittää 

Myyminen ja ostaminen usein mahdo-
tonta 

Voidaan hyödyntää samanaikaisesti eri 
käyttötarkoituksissa 

Ei vähene käytettäessä 

Investointiin liittyviä riskejä ja mahdolli-
suuksia vaikea arvioida etukäteen 

 

Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen edellyttää aineettoman pääoman ak-

tiivista kehittämistä. Toisaalta aineettoman pääoman dynaamisuuteen liittyy se, että 

itsessään käyttämättömänä kyseessä on pelkkä resurssi ja mahdollisuus, joka ei 

sinällään tuota mitään. Aineettomasta pääomasta voidaan saada hyötyä organisaa-

tiolle vasta kun sitä hyödynnetään. (Lönnqvist et al., 2005.) Osalla aineettomista 

resursseista on kaupallista arvoa itsenäisinä resursseina, kuten tavaramerkit, brän-

dit ja patentit (Roos et al., 2006). 
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3.2. Aineeton riski 

Aineettoman pääoman dynaamisesta luonteesta johtuen siihen kytkeytyy vahvasti 

sekä riski että mahdollisuus. Aina rajanveto negatiivisen ja positiivisen seurauksen 

välillä ei ole yksiselitteinen ja se voi myös muuttua tilanteen mukaan. On myös hyvä 

muistaa, että riskien tunnistaminen ja niiden hallitseminen voivat nostaa esiin uusia 

yllättäviäkin mahdollisuuksia (Kuusela & Ollikainen, 2005). Voidaankin sanoa, että 

aineettoman pääoman dynaamisuus heijastuu myös siitä kumpuavien riskien ja 

mahdollisuuksien dynaamisuuteen. Myös aineettomat riskit ja toisaalta mahdollisuu-

det ovat luonteeltaan muuttuvia ja kehittyviä. Tämä tekee aineettomien riskien hal-

linnasta haastavaa, mutta korostaa riskien tiedostamisen tärkeyttä osana organi-

saation johtamista ja kehittämistä.  

Kirjallisuudessa aineettomia riskejä ja niiden hallintaa on käsitelty jopa yllättävän 

vähän (Rautanen, 2011; Kupi et al., 2008). Myös aineettomien riskien mittaamiseen 

keskittyviä malleja on vähän ja kirjallisuudesta löytyvät mallit ovat yleensä yksittäisiä 

ja tapaussidonnaisia (De Santis & Giuliani, 2013). Organisaatiot huomioivat toimin-

nassaan laajasti erilaisia aineellisia riskejä, mutta aineettoman pääomaan ja sen 

komponentteihin sisältyviä riskejä tunnetaan yleensä huonosti (Rautanen, 2011). 

Osasyy tähän voi olla niiden tunnistamisen haastavuus tai vaikea rahallinen arvot-

taminen. 

Kirjallisuudessa ei juurikaan käytetä termiä riski aineettoman pääoman resurssien 

yhteydessä. Aineettomaan pääomaan liittyvien haasteiden, tai sen negatiivisen puo-

len, kuvaamiseen esiintyy yhtenä keskusteluna käsite rasite (liability). Aineettomat 

rasitteet nähdään tässä yhteydessä resurssien arvon ulottuvuutena, joilla voi olla 

negatiivinen vaikutus organisaation toimintaan, esimerkiksi huono maine tai epäpä-

tevä henkilöstö. (Lönnqvist et al., 2005.) Yksittäisistä aineettomista riskitekijöistä 

merkittävimpinä kirjallisuudessa nähdään maineen menettäminen ja osaamisen re-

surssiin liittyvät riskit (Rautanen 2011). 

Stamin (2009) mukaan aineettoman pääoman riskit ovat aineettomia syitä ja teki-

jöitä, jotka heikentävät organisaation aineetonta pääomaa resurssina. Hän kutsuu 
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heikentäviä tekijöitä negatiivisiksi ulottuvuuksiksi, jotka voidaan nähdä kilpailukyvyn 

rajoitteina. Caddyn (2000) mukaan aineettoman pääoman taloudellinen arvo voi-

daan määritellä aineettomien resurssien luoman lisäarvon ja niihin kytkeytyvien syn-

tyvien rasitteiden summana. Tietty aineeton asia voi tilanteesta riippuen olla luon-

teeltaan joko positiivinen voimavara (asset, debit) tai negatiivinen tekijä, rasite (lia-

bility, gredit). Aineettoman pääoman rasitekeskustelu, edellä mainittuna taloudelli-

sena debit - gredit -debattina, rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä tutki-

muksessa lähestytään aineettomien riskien hallintaa toiminnan kehittämisen ja joh-

tamisen näkökulmasta. 

Aineettoman riskin pääomaa rapauttava ulottuvuus on osittain tutkimatonta aluetta 

ja siksi tätä heikentävää ulottuvuutta ei huomioida riittävästi johtamiskäytännöissä 

(Giuliani, 2013). Aineettomaan pääomaan kohdistuvat investoinnit voivat parantaa 

organisaation tuottavuutta. Toisaalta Garcia-Parra et al. (2009.) toteavat, että vas-

taavasti menetykset tärkeimpien aineettoman pääoman resurssien kohdalla voivat 

muodostaa uhan tehokkaalle toiminnalle. Heidän mukaansa aineettomien rasittei-

den käsite korostaa organisaation kyvyttömyyttä hyödyntää täysipainoisesti inhimil-

listä ja suhdepääomaansa. Siksi olisi tärkeätä huomioida laajemmin myös aineetto-

mat rasitteet johtamisessa. 

Riskien taloudellinen merkitys pyritään yleensä määrittelemään, tai jos sitä ei voida 

määritellä, pyritään ainakin arvioimaan riskin suhteellisia henkilö- tai ympäristövai-

kutuksia sekä riskin vaikutuksia maineeseen ja brändiin (Ilmonen et al., 2010). Har-

vey & Lusch (1999) jaottelevat aineettoman pääoman riskit neljään luokkaan: pro-

sessit, ihmiset, informaatio ja rakenteet. Heidän mukaansa aineettomia riskejä tulee 

käsitellä pääoma- tai resurssikohtaisesti, omina kokonaisuuksinaan, sillä riskien 

merkitys ja niiden vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. 

Aineeton pääoma on keskeistä organisaation kilpailukyvylle, ja tästä johtuen siihen 

liittyy huomattavia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan asettaa jopa organi-

saation toiminnan vaakalaudalle. Pelkkä riskitekijöiden tunnistaminen ei yleensä 

riitä, vaan myös niiden mahdolliset syyt ja seuraukset tulee selvittää. (Lönnqvist et 
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al., 2005.) Tulisikin kehittää erilaisia menetelmiä, joiden avulla riskeiltä ja niiden seu-

rauksilta voidaan suojautua. Aineettoman pääoman riskienhallintaa vaikeuttaa se, 

että kaikki aineeton pääoma ei ole yrityksen omistamaa (Lönnqvist et al., 2005). 

Aineettoman pääoman riskit ovat tyypillisesti liikeriskejä, joiden todennäköisyyttä on 

vaikea arvioida ja joiden seurausten arvottaminen on hankalaa. Usein on järkevää 

turvautua useampaan riskienhallintamenetelmään yhtä aikaa, kuten riskien hajaut-

tamiseen ja vakuuttamiseen, mikäli se on mahdollista.  

Riskejä ei välttämättä kannata salata sidosryhmiltä. Riskienhallinnan avulla tunnis-

tettu riski ja sen vaikutus voi jopa nostaa luottamusta sidosryhmissä, jos riskienhal-

linnan toimenpiteet ja tehdyt toiminnan korjausliikkeet ovat läpinäkyviä. Samoin or-

ganisaatio voi menettää asiakkuuden, mutta asiakkuus voidaan myös luoda uudel-

leen tilanteen muuttuessa. (Kuusela & Ollikainen, 2005.) Aineettoman pääoman ris-

kien dynaamisuus ilmenee myös siten, että esimerkiksi maine voidaan menettää, 

mutta se voidaan myös palauttaa. 

Aineettomien resurssien arvon rapautuminen näyttäisi luovan negatiivisia vaikutuk-

sia nopeammin kuin arvon kasvattaminen luo positiivisia vaikutuksia (Giuliani, 

2015). Tämä korostaa riskienhallinnan keskeisyyttä apuvälineenä toiminnan ohjaa-

misessa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Esimerkiksi maine voidaan menettää hy-

vinkin nopeasti, mutta sen palauttaminen vie huomattavasti pidemmän ajan. Hallin 

(1992) tutkimuksen mukaan maineen korjaaminen voi kestää jopa yksitoista vuotta. 

Aineettoman pääoman kolmeen osatekijään kohdistuvien riskien lisäksi Rautanen 

(2011) tunnistaa omaksi kokonaisuudeksi ryhmän riskejä, jotka hän nimeää hallit-

semattomiksi tai vaikeasti hallittaviksi riskeiksi. Tähän riskityyppiin organisaatiolla 

itsellään on hyvin vaikea tai jopa mahdotonta puuttua. Ryhmä käsittää esimerkiksi 

ilmastoon, maariskeihin, terrorismiin ja päätöksentekoon liittyviä kriisitilanteita. Yh-

teistä näille riskeille on niihin liittyvä erittäin merkittävä vahingollisuuden mahdolli-

suus organisaation toiminnalle. 
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Seuraavissa kappaleissa käsitellään kirjallisuudessa tunnistettuja aineettoman pää-

oman osatekijöihin kohdistuvia riskejä ja niiden ominaispiirteitä. Aineettoman pää-

oman lajit käsitellään erillisinä kokonaisuuksina. 

3.2.1. Inhimillisen pääoman riskejä 

Inhimilliselle pääomalle on tyypillistä, että se on sitoutunut työntekijöihin. Koska re-

surssi on sitoutunut henkilöihin, osa inhimillisen pääomaan kytkeytyvistä riskeistä 

on organisaation hallittavissa vain välillisesti tai epäsuorasti (Lönnqvist et al., 2005). 

Esimerkkejä työntekijään sitoutuneista resursseista ovat osaamisen kehittyminen ja 

motivaatio.  

Osaaminen on tärkeimpiä aineettoman pääoman resursseja. Organisaation näkö-

kulmasta osaamisen menettäminen on eräs keskeisimmistä riskeistä (Rautanen, 

2011). Menettämisen vaikutus on yleensä suhteellisesti merkittävämpi pienille yri-

tyksille (Durst & Wilhelm, 2013). Osaaminen voi poistua yrityksestä esimerkiksi 

työntekijän irtisanoutumisen tai irtisanomisten myötä. Organisaatio voi menettää 

osaamista myös työtapaturmien, sairastumisten, eläkkeelle siirtymisen ja kuoleman 

kautta. Henkilöstön vaihtumisella voi olla suuri merkitys organisaation aineettoman 

pääoman kehitykselle, koska tieto ja osaaminen usein henkilöityvät tietyille avain-

henkilöille (Jääskeläinen & Laihonen, 2013; Jääskeläinen, 2010). Henkilöstön vaih-

tuvuuden merkitys korostuu pienissä organisaatioissa, sillä resurssit kouluttaa uusia 

työtekijöitä voivat olla merkittävämpi ponnistus kuin suurissa organisaatioissa (Durst 

& Wilhelm, 2013). Myös työnkiertoon ja kuormittavuuteen liittyvien riskien hallinnalla 

on todettu olevan vaikutusta yrityksen aineettomaan pääomaan (Brunold & Durst, 

2012). 

Osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen ovat aineettoman pääoman keskeisiä 

haasteita. Organisaation kannattaa pyrkiä pitämään henkilöstö tai siirtämään heidän 

osaamistaan siten, ettei tapahdu kriittisen osaamisen vuotamista kun henkilö pois-

tuu organisaatiosta. On tärkeää, että osaamisen säilyttämistä organisaatiossa kehi-

tetään ja riskiä sen vuotamiseksi hallitaan aktiivisesti. (Anderson & Boocock, 2002.) 
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Inhimillisen pääoman kriittisimpiä riskejä ovat osaaminen ja sen säilyminen organi-

saatiossa. Kirjallisuudessa esiintyviä inhimillisen pääoman riskejä on esitetty taulu-

kossa 3.  

Osaamisen poistumisen lisäksi on tärkeää tunnistaa organisaation toiminnassa ta-

pahtuvat muutokset ja sen aiheuttamat tarpeet osaamisen kehittämiselle. Uuden 

rekrytointitarpeen yhteydessä on huomioitava, että kestää tietyn ajan ennen kuin 

uusi työntekijä on perehtynyt uuteen tehtäväänsä ja on siinä tuottava (Kupi et al., 

2008). Muutokset toiminnassa voivat edellyttää lisäkoulutusta, tai se voi myös mer-

kitä henkilöstön määrän vähentämistä tai lisäämistä.  

Taulukko 3. Inhimillisen pääoman riskejä (Rautanen, 2011; Kupi et. al., 2008). 

Inhimillinen pääoma 

Osaamisen menettäminen 

Osaamisen vanhentuminen 

Ongelmat osaamisen suuntaamisessa uusiin haasteisiin sopivaksi 

Henkilöstön vaihtuvuus 

Asenteet esim. ulkomaankomennuksiin 

Epäonnistunut rekrytointi 

Henkilöstön puutteellinen koulutus ja kehittäminen 

Kokematon ylin johto 

Motivaatio 

Arvot ja etiikka 

Henkilöstön yritykseen kohdistamat rikokset 

Menestys 

 

Avainhenkilön lähtö organisaatiosta on aina merkittävä riskitekijä, joka voi vaikuttaa 

laajasti koko organisaatioon. Kupi et al. (2008) toteavat, että keskeisen osaamisen 

poistuminen voi alentaa jäljelle jäävien työmotivaatiota ja heikentää työilmapiiriä. 

Kokeneen asiantuntijan menetys voi myös väliaikaisesti lisätä henkilöstön työtaak-

kaa ja stressiä. Lisäksi avainhenkilön lähdöstä voi olla seurauksena laatuongelmat, 
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jotka voivat vaikuttaa asiakassuhteisiin ja maineeseen. Kupi et al. lisäävät, että 

avainhenkilön poistuminen on organisaatiolle erityisen vaarallista tilanteissa, joissa 

keskeistä ydinosaamista on yhden henkilön varassa. 

Kupi et al. (2008) mukaan inhimillisen pääoman riskejä ovat myös epäonnistunut 

rekrytointi, motivaatio-ongelmat ja henkilöstön organisaatioon kohdistamat vahin-

gonteot. Epäonnistuneen rekrytoinnin seurauksena syntyy kustannuksia esimerkiksi 

odotettua laajemmasta perehdyttämisjaksosta tai mahdollisesta irtisanomisesta ja 

uudesta rekrytointiprosessista. Henkilöstön asenteet ja motivaatio ovat organisaa-

tion toiminnan tehokkuuden kannalta kriittisiä. Motivaatio-ongelmia voivat aiheuttaa 

esimerkiksi vääränlaiset tai väärin mitoitetut työtehtävät, huonot urakehitysmahdol-

lisuudet ja organisaation johtamistapa. Henkilöstön organisaatioon kohdistamia va-

hingontekoja voivat olla tahalliset tietovuodot tai yrityksen omaisuuden kavaltami-

nen. 

3.2.2. Suhdepääoman riskejä 

Organisaation maine, suhteet ja verkostot ovat toiminnan kannalta keskeisiä resurs-

seja. Maine nostetaan kirjallisuudessa usein osaamisen rinnalle yhtenä merkittävim-

mistä aineettomista pääomista (Rautanen, 2011; Roos et al., 2006; Lönnqvist et al., 

2005). Koska kyseessä on keskeinen organisaation resurssi, myös siihen kytkeyty-

vät riskitekijät on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa. Taulukossa 4 on esitetty merkittä-

vimpiä kirjallisuudessa esiintyviä suhdepääoman riskejä. 

Maineriskillä tarkoitetaan riskiä, jossa organisaation edustaja tekee päätöksiä tai 

käyttäytyy tavalla, joka ei vastaa organisaation arvoja tai sidosryhmän odotuksia 

(Lönnqvist et al., 2005). Organisaation edustajia voivat olla esimerkiksi työntekijät, 

yhteistyökumppanit ja partnerit. Toteutuessaan maineriski voi johtaa organisaation 

nimen pitkäaikaiseen tahraantumiseen ja jopa toiminnan lakkaamiseen. (Kupi et al., 

2008.) Maineen korjaaminen kestää kauan. Hallin (1992) tutkimuksen mukaan me-

netetyn maineen korvaamiseen aikaa voi kulua 11 vuotta.  
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Taulukko 4. Suhdepääoman riskejä (Rautanen, 2011; Kupi et. al., 2008). 

Suhdepääoma 

Tuotteiden ja palveluiden heikko laatu: asiakastyytyväisyyden alentuminen 

Viestintä ja sosiaalinen media 

Muutoksen hallinta 

Alihankkijoiden ja jakelijoiden alhainen sitoutuminen ja luottamus 

Asiakkaiden, alihankkijoiden ja jakelijoiden suuri vaihtuvuus 

Riippuvuus alihankkijoista ja/tai yksittäisistä asiakkaista 

Maineen heikentyminen tai menettäminen 

Puutteelliset verkostot 

Strategisiin alliansseihin liittyvät riskit 

Kansainvälistyminen 

Sopimukset 

Rahoitus 

Lainsäädäntö ja regulaatiot 

 

Mahdollinen mainekriisi voi sisältää myös mahdollisuuksia. Jos organisaatio onnis-

tuu toimimaan tilanteessa hyvin, kriisi voi jopa vahvistaa sidosryhmien luottamusta 

organisaatiota kohtaan (Gaultier-Gaillard & Louisot, 2006). Suhteet syntyvät ja ke-

hittyvät yksilöiden toiminnan kautta, vaikka ne ovatkin organisaation käytössä ja re-

surssina osa aineetonta pääomaa. Suhdepääoman riski syntyy silloin, kun organi-

saation kannalta merkityksellistä suhdetietoa poistuu organisaatiosta henkilöstön 

siirtymisen mukana. (Kupi et al., 2008.) Henkilön poistuessa organisaation käytössä 

olleita vakiintuneita verkostosuhteita voi hävitä tai ne joudutaan rakentamaan uu-

destaan. 

Nykyisessä toimintaympäristössä verkottuminen on organisaatiolle käytännössä 

välttämätöntä. Tuotosten aikaansaaminen edellyttää usein mahdollisuutta erilaisten 

osaamisten yhdistämiseen ja organisaation ulkopuolisten resurssien hyödyntämi-

seen. Kaikkien organisaatioiden ei ole kuitenkaan välttämättä järkevää hankkia it-

selleen kaikkea osaamista. Riittää, että organisaatiolla on pääsy tarvitsemaansa 
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osaamiseen. (Lönnqvist et al., 2005.) Toisaalta organisaatioiden väliseen verkosto-

maiseen yhteistyöhön liittyy myös riskejä, esimerkiksi riippuvuus toimittajasta tai jäl-

leenmyyjästä. 

Informaatioteknologia on synnyttänyt aivan uudenlaisen riskien ja mahdollisuuksien 

luokan sosiaalisen median kautta (Rautanen, 2011). Esimerkiksi asiakas- ja verkos-

tosuhteita hoidetaan kasvavassa määrin sosiaalisen median avulla. Keskeinen omi-

naisuus näille välineille on nopeus, henkilökohtaisuus ja spontaanius. Sosiaaliseen 

median luomat riskit ovatkin usein vaikeasti hallittavia ja yllätyksellisiä. Tilanne voi 

kärjistyä hyvin nopeasti ja se vaatii organisaatiolta ketteryyttä.  

Riippuvuudet ja vastuut muodostavat riskejä silloin, kun organisaatio on riippuvai-

nen yhdestä tai vain muutamasta yhteistyökumppanista (Kuusela & Ollikainen, 

2005). Toisaalta toimintaan merkittävästi vaikuttava lainsäädäntö ja viranomaistul-

kinnat voivat muuttua, ja nämä tulee aina huomioida riskienhallinnassa. Suhdepää-

omaan kytkeytyvät ulottuvuudet liittyvät sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin että 

osaamiseen. Toisaalta suhdepääoma kytkeytyy ammatilliseen ulottuvuuteen, esi-

merkiksi toimenkuvaan tai asemaan. (Massingham, 2008.) Näiden tekijöiden yhteis-

vaikutuksesta johtuen suhdepääoman siirtäminen on vaikeaa ja siihen liittyy merkit-

täviä aineettomia riskejä.  

Suhdepääoman riskien hallintaan liittyy organisaation riskienhallinnan läpinäkyvyys 

(Kupi et al., 2009; Abeysekera, 2006). On havaittu, että Ilman riittävää läpinäky-

vyyttä sidosryhmät eivät pysty luotettavasti arvioimaan organisaation riskienhallin-

nan systemaattisuutta, sen toimimista tai mahdollisia heikkouksia. Läpinäkyvyyden 

puute voi synnyttää uusia aineettoman riskejä, kuten esimerkiksi keskeisten sidos-

ryhmien luottamuksen väheneminen. 
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3.2.3. Rakennepääoman riskejä 

Rakennepääoman riskit kytkeytyvät erityisesti organisaation toimintatapaan ja siitä 

heijastuvaan kykyyn reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Osa rakennepää-

omaan kuluvista resursseista on mahdollista suojella lain avulla. Esimerkiksi tuote-

merkit, patentit, tekijänoikeudet ja tietyt liikesalaisuudet nauttivat lain suojaa silloin, 

kun niiden suojaaminen on hoidettu kattavasti lain edellyttämällä tavalla. Lain tar-

joama suoja ei kuitenkaan tee näistä resursseista riskittömiä. Esimerkiksi patentoin-

tiin liittyvä riski on se, että innovaation yksityiskohdat paljastuvat kilpailijoille. Paten-

tointi on lisäksi erittäin kallis prosessi. Toisaalta suojattujen rakennepääoman re-

surssien puolustaminen ja seuraaminen ovat organisaation omalla vastuulla. (Kupi 

et al., 2008.) Taulukossa 5 on esitetty merkittävimpiä kirjallisuudessa esiintyviä ra-

kennepääoman riskejä. 

Taulukko 5. Rakennepääoman riskejä (Kupi et. al., 2008). 

Rakennepääoma 

Heikko tuotekehitys 

Innovaatioiden, patenttien ja tekijänoikeuksien puute 

Tuotekehitysprosessiin liittyvät epävarmuustekijät 

Innovaatioiden suojaamiseen, esim. patentointiin liittyvät riskit 

Joustamaton organisaatiorakenne 

Toimintaa tukematon kulttuuri 

Puutteelliset tai yhteen sopimattomat informaatiojärjestelmät 

 

Keskeinen rakennepääoman riskitekijä on dokumentoituun tietoon ja tietojärjestel-

miin liittyvät uhat. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi ulkopuolisten organisaatioon 

kohdistamat tietomurrot tai tahalliset tietovuodot organisaation sisältä ulospäin 

(Kupi et al., 2008). Organisaation tietojärjestelmien laatu ja prosessit ovat kriittisiä 

tekijöitä siinä, kuinka hyvin arkaluontoiset tiedot on suojattu (Kuusela & Ollikainen, 
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2005). Riskienhallinnan toimien avulla tulee varmistaa organisaation rakenteissa si-

jaitsevan tiedon turvallisuus. Tällaisia tietovarantoja ovat esimerkiksi erilaiset tieto-

kannat sekä tekniset ratkaisut niiden yhdistämiseen. 

Tuotekehitysprosesseihin liittyy erityispiirteitä, jotka tekevät niistä riskialttiita. Niihin 

yleensä investoidaan merkittävästi etupainotteisesti, ja kestää kauan ennen kuin si-

joitetut investoinnit ja mahdolliset voitot saadaan takaisin. Tämä tehdään tietoisina 

siitä, että ei ole varmuutta tuotteen menestyksestä ja siitä, saadaanko sijoitettu pää-

oma ylipäätään takaisin. (Lönnqvist et al., 2005.) Nykyaikainen tuotekehitys edellyt-

tää usein lisäksi verkostoitumista, joka mahdollistaa organisaatioiden resurssien yh-

distämisen, mutta myös edellyttää tarkkuutta ja hienovaraisuutta organisaation 

omien etujen varmistamiseksi. 

Aineettomien riskien joustavuus on tekijä, joka aiheuttaa haasteita riskien hallitse-

miselle. Williamsson (2007) korostaa, että organisaatioiden tulisi lisätä toimintansa 

ja rakenteidensa joustavuutta, jotta ne kykenevät paremmin vastaanottamaan sel-

laisia riskejä, joiden todellista vaikutusta on vaikea arvioida etukäteen. Lanteen 

(2008) mukaan riskien ja epävarmuuden tunnistaminen ja hallinta edellyttävät joh-

tamiselta laaja-alaista tarkastelua. Tulisi irtaantua triviaalista, miksi riskejä tulisi hal-

lita lähestymisestä kohti tietoa siitä, miten niitä tulisi hallita. Tärkeää olisi tarkastella 

riskien luonteen ja niihin sovellettavien riskienhallinnan tarpeiden muuttumista ajan 

kuluessa. 

Riskienhallinta kytkeytyy arkijohtamiseen ja se voidaan nähdä jatkuvana projekti-

maisena toimintana. Bannermanin (2008) mukaan riskienhallinta on reaaliaikaista 

toimintaa, joka edellyttää organisaatiolta panostamista erityisesti oppimiseen ja toi-

mintaa kehittäviin mekanismeihin kytkeytyviä kyvykkyyksiä. Tyypillinen riskienhal-

lintaprosessi edellyttää strategioiden luomista toimintaan epävarmuuksien hallitse-

miseksi. Bannerman korostaa, että keskeisin osa riskienhallintaa on viivyttelemätön 

reagointi ja valittujen toimenpiteiden tehokas toteuttaminen. Hän näkee riskienhal-

linnan onnistumisen organisaation kykynä reagoida tunnistettuihin epävarmuuksiin. 



44 

Islam et al. (2008) painottavat, että tehokas riskienhallinta tulee kytkeä kiinteästi 

osaksi organisaation budjetointia, vuosittaista toiminnansuunnittelua ja johtamista. 

Riskienhallinnassa voidaan tehostaa hyödyntämällä organisaation käytössä jo ole-

via järjestelmiä ja niiden mittaristoja, esimerkiksi tasapainotettua mittaristoa tai laa-

tujärjestelmiä. 
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4. AINEETTOMIEN RISKIEN HALLINTAMALLI 

Tässä osassa esitetään teoreettinen viitekehys, jossa kytketään yhteen edellä esi-

tetyn teorian, käsitteiden ja ratkaisujen kokonaisuus. Seuraavassa esitetään propo-

sitio aineettomien riskien hallintamalliksi, joka huomioi biopankkitoiminnan erityis-

piirteet ja soveltuu sen riskienhallinnan kehittämisen pohjaksi. 

Aineettomien riskien hallinnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa riskien tunnista-

mista, seurantaa ja hallintaa sekä näihin liittyviä menettelytapoja. Aineettomien ris-

kien hallintamallissa erotetaan kolme toiminnallista kokonaisuutta, jotka ovat dynaa-

misessa suhteessa toisiinsa. Nämä toiminnalliset osat ovat tunnistaminen, seuranta 

ja hallinta. Aineettomien riskien hallintamallin pääperiaatteet on esitetty kuvassa 3. 

Kuva 3. Aineettomien riskien hallintamalli. 
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Keskeinen näkökulma mallissa on jatkuvan kehittämisen periaate, joka kytketään 

organisaation toimintastrategiaan (Ilmonen et al., 2010). Riskienhallinnan tulee olla 

osa organisaation proaktiivista tekemistä ja kehittämistä, joka kuitenkin toimii erään-

laisena tausta-ajona toiminnan taustalla. Riskienhallinnan käytänteitä tulee kehittää 

organisaatiolle ominaisilla menetelmillä ja toimintatavoilla, jotka on todettu tehok-

kaiksi, perustuvat käytettävissä oleviin resursseihin eivätkä nouse varsinaisen toi-

minnan ohi päärooliin. Käytännön toimintakulttuurin tulee sitouttaa koko organisaa-

tio proaktiiviseen jatkuvaan toimintaan. Kokonaisuutena aineettomien riskien hal-

linta on siis toimintaa tukeva, oppimiseen perustuva prosessi, ei toiminnan pääasia. 

4.1. Riskien tunnistaminen 

Riskienhallintaan liittyy perusolettamus siitä, että organisaation toiminta, toimin-

taympäristö ja sen hallussa tai käytettävissä olevat resurssit tunnetaan hyvin ennen 

prosessin alkua (AS/NZS, 2007). Tarvittava tieto tulee yleensä riskienhallinnan käyt-

töön riskien tunnistamisessa käytettävien osaajien kautta (Rautanen, 2011). 

Muussa tapauksessa taustatiedot pitää selvittää ennen riskien tunnistamista (Ilmo-

nen et al., 2010). 

Riskien ensimmäinen tunnistaminen on riskienhallinnan lähtöpiste. Tunnistamiseen 

myös palataan säännöllisin väliajoin uusien riskien ja mahdollisuuksien ilmaantu-

essa. Tunnistaminen toimintana aloitetaan aina määrittelemällä organisaation ta-

voitteet, aikataulut ja resurssit riskienhallinnalle (Ilmonen et al., 2010). Tunnistami-

seen toimintana kytkeytyy aineettoman pääoman luonne dynaamisena ja kehitty-

vänä resurssina (Lönnqvist et al., 2005). Nämä ominaisuudet heijastuvat myös niistä 

kumpuaviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Dynaamisuuden tulee siis näkyvästi kyt-

keytyä myös prosessiin, jolla riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan. 

Riskit identifioidaan ja arvioidaan kunkin asiakokonaisuuden asiantuntijoiden yhteis-

työnä. Riskien arviointiin osallistuvat operatiivinen henkilöstö sekä johto. (Ilmonen 

et al., 2010.) Tehdyt arvioinnit kulkevat johdon kautta, sillä niihin toteutettavat riskin-

hallinnan toimenpiteet edellyttävät koko organisaation sitoutumista. Riskit ryhmitel-
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lään vahinkoriskeihin ja aineettomiin riskeihin (Ilmonen et al., 2010). Riskien toteu-

tumisen todennäköisyys ja toteutumisen vaikutukset arvioidaan ja riskeistä laadi-

taan riskirekisteri. Jokaiselle riskille nimetään omistajataho sekä suunnitellaan seu-

rantatoimenpiteet ja muut hallinnolliset toimenpiteet (AS/NZS, 2007). 

Tunnistaminen on iteratiivinen prosessi, jossa kartoitetaan organisaation toimin-

taympäristö, toiminta, prosessi tai aihealue kerrallaan. Riskien identifioinnissa on 

keskeistä se, että siinä on mukana kartoitettavan aiheen asiantuntijat organisaation 

sisältä. Riskien tunnistamisen jälkeen riskit arvioidaan ja priorisoidaan määriteltyjen 

riskitasojen mukaan. (AS/NZS, 2007.) Tunnistamisen keskeisin tuotos riskienhallin-

taan on riskienhallinnan toimenpiteiden kuvaaminen eri riskitasoille ja kuvattujen toi-

menpiteiden toteutuksen vieminen käytäntöön (Rautanen, 2011; Ilmonen et al., 

2010). 

Tiedonkulku ja avoimuus ovat proaktiivisen riskienhallinnan perusperiaatteita (Rau-

tanen, 2011; Lanne, 2008; Williamsson, 2007). Riskienhallinta edellyttää koko orga-

nisaation sitouttamista sekä keskeisten sidosryhmien kytkemistä riskinhallintaan 

(AS/NZS, 2007). Avoimuus ja tiedonkulku vahvistavat luottamusta yhteistyöverkos-

toissa ja tuovat lisäarvoa laajemman näkemyksen ja erilaisten näkökulmien kautta. 

Sidosryhmien kokemusten avulla saattaa myös löytyä ratkaisuja tai osaamista tiet-

tyjen riskien hallitsemiseen. 

4.2. Riskien seuranta 

Riskien seuranta sisältää taustatoimintana jatkuvan toiminnan ja ympäristön seu-

raamisen. Seuranta on olennainen osa riskienhallinmallia, sillä sen avulla pystytään 

poimimaan myös hiljaisia signaaleja sekä tunnistamaan muutoksia toiminnassa ja 

toimintaympäristössä. Aineettomille riskeille ja mahdollisuuksille on tyypillistä, että 

ne muuttuvat, heikkenevät tai poistuvat, eikä niitä voida havaita ilman systemaattista 

seurantaa (Juvonen et al., 2005; AS/NZS, 2007). 
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Riskien seurannan kaksi keskeistä osatekijää ovat riskin omistajuus ja auditointi. 

Jokaiselle riskille nimetään omistaja, joka vastaa sen seurannasta ja kehittää kysei-

sen riskin tai riskiryhmän hallintaa. Seurannan tueksi laaditaan mittarit, joilla seura-

taan riskienhallinnan toteutumista suhteessa organisaation hyväksymään riskita-

soon. (AS/NZS, 2007.) Seurannalle tulee myös laatia toimintapa tai mekanismi, jolla 

määritellään riskitaso- tai riskikohtaisesti riskienhallinnan käytännön toimenpiteet. 

Seuranta täydentää riskienhallinnan ytimessä olevaa riskirekisteriä. Riskirekisteriin 

kirjataan paitsi poikkeamat, läheltä piti tai muut tunnistetut riskeihin liittyvät tapahtu-

mat, myös tunnistetut uudet riskit tai mahdollisuudet sekä muutokset jotka esimer-

kiksi muuttavat riskin riskitasoa.  

Auditointi on tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja se toimii määräajoin operatiivisen 

jatkuvan seurannan rinnalla. Auditointi voi olla sisäistä tai ulkoista toimintaa, jota 

hyödynnetään riskienhallinnan ja organisaation toiminnan kehittämisessä (AS/NZS, 

2007). Auditoinnin avulla on mahdollista havaita puutteita ja kehityskohteita organi-

saation harjoittamassa riskienhallinnassa. 

4.3. Riskien hallinta 

Riskien hallinta tarkoittaa operatiivista toimintaa ja johtamisen käytäntöjä, joilla ris-

kienhallintamallin kaikkia toimintoja ohjataan. Hallinnan tulee kattaa kaikki organi-

saation tasot ja toiminnot (Rautanen, 2011). Tämä on edellytys, jotta riskienhallin-

nan vaikuttavuus varmistetaan sitoutumisen kautta. 

Hallinta jaetaan operatiiviseen ja johtamisen kokonaisuuksiin, joiden kautta vaikute-

taan riskienhallinnan toimenpiteiden eri vaiheisiin. Hallinta kokonaisuutena edellyt-

tää koko organisaation sitoutumista riskienhallintaan. Henkilöstön sitouttaminen on 

johdon vastuulla. (Rautanen, 2011.) Hallintaan liittyy myös se, että riskien tunnista-

miseen ja seurantaan kytkeytyvä toimintakulttuuri on selkeä ja riittävän joustava. 

Esimerkiksi kun riski realisoituu tai havaitaan, tunnistajalle on selkeää miten hän 

tilanteessa toimii. Lisäksi toimintakulttuuriin sisältyy avoimuus, eli kaikki ovat val-

miita tuomaan havaitsemansa riskit ja mahdollisuudet julki. 
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Riskien hallintaan kuuluvat tarvittavien hallintotoimenpiteiden valinta, niiden hyväk-

syminen, toteuttaminen ja kehittäminen (Ilmonen et al., 2010). Riskirekisteri liittää 

yhteen tunnistetut riskit ja hallintamallin ohjeet. Seurannassa valvotaan tilanteen ke-

hittymistä sovittujen kriteerien avulla ja tuotetaan tietoa hallintaan. Niiden riskien, 

joiden riskitaso on hyväksyttävällä tasolla, hallinnolliseksi toimenpiteeksi riittää 

yleensä seuranta. Riskien, joiden riskitaso ei ole hyväksyttävällä tasolla, hallintotoi-

menpiteet ja aikataulu toteutetaan laaditun ohjeistuksen mukaisesti. 

Organisaation oppiminen on aineettomien riskien hallinmallin tavoite. Se kytkeytyy 

vahvasti aineettoman pääoman luonteeseen ja sen kehittämiseen sekä sen resurs-

sien hyödyntämiseen. Oppiminen riskienhallinnan tuottamasta tiedosta kulkee hal-

linnan kautta organisaation toimintastrategiaan ja sen toiminnan kehittämiseen. Yk-

sinkertaistettuna koko aineettomien riskien hallintamalli kulminoituu siihen, kuinka 

tehokkaasti oppiminen kyetään siirtämään toiminnan kehittämiseen. Tämä on koko 

mallin kriittisin kohta aineettomien riskien hallinnan näkökulmasta. 
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5. MENETELMÄT 

Tässä osassa esitellään tutkittava organisaatio, tutkimuksen eteneminen, kerätyt 

aineistot ja käytetyt menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuk-

sena, jossa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta. Tärkein syy tutkimuksen toteut-

tamiseksi valitulla tutkimusotteella oli tutkittavan organisaation luonne, tarve rat-

kaista käytännön ongelma ja liiketoiminnan vaihe. Tutkimuksen kohteena on uusi 

toimiala ja tutkittavan organisaation toimintaa ollaan vasta kehittämässä. Tutkimuk-

sen aikana merkittävää osaa organisaation toimintaprosesseista on kehitysvai-

heessa ja niiden kuvaukset perustuvat pitkälti toimintasuunnitelmiin. 

Riskienhallinta voidaan toteuttaa laadullisena esimerkiksi silloin, kun tutkittavasta 

kohteesta ja ilmiöstä ei ole käytettävissä tilastoaineistoa. Riskienhallinnan hyödyn-

täminen on kuitenkin aina tärkeä ja perusteltu osa toiminnan käynnistämisvaihetta. 

Sen avulla voidaan tuottaa tietoa toiminnan ohjaamiseen, rajata vaihtoehtoja ja te-

hostaa resurssien käyttöä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin laadullisena, 

koska tutkittavaan organisaatioon, tutkittavaan toimintaan ja ilmiöihin liittyvää tilas-

tollista aineistoa ei ollut käytettävissä. Numeerista aineistoa ei olisi vielä tässä vai-

heessa toiminnan käynnistymistä ollut mahdollista kerätä tutkimuksen puitteissa. 

5.1. Tutkittava organisaatio 

Suomessa toimii kesäkuussa 2015 viisi biopankkia. Näiden lisäksi useita lupahake-

musprosesseja on käynnissä. Yksittäiset biopankit toimivat alueellisesti tai valtakun-

nallisesti. (BBMRI, 2015.) Biopankkitoiminnan kansallisena tavoitteena on avata uu-

sia mahdollisuuksia edistää samanaikaisesti tutkimusta, uusien sovellusten synty-

mistä ja kehittää liiketoiminnan mahdollisuuksia (Ranki-Pesonen & Soppi, 2014). 

Biopankki eroaa perinteisistä tutkimusnäytekokoelmista siten, että biopankkiin ei ke-

rätä näytteitä vain tiettyä tutkimusta varten, vaan myös tuleviin tutkimustarpeisiin. 

Keräys- ja suostumustavat ovat vaihdelleet aikojen saatossa suuresti kerättäessä 

näytteitä lääketieteellistä tutkimusta ja diagnostiikka varten. Toimintaa on ohjannut 
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ajan käytännöt ja lainsäädäntö. Biopankkien toimintaa ohjaava biopankkilaki tuli voi-

maan 1.9.2013. Laki täsmentää ja selkeyttää niitä periaatteita ja toimintatapoja, joilla 

biopankkinäytteitä voi kerätä ja näytteitä sekä niihin liittyvää tietoa käyttää biopank-

kitutkimuksessa. Biopankkitoiminnassa noudatettavia periaatteita ja toimintatapoja 

täsmentävät biopankkilain lisäksi useat muut lait ja eettiset ohjeet, kuten esimerkiksi 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999). (BBMRI, 2015) 

Biopankki kerää, hallinnoi ja säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tulevaa tutki-

musta varten biopankkilain mukaisesti. Biopankkiin voidaan siirtää myös vanhoja 

näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveydenhuollon yksiköistä ja tutkimusprojekteista. 

Biopankki luovuttaa näytteitä ja näihin liittyviä tietoja terveyttä edistävään tutkimuk-

seen sekä terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja palvelujen ke-

hittämiseen. (Itä-Suomen Biopankki, 2015) 

Biopankkeihin varastoidaan näytteen antajasta otettuja biologisia näytteitä sekä 

näytteisiin liittyviä tietoja, jotka voivat olla esimerkiksi potilastietoja tai potilaalta it-

seltään kerättyjä tietoja. Vanhat näytteet ovat näytteitä, jotka on kerätty ennen 

biopankkilain voimaantuloa 1.9.2013. Ne voidaan siirtää biopankkiin alueellisen eet-

tisen toimikunnan puoltavan lausunnon ja näytteen antajan informoinnin jälkeen, 

mikäli näytteen antaja ei kiellä siirtoa. Näytteen antajan informointi voi tapahtua joko 

henkilökohtaisesti tai, mikäli henkilökohtainen informointi ei ole mahdollista näyttei-

den iän, määrän tai myyn syyn vuoksi, julkisella tiedonannolla. 1.9.2013 jälkeen 

otettujen näytteiden käyttöön biopankkitutkimuksessa on mahdollista vain näytteen 

antajan laajan, kirjallisen suostumuksen perusteella. (BBMRI, 2015) 

Tutkittava organisaatio on Itä-Suomen Biopankki, jonka omistavat Pohjois-Savon, 

Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Pohjois-Karjalan sai-

raanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Itä-Suomen yliopisto. Sen tutkimus-

ala kattaa omistajaorganisaatioiden ja niiden sidosryhmien terveyden- ja sairaan-

hoidon erikoisalat. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaih-

dunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielen-

terveyden tutkimusta. (Itä-Suomen Biopankki, 2015.) 
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5.2. Aineisto 

Tutkimuksen aineistot kerättiin haastatteluiden ja työryhmätyöskentelyn avulla. Ai-

neiston kerääminen ja aikataulu suunniteltiin yhteistyössä biopankin laatu- ja tutki-

muskoordinaattorien kanssa. Aineistojen keräämissuunnitelma käsiteltiin ja hyväk-

syttiin biopankin operatiivisessa johtoryhmässä ennen aineistojen keräämistä. Tut-

kimuksen pääaineisto ovat haastattelut, jotka toteutettiin teemahaastatteluina koko 

biopankin henkilöstölle. Kullekin haastattelulle oli varattu aikaa yksi tunti. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Toinen osa haastatteluaineistoa on biopankin 

suurimpien omistajaorganisaatioiden edustajille suoritettu sähköpostikysely.  

Biopankin henkilöstön haastattelut suoritettiin kahden viikon aikana huhtikuussa 

2015. Haastatteluja tehtiin viisi kappaletta ja ne kattavat 100 prosenttia tutkimus-

ajankohdan henkilöstöstä. Haastattelu jaettiin kysymysten osalta sisällöllisesti kah-

teen osaan, operatiivinen henkilöstö ja johto. Haastattelujen lisäksi biopankin omis-

tajaorganisaatioiden edustajien näkemyksiä selvitettiin sähköpostikyselynä. Sähkö-

postikyselyä käytettiin aikataulullisista syistä organisaation omasta toiveesta. Säh-

köpostikyselyssä vastausaikaa annettiin kahdeksan päivää ja vastaajille lähetettiin 

yksi muistutus vastausajan umpeuduttua. Sähköpostikysely lähetettiin neljälle hen-

kilölle. Vastauksia saatiin kaksi, eli vastausprosentiksi tuli 50 prosenttia. Haastatte-

luaineistot on kuvattu taulukossa 6. 

Haastattelukysymyksillä pyrittiin selvittämään kohdeorganisaation lähtötilannetta ja 

näkemyksiä riskienhallintaan. Haastattelukysymykset oli laadittu tutkimuskysymys-

ten asetelman kautta ja ne jakaantuvat kolmeen teemaan. Ensimmäinen teema on 

riskien havaitseminen ja niiden luonne haastateltavan työssä. Toinen teema on ris-

kien hallinta. Kolmantena teemana käsiteltiin riskien hallintamallia kokonaisuutena. 

Haastatteluteemoja painotettiin haastateltavan aseman mukaan. Haastattelukysy-

mykset ja sisältöjen kohdistuminen eri haastateltaville on esitetty liitteessä 1. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin ja aineisto litteroitiin tekstimuotoon. 
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Taulukko 6. Tutkimuksen haastatteluaineistot. 

Haastateltava Materiaali Aineisto 

Johto 1 

Johto 2 

Operatiivinen 1 

Operatiivinen 2 

Operatiivinen 3 

Omistaja 1 

Omistaja 2 

Nauhoite 

Nauhoite 

Nauhoite 

Nauhoite 

Nauhoite 

Sähköposti 

Sähköposti 

Litterointi 

Litterointi 

Litterointi 

Litterointi 

Litterointi 

Sähköposti 

Sähköposti 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään tyypillisesti sen verran kun kuin se 

aiheen ja asetetun tutkimustehtävän kannalta on välttämätöntä, käytännössä siihen 

saakka kun saavutetaan kyllääntyminen eli saturaatio (Eskola & Suoranta 1998). 

Kyllääntymisen periaate täyttyi tutkimuksen haastatteluissa. Haastatteluista saatu 

tiedon karttuminen tutkimukselle selkeästi pieneni haastatteluiden edetessä. Viimei-

sestä haastattelusta saatiin enää muutama täydentävä yksityiskohta lisää.  

Toinen osa empiirisestä aineistosta muodostuu biopankin tutkimusta varten muo-

dostaman riskityöryhmän tuottamasta materiaalista. Ryhmän muodostaminen to-

teutettiin konstruktiivisen tutkimusotteen periaatteen mukaisesti. Sen mukaan tutki-

jan tulisi olla ryhmän aktiivinen jäsen organisaation työryhmässä, joka ongelman 

ratkaisemiseksi muodostetaan (Lukka, 2000). Työryhmässä oli mukana organisaa-

tion avainjäseniä asiantuntijuuden mukaan vaihtelevissa kokoonpanoissa. Tutkija ei 

toiminut työryhmän vetäjänä, mutta toimi pohjamateriaalin työstäjän, esittelijän ja 

keskustelusyötteiden antajan roolissa. Työryhmätyöskentelystä tehtiin runsaasti 

muistiinpanoja ja lukuisia työstettävien materiaalien työversioita. 

Riskityöryhmä kävi työpajoissa kevään 2015 aikana läpi biopankin toimintaan kyt-

keytyviä prosesseja ja teema-alueita yksi asiakokonaisuus kerrallaan. Aineettomat 

riskit teemoitettiin työn ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuuden tarkistuslistojen 
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avulla. Riskityöryhmän työskentelyn iteraatioiden tuloksena syntyi biopankin riski-

kartta ja riskitasojen määrittely. 

5.3. Analyysi 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin konstruktiivista tutki-

musotetta. Konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivisia konstruktioita tuottava me-

todologia, jolla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman käytännön ongelmia sekä 

tuottamaan kontribuutioita sovellettavalle tieteenalalle (Lukka, 2001). Lukan mu-

kaan tutkimusotteen ydinkäsite on konstruktio, joka on abstrakti käsite ja jolla on 

loputon määrä mahdollisia toteutumia. Käytännössä kaikki ihmisen luomat artefaktit, 

esimerkiksi mallit, diagrammit, suunnitelmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuot-

teet ja tietojärjestelmämallit, ovat konstruktioita. Konstruktioille on tunnusomaista 

se, että ne eivät ole löydettyjä, vaan ne keksitään ja kehitetään. Kehittämällä kon-

struktion, joka poikkeaa olemassa olevasta, luodaan uutta ja uudenlaiset konstruk-

tiot itsessään kehittävät uutta todellisuutta. 

Lukan (2000) mukaan konstruktiivisen tutkimusote keskittyy tosielämän ongelmiin 

ja pyrkimyksenä on tuottaa innovatiivinen konstruktio joka ratkaisee tutkittavan to-

sielämän ongelman. Tutkimusote sisältää myös konstruktion soveltuvuuden testaa-

misen käytännössä. Lukka korostaa, että tutkimusotteelle on tyypillistä tutkijan ja 

käytännön edustajien hyvin läheinen tiimimäinen yhteistyö, jossa tapahtuu koke-

muksellista oppimista. Lisäksi konstruktio kytketään olemassa olevaan teoreetti-

seen tietämykseen ja empiiriset löydökset reflektoidaan takaisin teoriaan. Konstruk-

tiivinen tutkimus eroaa konsultoinnista erityisesti vahvan eksplisiittisen teoriakytken-

nän sekä empiirisen pohjatyön laajuuden ja syvyyden osalta, jotka toteutetaan en-

nen konstruktion laatimista ja sen testaamista. 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa tutkijan empiirinen interventio on eksplisiittinen 

ja selkeä. Vaikuttaminen tosielämään on osa metodia (Lukka, 1999). Tätä taustaa 

vasten konstruktiivinen tutkimus on luonteeltaan kokeellista. Kehitetään uusi kon-

struktio, joka havainnollistaa aikaisempaa teoriaa, ja jota testataan käytäntöä varten 
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luotuna instrumenttina. Tuloksien kautta luodaan palaute takaisin teoriaan ja täy-

dennetään sitä tai luodaan uutta teoriaa. (Lukka, 2001.) Lukka (2000) korostaa li-

säksi, että konstruktiiviselle tutkimukselle on tyypillistä sen kytkeytyminen käytän-

nölliseen relevanttiin ongelmaan, jossa on mahdollisuus myös teoreettiseen kontri-

buutioon. Tärkeää on myös se, että organisaation tulee olla valmis sitoutumaan tut-

kimusyhteistyöhön halutun ongelman ratkaisemiseksi. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa luotiin kirjallisuudessa esitettyjen teorioiden 

avulla viitekehys, propositio riskien hallintamalliksi, joka toimi tutkimuksen alusta-

vana konstruktiona. Luotua konstruktiota käytettiin analyysin apuvälineenä riskikar-

tan, riskitasojen ja riskienhallinnan toimenpiteiden määrittelyssä. Tutkimuksen ana-

lyysivaihe aloitettiin sisällönanalyysillä, jossa tekstimuotoista aineistoa tiivistettiin, 

yhtäläisyyksiä ja eroja ryhmiteltiin, sekä luotiin kokonaisuutta kuvaavia luokkia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tutkimuksen analysoitavina tekstimateriaaleina käytettiin 

kerättyä haastattelumateriaalia ja riskityöryhmän tuottamaa aineistoa. Analyysin 

vaiheet ja eteneminen on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Tutkimuksen analyysivaiheet. 
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Tutkimuksessa käytettyä konstruktiivista tutkimusotetta voidaan kuvata kevyen ta-

son konstruktiiviseksi tutkimukseksi. Lukan (2000) mukaan tyypillinen konstruktiivi-

nen tutkimusprosessi sisältää pidemmän ajallisen ulottuvuuden ja sitoutumisen tut-

kimukseen sekä tutkijalta että organisaatiolta. Pidempi ajallinen ulottuvuus puuttuu 

tutkimuksesta aikataulusta johtuen ja siten myös organisaation sitoutumisen pysy-

vyys sekä konstruktion pidemmän aikavälin testaamisen kokemukset jäivät tutki-

muksessa vaille vastausta. 

Analyysin aluksi luotiin raakaversio riskikartasta. Tämä toteutettiin yhdistämällä 

haastattelumateriaalin löydökset kirjallisuudessa esiintyviin aineettomiin riskeihin. 

Kirjallisuuden tarkistuslistoina käytettiin muun muassa, Rautasen (2011) ja Kupi et 

al. (2008) esittämiä tunnistettuja aineettomia riskejä, riskilistoja ja riskikarttoja. Ku-

vassa 5 on esitetty yhden riskin evoluutio aineistojen analyysissä, raakalistavai-

heesta riskikartassa esitettyyn ja arvioituun riskiin. Riskiaineison analyysissa kirjal-

lisuudesta löytyvät aineettomat riskit ja litteroidun aineiston riskit kerättiin yhteen. 

Yhdistetyistä aineistoista tunnistettiin kuvan 5 esittämällä tavalla kaikki viittaukset, 

jotka kytkeytyvät samaan ilmiöön. Syntyneelle yhdistetty ilmiölle annettiin riskinimi 

ja sen analysointia jatkettiin tästä eteenpäin kokonaisuutena, esimerkiksi omistaja-

organisaatioiden näkemykset. 

 

Kuva 5. Riskin tunnistaminen ja muotoutuminen analyysin avulla. 

Riskienkartoituksen raakalistaa käytettiin pohjana seuraavassa vaiheessa riskityö-

ryhmän työskentelyssä. Työryhmätyöskentely toteutettiin toistuvina iteraatiokierrok-

sina, joita toteutui yhteensä seitsemän kappaletta. Iteraatioissa tutkija valmisteli 
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aina uuden pohjaversion edellisen kierroksen muokkauksista, täydennyksistä, pa-

lautteista ja keskustelusta seuraavan kierroksen pohjaksi. Riskityöryhmä kokoontui 

työpajoihin tarkastelemaan uutta pohjaehdotusta yksi tai kaksi kertaa jokaisen ite-

raatiokierroksen aikana. Työpajoissa tarkasteltiin valittuja riskiteemoja, yksi tai use-

ampi teemaa kerrallaan, ja valmisteltiin seuraavaa iteraatiokierrosta. Riskityöryh-

män käsittelemistä riskiteemoista muodostettiin tutkittavan organisaation aineetto-

mien riskien riskikartta, riskiryhmät ja riskien kuvaukset. 

Riskikartta ja riskikuvaukset toimivat pohjana riskityöryhmän työskentelyn seuraa-

valle vaiheelle, jossa määriteltiin riskitasot yksittäisille riskeille. Riskitasojen määrit-

telyssä käytettiin suhteellista arviointitapaa, jossa riskin todennäköisyyttä ja vaiku-

tuksia määritellään laadullisesti (AZ/NZS, 2007). Riskin todennäköisyyttä ja vaiku-

tuksia arvioidaan skaalalla yhdestä viiteen, jossa numeeristen arvojen ainoa tarkoi-

tus on ilmentää eri riskitasojen laajuutta suhteessa edelliseen tai seuraavaan ta-

soon. 

Riskin arvioinnin arvot on esitetty kappaleessa 2.3.2 (kuva 2). Riskin todennäköi-

syys arvioitiin myös skaalalla 1 – 5. Arvioinnissa korostettiin riskin vaikutuksen mer-

kitystä. Riskianalyysissä arvioitu vaikutusten laajuuden arvo (1 – 5) korotettiin toi-

seen potenssiin, ja riskiluku määriteltiin kertomalla todennäköisyyden arvio vaiku-

tuksen laajuuden arviolla (riskiluku = todennäköisyys x vaikutus2). Näin riskille saa-

tiin riskiluku, joka on välillä 1 – 100. Riskilukujen skaalalle määriteltiin viisi kynnys-

arvoa, jotka osoittavat yksittäisen riskin sijoittuminen tietylle riskitasolle (1 – 5). 

Riskitasojen määrittelyn jälkeen luotiin tasokohtaiset riskienhallinnan toimintaperi-

aatteet. Kullekin riskitasolle määriteltiin tarvittava toimenpidesuunnitelma, joka huo-

mioi kunkin riskin kuvauksessa mainitut syyt, seuraukset ja hallintatoimenpiteet. 

Keskeinen osa analyysia oli toimintamekanismien luominen esitetyn riskienhallinta-

mallin konstruktion sisälle, jolla riskejä ja tunnistettua riskikarttaa seurataan. Seu-

rannan toimintamekanismi määriteltiin analyysivaiheen lopuksi. 
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5.4. Luotettavuus 

Tutkimuksessa käytetyt laadulliset menetelmät ja konstruktiivinen tutkimusote so-

veltuvat hyvin valitun tapauksen tutkimukseen ja menetelmien osalta validiteetti on 

hyvä. Laadullista lähestymistapaa tukee erityisesti se, että kyseessä on uusi toi-

miala ja uusi toimija. Lisäksi tutkimusasetelmaa tukevaa kvantitatiivista tietoa 

biopankin aineettomien riskien luonteesta ei tutkimuksen aikana ollut käytettävissä 

tai tutkimuksen puitteissa kerättävissä. 

Aineistoa tutkimuksessa kerättiin kattavasti tutkittavan organisaation toiminnasta. 

Koko organisaation henkilöstö haastateltiin ja saatiin näkökulma omistajatahon stra-

tegisesta tavoitteesta organisaation tulevalle asemalle. Lisäksi aineiston keräämi-

sen osalta tiedon keräämisen kyllääntyminen toteutui. Tämä tukee tutkimuksen va-

liditeettia kerätyn aineiston laadun sekä määrän osalta. Voidaan todeta, että orga-

nisaation toiminnan osalta aineiston määrän ja kattavuuden validiteetti on hyvä. Or-

ganisaation ulkopuolinen aineisto on rajallinen esimerkiksi sidosryhmien osalta ja 

se ohjaa jossain määrin tulosten yleistettävyyttä. 

Tarkasteltaessa tutkimuksen yleistettävyyden validiteettia tulee huomioida tapaus-

organisaation luonne, toiminnan vaihe ja käytettävissä oleva aineisto tutkimuksen 

aikana. Jotta voidaan tehdä luotettavaa laajempaa yleistämistä tutkitusta organisaa-

tiosta ja toimialasta, tarvitaan lisäkokemusta toiminnan kehittymisestä. Tämä tukee 

sitä, että organisaation ja toimialan kehittymistä olisi hedelmällistä seurata, kerätä 

aineistoa ja tutkia myös jatkossa. Toiminnan kehittyessä on syytä laajentaa tässä 

tutkimuksessa tehdyn konstruktion kehittämiseen käytettävän tiedon määrää, esi-

merkiksi ottamalla laajemmin mukaan asiakkaat ja muut sidosryhmät. Nyt tutkimuk-

sen tavoitteena oli luoda ensisijaisesti malli apuvälineeksi tutkittavan organisaation 

alkavan toiminnan kehittämiseen. 

Riskienhallinnan perusperiaatteen mukaisesti parhaiden asiantuntijoiden tulee olla 

mukana riskien kartoittamisessa, sillä he tuntevat oman asiantuntijuutensa alan ja 

siihen kytkeytyvät tekijät parhaiten. Riskienhallinnan näkökulmasta tutkimuksen va-
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liditeetti on hyvä, ja sen voidaan nähdä hyödyttävän myös laajempaa yleistä tietä-

mystä. Riskienhallinalle tyypillisesti tulee kuitenkin huomioida, että vaikka prosessin 

periaatteet ovat yleistettävissä, itse hallintamallin erityiset ratkaisut ja tulokset ovat 

aina tapaussidonnaisia ja se tulee huomioida kun mallia implementoidaan eri ta-

paukseen. Mallin periaatteet ovat kuitenkin tehokkaasti siirrettävissä eri yhteyteen. 

Ajallinen reliaabelius tutkimuksella on rajallinen useastakin syystä. Ensinnäkin tut-

kittava kohde on vasta aloittamassa ja kehittämässä toimintaansa, joten toiminnan 

todellinen muoto on vielä arvioiden, mielipiteiden ja suunnitelmien varassa. Toiseksi 

tutkittava toimiala on uusi Suomessa. Nämä tekijät aiheuttavat käytettävissä olevan 

pohjatiedon ja kokemuksen rajallisuuden. Tutkimus perustuu määritellyiltä osin vah-

vasti asiantuntijoiden arvioon tulevasta toiminnasta. Kolmanneksi riskienhallinta on 

prosessi ja luonteeltaan ajassa kehittyvä. Riskien kartoittaminen on aina tekohetken 

ajallinen poikkileikkaus. Tästä johtuen riskienhallintaan liittyvät olennaisesti seuran-

nan ja palautteen ulottuvuudet, jotka tulisi aina sisällyttää osaksi riskienhallintaa. 

Uusia riskejä ilmenee tai niiden luonne muuttuu ja vanhoja riskejä poistuu. Riskien-

hallinnalle olennaiset kysymykset muuttuvat toiminnan ja toimintaympäristön kehit-

tyessä. 
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6. TULOKSET 

Seuraavassa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymysten mukaisina koko-

naisuuksina. Ensin käsitellään tunnistetut aineettomat riskit organisaation riskikar-

tan muodossa. Toisena käsitellään riskienhallinnan toimenpiteet määriteltyjen riski-

tasojen kautta. Kolmantena käsitellään aineettomien riskien hallintamalliin liittyvät 

havainnot. Pohdintaosuudessa tarkastellaan tulosten ja aikaisemmin esitetyn teo-

rian suhdetta. 

6.1. Riskikartta 

Tutkimuksen aineistosta tunnistettiin yhdeksän aineettomien riskien riskiryhmää. 

Jokaiseen riskiryhmään on kerätty kyseiseen teeman tai aihealueeseen liittyvät ris-

kit. Yksittäisiä riskejä kohdeorganisaation toiminnasta tunnistettiin yhteensä 129 

kappaletta. Liitteessä 2 on esitetty kokonaisuudessaan tutkimuksessa syntynyt ai-

neettomien riskien riskikartta. 

Seuraavaksi esitellään jokaisesta riskiryhmästä yhden riskin riskianalyysin tulokset. 

Taulukossa 7 on kooste näistä yhdeksästä riskistä. Esiteltäville riskeille on määri-

telty riskikohtainen riskitaso. Riskitasot on kuvattu tulosten riskienhallinnan toimen-

piteet luvussa 6.2. 

Riskiryhmä maine sisältää 14 tunnistettua riskiä. Luotettavuus nähtiin keskeisenä 

organisaation mainetta rakentavana ja ylläpitävänä tekijänä. Luotettavuus riskinä 

kytketään selkeästi siihen, miten toiminta ja siitä ulospäin näkyvä kuva vastaavat 

toisiaan. Tutkimuksessa kuvatun riskin luotettavuus riskitasoksi määriteltiin riskitaso 

2 pieni. 

- ”Tietysti tärkeä, imagon pitää olla toimiva, että me ollaan luotettava toimija.” 

- ”Toimijoiden pitää olla asiallisia ja osaavia...” 
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Taulukko 7. Riskikuvaus ja riskin arviointiesimerkki kustakin riskiryhmästä. 

Riski Kuvaus Mistä johtuu Mitä voi tapahtua Miten voidaan hallita Taso 

Maine 

Luotetta-
vuus 

Viestintä ja 
toiminta 
ovat ristirii-
dassa kes-
kenään. 

Viestintä on ristirii-
taista, hajanaista tai 
liian harvaa. Ei ole yh-
teisesti sovittua linjaa 
tai on epäselvää kuka 
hoitaa viestintää. 

Biopankista ei synny 
selkeää kuvaa ja ristirii-
tainen viestintä heiken-
tää luottamuskuvaa. 

Viestintäsuunnitelma, jossa 
on selkeästi määritellyt toi-
mintatavat ja vastuut eri toi-
minnoille. 

2 

Henkilöstö 

Henkilöre-
surssi 

Käytettä-
vissä oleva 
henkilöre-
surssi ei 
vastaa tar-
vetta. 

Henkilöresurssi /käy-
tettävissä oleva hen-
kilötyötuntimäärä on 
riittämätön toiminnan 
kannalta välttämättö-
miin tehtäviin. 

Ei saavuteta tavoitteita, 
kehittäminen on vaja-
vaista, henkilöstö ylira-
sittuu ja työteho piene-
nee. 

Toiminnan käynnistyttyä 
pyritään saamaan lisää 
henkilöresursseja ja koh-
dentamaan niitä oikeaan 
paikkaan oikeaan aikaan. 
Edellyttää osaamisen ja tar-
peiden tunnistamisen. 

3 

Toiminnan edellytykset 

Toiminnan 
käynnistä-
minen 

Toiminnan 
käynnistymi-
nen ei on-
nistu tavoit-
teiden mu-
kaisesti. 

Käytettävissä olevat 
resurssit ovat liian 
pienet. Resurssit ovat 
projektiluonteisia ja 
syntyy katkoksia toi-
mintaan tai sen kehit-
tämiseen. 

Toiminta ei nouse halu-
tulle tasolle. Toiminnan 
katkoksissa voidaan 
menettää kriittistä 
osaamista. 

Laaditaan projektisuunni-
telma toiminnan käynnistä-
miseksi. Aikataulutetaan 
välitavoitteet ja tehtävät. 

3 

Johtaminen ja johtamisjärjestelmät 

Omistaja-
organisaa-
tioiden nä-
kemykset 

Näke-
myserot 
ovat ristirii-
taisia ja hei-
kentävät toi-
mintaa.  

Ei tunnisteta omista-
jaorganisaatioiden 
odotuksia biopankin 
toiminnasta. Eri toi-
mintakulttuurit eivät 
jousta. 

Ei synny omaa toimin-
tatapaa ja toiminta tai 
toiminnan laajuus vaa-
rantuvat. Toiminnan 
suunnittelu ja kehittä-
minen jää hajanaiseksi. 

Pyritään saamaan omista-
jaorganisaatioiden kesken 
yhteinen näkemys biopan-
kin toiminnasta, tavoitteista 
ja strategiasta.  

3 

Tietoturvallisuus 

Hallinnolli-
nen tieto-
turvalli-
suus 

Tietoturva ei 
vastaa tar-
vetta, ei 
toimi tai ei 
huomioi 
muita osa-
alueita. 

Tietoturvaa ei suunni-
tella ja ohjata koko-
naisuutena yhdessä 
muiden toiminnan 
osa-alueiden kanssa. 
Ei ole käsitystä omis-
tajaorganisaatioiden 
hallinnollisen tietotur-
van tasosta. Ei ole 
panostettu riittävästi 
omassa toiminnassa 
tietoturvan ohjeistuk-
siin ja määrittelyyn. 

Toiminta pirstaloituu, 
tieturva ja muut toimin-
not eivät tue toisiaan. Ei 
havaita tietoturvaris-
kejä ajoissa, eikä ole 
ohjeistettua tapaa toi-
mia riskin toteutuessa. 
Ei seurata riskien toteu-
tumista. Ei tunnisteta 
miten omistajaorgani-
saatioiden hallinnolli-
nen tietoturvallisuus 
kytkeytyy biopankin toi-
mintaan. 

Kehitetään toimintaa koko-
naisuutena. Biopankilla on 
kokonaisprojektisuunni-
telma, josta IT on yksi koko-
naisuuden osa. Varmiste-
taan, että tietoturva ja kaikki 
muut toiminnot ovat yhteen-
sopivia. Laaditaan selkeät 
ohjeistukset miten biopan-
kin tietoturvallisuutta halli-
taan. Seurataan riskejä ja 
niiden toteutumista sekä il-
moitetaan uusista potenti-
aalisista riskeistä.  

3 

Sidosryhmät 

Viran-
omaiset 

Lainsäädän-
nön tulkinta 
aiheuttaa 
muutoksia ja 
resurssivuo-
toa toimin-
taan. 

Alan toiminta on 
vasta muotoutu-
massa ja lainsää-
däntö sekä sen tul-
kinta elää. 

Tehdään turhaa työtä, 
kun toimintaa joudu-
taan koko ajan sopeut-
tamaan muuttuneisiin 
säädöksiin. Voidaan 
menettää kriittistä 
osaamista. 

Seurataan aktiivisesti mitä 
lainsäädännön ja laintulkin-
nan rintamalla tapahtuu val-
takunnallisesti. Pyritään 
reagoimaan ja vaikutta-
maan tuleviin muutoksiin. 

3 
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Riski Kuvaus Mistä johtuu Mitä voi tapahtua Miten voidaan hallita Taso 

Talous 
Talouden 
suunnit-
telu 

Tarvittava 
taloudellinen 
suunnittelu 
ei onnistu 
heikon en-
nustettavuu-
den vuoksi. 

Tiedot (ympäristöteki-
jät, toimiala, kilpaili-
jat) budjetointiin ja in-
vestointeihin ovat 
puutteellisia ja tai ris-
tiriitaisia. 

Taloudellinen suunni-
telmallisuus ei vastaa 
käytännön tarpeita. 
Omistajatahojen näke-
myserot. 

Laaditaan pidemmän aika-
välin taloussuunnitelma. 
Pyritään ennakoimaan 
suunnittelussa kriittisiin toi-
miin liittyvät investoinnit ja 
niiden laajuus. 

3 

Rikokset 
Tieto Tietosuo-

jaan kohdis-
tuvat rikok-
set. 

Oman henkilöstön, si-
dosryhmien tai ulko-
puolisten tahalliset tai 
tahattomat tietoon 
kohdistuvat vahin-
gonteot. 

Julkisuuskuva kärsii. 
Suostumusten määrä 
laskee. 

Tietosuojan riskit kartoite-
taan ja niiden seuranta on 
aktiivista. Tietosuojan var-
mistaminen ohjeistetaan 
huolellisesti. Jokainen 
biopankkilainen sitoutuu 
noudattamaan tietosuojan 
ohjeistuksia. 

4 

Sopimukset, vastuut, IPR 

Sopimus-
prosessi 

Sopimukset 
tai niiden 
valmistelu 
ovat puut-
teellisia. 

Osaaminen, aika-
taulu tai projektikoke-
mus on puutteellista. 

Tehdään epäedullisia 
sopimuksia. Oikeudelli-
set seuraamukset. 

Varataan riittävästi aikaa 
sopimusten laadintaan ja 
hyväksyntään. Käytetään 
sopimuksen laadinnassa 
asiantuntija-apua. 

2 

 

Luotettavuuden rakentamisessa viestintä nähtiin tärkeimpänä välineenä. Viestintä-

suunnitelma, selkeät vastuut ja erityisesti kriittisten kumppaneiden, kuten omista-

jien, tiedon saanti ja ajantasainen yhteydenpito tulee varmistaa ennen asioiden jul-

kistamista. 

- ”…pitää huomioida, että omistajaorganisaatiot, niiden johto, on tietoinen asi-

oista.” 

Riskiryhmä henkilöstö sisältää 15 tunnistettua riskiä. Ryhmän riskit kytkeytyvät vah-

vasti organisaation osaamiseen ja osaamisresurssin tehokkaaseen hyödyntämi-

seen. Henkilöresurssi riskinä kytkettiin siihen, miten käytettävissä olevilla resurssilla 

voidaan toteuttaa asetetut tavoitteet ja näköpiirissä olevat kehittämisen kohteet. Tut-

kimuksessa kuvatun riskin henkilöresurssi riskitasoksi määriteltiin riskitaso 3 kes-

kinkertainen. 

- ”… varmaan se yksi oikea riski on myös tämä henkilökunnan vähyys. Eli onko 

meitä riittävästi? Onko tämä liian iso haaste?” 
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- ”…tällä hetkellä meillä on tämä vakiraami tai budjetti, siihen on värvätty ihmi-

set mitä me on pystytty.” 

- ”…myös rajatulla henkilöresurssilla tulisi pystyä toiminnan suunnitteluun ja 

kehittämiseen riittävän ajoissa. Ja huomioimaan toiminnan riskit ajoissa, ei 

vasta jälkikäteen.” 

Henkilöresurssin riittävyys ja laatu kytkettiin myös johtamiseen ja toimintatapoihin. 

Aineistosta korostuu lisäksi tarve osaamisen ja tarpeiden tunnistamiseen, sekä toi-

minnan näkökulmasta henkilöstön avoimuus, joustavuus ja halua oppia uutta. 

- ”Johtajan pitää osata delegoida sopivasti. Ja sitten myös se, että tieto kul-

kee.” 

- ”… …no on sitä pakkokin hyödyntää, kun henkilöstöä on niin vähän. Kaikki 

joutuu tekemään kaikkea.” 

- ”… jos joku on poissa niin hommat seisoo. Niin, kun toimenkuvat ei ole pääl-

lekkäisiä yhtään.” 

- ”… tiedon tulee kulkea, niin pystysuunnassa kuin sivusuunnassakin. Mie-

luummin liikaa tiedon välitystä kuin liian vähän.” 

Riskiryhmä toiminnan edellytykset sisältää 22 tunnistettua riskiä. Toiminnan käyn-

nistäminen kytkettiin alkuvaiheen riittävään resursointiin. Haastetta nähtiin siinä, 

että resurssit ovat projektiluonteisia vaikka tavoitteena on kehittää kestävää toimin-

taa pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa kuvatun riskin toiminnan käynnistäminen ris-

kitasoksi määriteltiin riskitaso 3 keskinkertainen. 

- ”Mutta ehkä se kaikkein suurin riski on, miten me saadaan tämä toiminta 

käyntiin.” 

- ”Tämä on monen kymmenen vuoden tähtäin. Ajatellen koko valtakuntaakin. 

Pitää kattoa 5, 10, 15, 20 vuotta eteenpäin.” 

- ”Kyllähän se tärkeintä olisi nähdä kehittämisessä koko kokonaisuus. Ettei ke-

hitetä eri toimintoja ja huomata lopulta ettei ne keskustele keskenänsä.” 

Toiminnan käynnistämiseen kytkettiin myös uuteen toimialaan liittyvä pioneerimai-

suus ja sen kokonaissuunnittelu. 
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- ”Meihin tietysti kohdistuu aika paljon odotuksia siitä että saadaan tämä toi-

minta käyntiin. Kun ei tässä ole kauheasti esimerkkiä lähellä, miten tämä saa-

daan toimimaan ja miten se rakennetaan.” 

Riskiryhmä johtaminen ja johtamisjärjestelmät sisältää 26 tunnistettua riskiä. Omis-

tajaorganisaatioiden näkemykset nähtiin haastavina toisaalta erilaisten toimintakult-

tuurien näkökulmasta, mutta myös siinä miten ne heijastuvat biopankin toimintaan. 

Tutkimuksessa kuvatun riskin omistajaorganisaatioiden näkemykset riskitasoksi 

määriteltiin riskitaso 3 keskinkertainen. 

- ”Ollaan organisaatio organisaatioiden sisällä.” 

- ”Se on kompleksinen ja monimuotoinen. Ja vaatii sukkulointia ja yhteydenot-

toja.” 

- ”… samantyyppisiä asioita. Mutta kuitenkin sitten vähän erilaisia on näillä 

meidän omistajaorganisaatioilla." 

- ”Pitäisi heti alussa tunnistaa omistajaorganisaatioiden näkemykset, ettei tule 

jälkikäteen sanomista.” 

Haasteena tunnistettiin se, että ei synny biopankin omaa toimintatapaa, ja toiminnan 

suunnittelu ja kehittäminen jäävät hajanaiseksi. Ratkaisuna tähän nähtiin avoimuu-

den ja kommunikoinnin varmistaminen. Omistajaorganisaatioiden välinen avoimuus 

mahdollistaa yhteisen näkemyksen siitä, mitä tarkoittaa biopankki toimijana ja mitkä 

ovat sen toiminnan tavoitteet sekä strategia. 

- ”… se on iso osa sitä, että yhteydenpito pitää olla. Heille informaatiota, ja 

samalla heidän kuunteleminen. Että se on molemmin puolista. Ei saisi unoh-

taa niitä osapuolia.” 

Riskiryhmä tietoturvallisuus sisältää 14 tunnistettua riskiä. Hallinnollinen tietoturval-

lisuus kytkeytyy siihen miten kokonaisuutta kehitetään ja miten eri osatekijät tukevat 

tätä yhteistä tavoitetta. Riskinä nousee selkeästi esille se, että osat kehittyvät eril-

lään ilman riittävää kokonaisuuden koordinaatiota. Tutkimuksessa kuvatun riskin 

hallinnollinen tietoturvallisuus riskitasoksi määriteltiin riskitaso 3 keskinkertainen. 
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- ”Tässä nyt on sikäli että tulee aika monta asiantuntijaroolia, että pystyy hal-

litsemaan tietoa.” 

- ”…miten eri toiminnan osat keskustelee keskenään? Onko sellainen selkeä 

kokonaissuunnitelma, jossa kaikki osatekijät, tietojärjestelmät, johtaminen, 

viestintä, laatujärjestelmä ja muut, palvelee samaa yhteistä tavoitetta? Ettei 

se mene niin, että rakennetaan järjestelmiä, jotka eivät tue todellista toimin-

taa. Tai rakennetaan kankea järjestelmä, johon käytännön toiminta on pakko 

sopeuttaa, vaikka se ei käytännössä toimisi.” 

Hallinnolliseen kokonaissuunnitteluun vaikuttavat lisäksi käytettävissä olevat sekun-

dääriset resurssit ja taustaorganisaatioiden tietojärjestelmät, joita hyödynnetään ja 

joiden päälle rakennetaan biopankille uusia räätälöityjä ratkaisuja. 

- ”Mutta siinä on omat haasteensa, kun tehdään oman työn ohella niin se ei 

etene.” 

- ”… on hankitut järjestelmät. Ja niihin täytyy niitä lisäominaisuuksia hankkia. 

Ja mehän ollaan sitten naimisissa niiden järjestelmien kanssa mitä täällä on.” 

- ”Kokonaisnäkemys toiminnasta pitäisi olla mukana kehitystyössä.” 

Riskiryhmä sidosryhmät sisältää 17 tunnistettua riskiä. Viranomaiset on selkeä toi-

mintaa ohjaava sidosryhmä. Viranomaisten ohjaus ja mahdolliset muutokset lain 

tulkintaan voivat muuttaa toiminnan luonnetta tai siihen liittyviä velvoitteita. Tutki-

muksessa kuvatun riskin viranomaiset riskitasoksi määriteltiin riskitaso 3 keskinker-

tainen. 

- ”…pääperiaatteet on kuitenkin ok. Mutta kyllähän sieltä nyansseja tulee.” 

- ”Kyllähän siinä varmaan on, kun valvova viranomainen ei ole kokenut luke-

maan sitä lakia. Ja sitten biopankeilla ei ole kokemusta, että miten lakia lue-

taan.” 

- ”Eihän se mukavaa ole, jos ollaan juuri saatu toiminta kuntoon ja sitten lakia 

aletaankin tulkita ihan eri tavalla.” 

Mahdolliset merkittävät muutokset nähdään jopa potentiaalisena vaikuttajana toi-

minnan laajuuteen ja esimerkiksi liiketoiminnan mahdollisuuksiin. 
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- ”Kyllä, sen kanssa pitää olla tarkkana, että kaikki menee sääntöjen mukaan. 

Tietosuojavaltuutettu on ollut todella tarkkana.” 

Riskiryhmä talous sisältää viisi tunnistettua riskiä. Keskeisenä riskinä toiminnan 

käynnistämiselle nähtiin talouden suunnittelu, erityisesti pitkäjänteisen toiminnan 

mahdollistava suunnittelu. Lisäksi esiin nousee liiketoiminnan kehittäminen ja sen 

seurauksena toiminnan ulkopuolisen rahoitustarpeen väheneminen. Tutkimuksessa 

kuvatun riskin talouden suunnittelu riskitasoksi määriteltiin riskitaso 3 keskinkertai-

nen. 

- ”Riskinä toiminnan rahoitus pidemmällä jänteellä. Tällä hetkellä rahoitus on 

turvattu tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta sen jälkeen, ettei olla tavallaan ra-

sitteena omistajatahoille.” 

- ”Ei saisi unohtaa niitä osapuolia. Etteivät jäisi syrjään ja kokisi sitten, että 

heidän panoksensa on vähäinen ja eivät kiinnostu kehittämään.” 

- ”… näitten toimintojen käynnistämiseen on akateemisessa maailmassa tyy-

pillinen toimintamalli, että hankerahoituksella pyritään käynnistämään niitä 

osatoimintoja.” 

Riskiryhmä rikokset sisältää seitsemän tunnistettua riskiä. Rikosteeman alla tieto 

kytkeytyy tietosuojaan ja siihen miten tieto liikkuu organisaatio sisällä ja ulospäin. 

Tiedon liikkumiseen liittyvät sekä tarkoituksellisuus että tahattomuus. Tutkimuk-

sessa kuvatun riskin tieto riskitasoksi määriteltiin riskitaso 4 suuri. 

- ”Juuri se tieto mitä media välittää meistä, niin se on todella tärkeätä.” 

- ”Onhan se tietysti jos IT-järjestelmissä on puutteita, niin se voi mennä julki-

suuteen. Ja sitä kautta voi tulla sitä huonoa mainetta.” 

- ”…kun tietoja luovutetaan tutkijalle. Niin siinä tutkijalle luovutettavassa mate-

riaalissa ei saa olla henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötunnusta ei saa olla.” 

Toisaalta tietoon tässä yhteydessä liittyy tulkinta siitä miten esimerkiksi tiedon luo-

vuttaja ymmärtää luovutustilanteen ja millaiset ovat käyttäjän oikeudet luovutettuun 

tietoon. 
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- ”… tietosuojakysymyksissäkin on jo vankka käsitys siitä mikä on oikein ja 

mikä väärin. Ehkä se riski näissä tulee sinne tavallisen kansalaisen suuntaan. 

Ymmärtävätkö he sitä, että näytettä voidaan käyttää terveystieteelliseen tut-

kimukseen. Tai jopa kaupallisessa tarkoituksessa jossakin mittakaavassa.” 

Riskiryhmä sopimukset, vastuut ja IPR sisältää yhdeksän tunnistettua riskiä. Sopi-

musprosessilla viitattiin ensisijaisesti hankintoihin ja biopankin tekemiä sopimuksia 

yhteistyötahojen kanssa. Sopimusprosessin valmisteluvaiheen ja sisällön laatu nou-

sivat aineistosta tärkeinä tekijöinä esiin. Tutkimuksessa kuvatun riskin sopimuspro-

sessi riskitasoksi määriteltiin riskitaso 2 pieni. 

- ”Hankintoja on tulossa ja tulee koko ajan, ja on menossa.” 

- ”…kun on laadittu niitä perusteita, miksi tämä nyt täyttäisi edellytykset. Siinä 

tulee tiettyjä riskiasioita ihan pakosta huomioitua. Ja sitten ovat kriteerit, mi-

ten niitä viedään eteenpäin.” 

- ”Kyllähän se jonkinlainen riski on, jos sopimuksia laatii henkilöt, joilla ei ole 

siitä riittävää kokemusta.” 

6.2. Riskienhallinnan toimenpiteet 

Riskienhallinnan toimenpiteet ovat mekanismi, joka käynnistyy kun havaitaan tun-

nistetun riskin aktivoituminen tai tunnistetaan tekijöitä jotka voivat laukaista aktivoi-

tumisen. Aineiston mukaan tarvitaan selkeä toimintatapa, joka voidaan istuttaa 

osaksi organisaation pysyvää toimintaa ja johon koko organisaatio sitoutuu. 

- ”Pitää olla sapluunat ja miten menetellään. Ne pitää olla selkeät miten toi-

mia.” 

- ”Pitää luoda ne systeemit, millä tavalla ne tulee johdolle. Ja se on valmis 

sitten viemään ja korjaamaan ja muokkaamaan. Ja sitten on olemassa tiedo-

tussuunnitelma miten sitä viedään eteenpäin.” 

- ”Jokaisen tulee seurata omaan työhön liittyviä riskejä ja uskaltaa sanoa, jos 

uusia riskejä ilmenee. Eikä seurannasta voi laistaa sanomalla että on tärke-

ämpääkin tekemistä…” 
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Toimenpiteiden toteuttaminen perustuu määritellyille riskitasoille. Kullakin riskita-

solla on toiminnan laatuun, kiireellisyyteen ja käsittelytapaan annetut raamit, joiden 

kautta toteutetaan tunnistetun riskin ohjeistusta toimenpiteistä. 

- ”…että mitä tehdään jos tämmönen riski on lähellä toteutumista. Mitä viedään 

sinne ylemmälle tasolle. Koska kaikkea ei kannata sinne viedä, sillä se pro-

sessi on niin hidas, että ei ehkä pystytä tarpeeksi nopeasti reagoimaan niihin 

riskeihin.” 

Riskityöryhmä määritteli aineiston ja sen analyysin pohjalta viisi riskitasoa. Riskita-

sot on esitelty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Riskitasot ja riskienhallinnan toimenpiteet. 

Riskitaso Välittömät toimenpiteet 
Aikajänne  
/Reagointi 

Käsittelytapa 

5 Kestämätön Työtä ei aloiteta tai jatketa ennen 
kuin riskiä on pienennetty vähintään 
tasolle 3. 

Heti  
/Kriittinen 

Kriittinen toiminta. Välitön yh-
teys: johto /operatiivinen joh-
toryhmä /päivystys /varamie-
het. 

4 Suuri Riskin pienentämiseksi on ryhdyt-
tävä heti toimenpiteisiin. Ongelman 
korjaamiseksi varataan riittävästi re-
sursseja.  

Heti  
/Kiireellinen 

Kiireellinen toiminta. Yhteys 
ensi tilassa: johto /operatiivi-
nen johtoryhmä /varamiehet.  

3 Keskinker-
tainen 

Riskin pienentämiseksi ryhdytään 
toimenpiteisiin. Ennaltaehkäisyn 
kustannukset ja resurssit suunnitel-
laan ja rajataan huolellisesti. Toi-
menpiteiden toteuttamiselle laadi-
taan aikataulu ja sovitaan vastuu-
henkilöt.   

Viikko  
/Kiireetön 

Ilmoitus sähköpostilla opera-
tiiviselle johtoryhmälle. Asian 
valmistelu ja käsittely seuraa-
vassa viikkopalaverissa. Jat-
kotoimenpiteistä sopiminen. 

2 Pieni Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei 
tarvita. Toimintaa kehitetään parem-
maksi siten, että siitä ei aiheudu suu-
ria lisäkustannuksia. Säännöllinen 
seuranta, jolla varmistetaan, että 
riski pysyy hallinnassa. 

Viikko - kuukausi 
/Kiireetön 

Poikkeavasta havainnosta il-
moitus viikkopalaverissa. Jat-
kotoimenpiteistä sopiminen. 
Seuranta säännöllisesti ja ti-
lanteen päivitys 1-2 kertaa 
vuodessa työryhmässä. 

1 Minimaali-
nen 

Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei 
tarvita. Huomioidaan toiminnan ke-
hittämisen yhteydessä. 

Poikkeavan ha-
vainnon kirjaus 
/Tiedoksi 

Kirjaukset ovat kaikkien näh-
tävillä. Yhteenveto kirjauk-
sista käsitellään 1-2 kertaa 
vuodessa viikkopalaverin yh-
teydessä. 
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Riskitaso 1 minimaalinen kattaa riskit, jotka arvioinnin mukaan ovat organisaatiolle 

siedettäviä. Niiden toimenpiteeksi riittää seuranta määräajoin. Riskitasot 2 pieni ja 

3 keskinkertainen kattaa riskejä, jota vaativat tietyn asteista hallintaa. Ne huomioi-

daan ja niitä koskevat toimenpiteet toteutetaan kiireettöminä. 

Riskitaso 4 suuri ja 5 kestämätön kattaa toiminnan kannalta merkittäviä tai jopa ka-

tastrofaalisia seurauksia. Näiden riskien osalta toimitaan välittömästi ja toiminta on 

kiireellistä tai kriittistä. Riskitason 5 kestämätön osalta edellytetään ympärivuoro-

kautista toimintaa jos tällaisen riskin havaitaan aktivoituvan tai sen aktivoitumisen 

uhka on todellinen. 

6.3. Riskienhallinnan toimintamalli 

Riskienhallintaa pidettiin yleisesti erittäin tärkeänä. Erityisesti johto tunnisti toimin-

nan riskejä ja mahdollisia riskienhallinnan toimenpiteitä. 

- ”Riskienhallinta on erittäin tärkeätä, niin tässä biopankissa kuin missä ta-

hansa organisaatiossa.” 

- ”Johdon pitää olla hyvin siinä läsnä ja aktiivinen. Järjestää se sillä tavalla, 

että riskit tunnistetaan ja niihin osataan varautua, ja mitä niille tehdään.” 

Riskienhallinnan ennakoiva luonne nähtiin tärkeänä. Toisaalta tunnistettiin riskien-

hallinnan kehittyminen toiminnan mukana. Todettiin tarve aloittaa riskienhallinta ak-

tiivisesti jo toimintaa kehitettäessä. Lisäksi nähtiin riskienhallinnan potentiaali toi-

minnan kehittämisessä. 

- ”No kyllä, ne oikeastaan kannattaa kartottaa jo nyt. Ei siinä vaiheessa kun 

me ollaan jo pidemmällä. Tietyn asteinen pitää olla jo nyt alusta lähtien. Ai-

nakin että tunnistettaisiin pääosin. Ja sitä voidaan kehittää.” 

- ”Ja tarkasteltava niitä toiminnan aikana, että miten niihin varautua.” 

- ”Mutta onhan se tässä hirmu tärkeä, kun on uutta toimintaa. Ei ne ole millään 

tavalla hallinnassa, että ne pitäis kyllä miettiä, mitä sieltä voi kaikkea löytyä.” 
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- ”Kyllähän ne etukäteen tulee miettiä, ettei ihmetellä vasta sitten kun riski to-

teutuu omalla kohdalla.” 

Tutkimuksen teorian viitekehyksessä esitetty propositio riskienhallinnan malliksi 

nähtiin toimivaksi lähtökohdaksi organisaation riskienhallinnan pohjaksi. Malli näh-

tiin riittävän joustavana ja se huomioi toiminnan muutoksia. 

- ”Kyllä mun mielestä tää malli on hirmu hyvä. Että kun tunnistetaan riskejä ja 

mietitään miten niitä voidaan mitata. Ja sitten suunnitellaan miten niitä voi-

daan korjata kun poikkeamia sinne tulee. Tai voidaan seurata onko jokin riski 

toteutumassa, ja sillekin rakentaa mittari mitä uusia riskejä tulee. Ja sitten 

järjestelmä silleen että torjutaan ne riskit.” 

Toisaalta nähtiin tärkeänä riskien ja riskienhallinnan toteuttaminen organisaatio-

spesifisenä. Toimintatapa ja riskikartta tulee aina määritellä organisaatiokohtaisesti, 

vaikka merkittävä osa onkin yleistettävissä. 

- ”Kyllähän tässäkin varmasti on sellaista joka on kaikissa biopankeissa sa-

maa, mutta ei kaikki. Kun mennään tarpeeksi yksityiskohtiin syvälle, niin löy-

tyy spesifisiä asioita jotka on meille tyypillisiä.” 

Riskienhallinnan perusolemus tulisi aineiston perusteella olla taustatoiminto, joka ei 

vie kohtuuttomasti resursseja varsinaiselta päätoiminnalta. 

- ”No, riskienhallinnan pitäisi olla sellasta, että se olisi mahdollisimman jousta-

vaa. Ja se ei toisi liikaa sitä byrokratiaa siihen. Ettei riskienhallinta alkaisi 

viedä osaa siitä työstä. Se pitäisi olla mahdollisimman kevyt siinä rinnalla.” 

Riskienhallinnan onnistuminen ja sen mahdollistama lisäarvo johtamiselle ja toimin-

nan kehittämiselle vaatii sitoutumista ja sitouttamista. Tutkimuksen lähtötilanteessa 

on havaittavissa, että riskienhallinta toimintana ja riskit sekä niiden tunnistaminen 

omassa tehtäväkentässä olivat osalle haastateltaville uusi ja vieras aihealue. Asiaa 

ei ollut ajateltu oman toimialueen osalta tai ei ollut selkeää kuvaa miten riskit on 

tunnistettavissa omassa toimikentässä. 
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- ”…tämä on ehkä vähän vierasta sitten kuitenkin.” 

- ”En mä kyllä nyt… tää tulee liian äkkiä.” 

Toimintamallin selkeys, henkilöstön ja sidosryhmien sitoutuminen on sen toimimi-

sen kannalta kriittistä. On varmistuttava siitä, että kaikki ymmärtävät miten organi-

saation riskienhallinta toimii ja mitkä ovat kunkin tehtävät. 

- ”Nämä on hyvä viedä sinne asti, että meillä on riskirekisteri tai tunnistettuja 

mittareita. Kun tätä hallintamallia ollaan vasta luomassa. Meillähän on hallin-

nollisen ohjausryhmä ja tieteellinen ohjausryhmä, niin mitä menee minnekin 

ja mikä ohjausryhmän tehtävä on?” 

Riskienhallinnan ensivaiheen inventoinnin jälkeen hallintamalli on ajettava osaksi 

pysyvää toimintaa ja toimintaprosesseja. Tähän vaiheeseen kytkeytyy kaksi toimin-

tamallin keskeistä osaa, seuranta ja tunnistaminen. 

- ”Ja olla valmiina. Ja sitten taas jos me huomataan jotain, niin informaatiota 

sinne päin. Jatkuva seuranta.” 

- ”Meidän täytyy tunnistaa monen eri kohteen osalta mitä ne riskit on. Varautua 

ja tunnistaa ne.” 

- ”Tunnistaminen ja seuranta, ja että kaikki sitoutuu siihen. Ettei oleteta, että 

on se ”joku” joka aina hoitaa homman…” 

6.4. Pohdinta 

Tutkimuksessa etsittiin tutkittavan organisaation toimintaan liittyviä aineettomia ris-

kejä. Tarkastelun lähtökohtana oli koko aineettoman pääoman alue. Riskien lisäksi 

selvitettiin riskienhallinnan toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Lisäksi tunnistetuille 

riskeille etsittiin riskienhallinnan toimenpiteitä sekä organisaatiolle soveltuvaa ris-

kienhallinnan toimintamallia.  

Etsittyihin tutkimuksen tavoitteisiin saatiin kerätystä aineistosta eri vahvuisia vas-

tauksia. Tutkimuksessa löydettiin aineettomia riskejä koko aineettoman pääoman 
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alueelta, jotka ovat osittain uusia ja osittain täydentävät kirjallisuuden listauksia. Ai-

neettomien riskien hallitsemiseen tunnistettiin toimenpiteitä ja määriteltiin riskitasoi-

hin perustuva lähestymistapa riskien hallintaan. Kirjallisuuden pohjalta luotu uusi 

konstruktio aineettomien riskien hallintamalliksi sai selkeää vahvistusta tutkimuksen 

aineistosta, ja se voi toimia organisaation kehittämisen tukena. Erityisesti riskien 

seurantaan ja oppimisen kautta tapahtuvan kehittämisen keskeisyys korostuvat tu-

loksista. 

Riskien tunnistamisessa ja riskikartan koostamisessa osaamiseen ja maineeseen 

kytkeytyvät riskiryhmät nousivat merkittävästi esiin aineistosta. Tämä tukee kirjalli-

suudessa esiintyviä havaintoja, joiden mukaan maineeseen ja osaamisen kytkeyty-

vät riskit ovat keskeisiä aineettomia riskejä (Rautanen, 2011; Kupi et al. 2008; Roos 

et al., 2006; Lönnqvist et al., 2005; Kuusela & Ollikainen, 2005). Aineiston pohjalta 

on nähtävissä, että aineettomat riskit ovat erittäin merkittävä osa biopankin toimin-

nan riskikokonaisuutta. Aineisto tukee Rautasen (2011) näkemystä siitä, että aineet-

tomien riskien osuus voi olla jopa kaksi kolmasosaa kaikista organisaation kohtaa-

mista riskeistä. 

Johtaminen ja johtamisjärjestelmät ovat kriittisiä riskienhallinnalle (mm. Rautanen, 

2011; Ilmonen et al., 2010). Johtaminen korostuu biopankin organisaatiossa kun 

toimintaa on vasta alkamassa, eikä toimintahistoriaa ole vielä käytettävissä tulevan 

toiminnan suunnittelun tukena. Aineisto tukee johtamisen merkitystä myös riskien-

hallinnan kehittämisessä ja sen roolia toiminnan kehittämisessä. Lisäksi riskien ana-

lysointi vahvisti organisaation tuntemusta omasta toiminnastaan, mikä voi tuoda 

esiin jatkossa lisää mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen (Rautanen, 2011; 

Kuusela & Ollikainen, 2005). 

Tutkimuksessa tehty propositio riskienhallinnan toimintamalliksi pohjautuu kirjalli-

suudessa esitettyihin riskienhallinnasta prosesseihin ja toimintamalleihin. Malliin on 

koottu elementtejä tietojohtamisen kentästä ja huomioitu aineettoman pääoman nä-

kökulma. Tämä yhdistelmä on aineiston perusteella laajentanut organisaation omaa 

näkemystä toimintaan vaikuttavista aineettomista riskitekijöistä ja mahdollisuuk-

sista, jotka vaikuttavat menestykselliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Joustavuus 
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on kirjallisuudessa nähty keskeisenä organisaation oppimisen ja kehittymisen edel-

lytyksenä (Anderson & Boocock, 2002). 

Tutkimuksessa esitetyn aineettomien riskien hallintamallin laajempi yleistettävyys ja 

hyödynnettävyys on tulosten perusteella mahdollinen soveltamalla tuloksia organi-

saatiokohtaisesti. Tunnistetut riskiryhmät ovat merkittävässä määrin löydettävissä 

useimmista tietovaltaisista toiminnoista (Rautanen, 2011; Kupi et al. 2008; Lönn-

qvist et al., 2005). Tulee kuitenkin huomioida, että riskikartasta löytyy sekä organi-

saatio- ja toimialaspesifejä aineettomia riskejä että yleisesti sovellettavissa olevia 

riskejä. 

Riskien hallintamallin tavoitteena on luoda joustavuutta organisaation toimintaan ja 

mahdollistaa muutosten huomioiminen mahdollisimman tehokkaasti. Toimintaym-

päristöjen muuttuessa nopeasti tarvitaan myös mukautuvia ja sovellettavissa olevia 

dynaamisia malleja (Ilmonen et al., 2010). Tulokset vahvistavat, että aineettomien 

riskien kohdalla muutos ja kehittyminen ajassa ovat korostuneita ominaisuuksia. 

Riskien tunnistamiseen liittyy haasteita erityisesti silloin, kun tarkastellaan organi-

saation hiljaista tietoa sivuavia riskejä. Liian formaalit jäykät lähestymistavat ja mit-

tarit eivät silloin sellaisenaan yleensä riitä riskien tunnistamiseen (Anderson & 

Boocock, 2002). 

Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on ratkaista määritelty käytännön ongelma 

sekä tuottaa kontribuutiota sovellettavalle tieteenalalle (Lukka, 2001). Tulosten pe-

rusteella tässä on onnistuttu. Organisaation tietämys omasta riskikartasta on laa-

jentunut kattamaan myös aineettomat riskitekijät, joita oli huomioitu vain rajallisesti 

ennen tutkimusta. Lisäksi on luotu hallintamalli aineettomien riskien hallitsemiseksi, 

jota voidaan soveltaen hyödyntää myös laajemmin myös vahinkoriskien hallin-

nassa. 

Lukan (2000) mukaan konstruktiivinen tutkimusote toimii, jos tutkija onnistuu va-

kuuttamaan organisaation siitä, että projektiin kannattaa panostaa ja se sitoutuu 

testaamaan tehtyä konstruktiota. Tulokset antavat viitteitä, että tutkittu organisaatio 

on sitoutunut projektiin myös pidemmällä tähtäimellä ja kokee asian tärkeäksi. Toki 
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on hyvä huomioida, että tutkimus ja siitä saadut tulokset kytkeytyvät tutkimuksen 

keston aikaiseen tilanteeseen ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Pitkittäis-

tietoa toiminnasta ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä ei tutkimusta tehdessä ole katta-

vasti käytettävissä. Lisäksi konstruktiivisen tutkimuksen prosessi kytkeytyy mene-

telmällisesti pitkäaikaiseen seurantaan (Lukka, 2000). Ajallinen ulottuvuus jää puut-

tumaan tästä tutkimuksesta, koska tutkimuksen aikataulu ei mahdollistanut mene-

mistä konstruktiivisen tutkimusmenetelmän prosessin loppuun saakka. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä tarkasteltavan biopankin toimintaan liittyviä aineet-

tomia riskejä koko aineettoman pääoman alueelta. Riskien tunnistamisen ja riski-

kartan kuvauksia täydennettiin määrittelemällä riskienhallinnan toimenpiteitä, joiden 

avulla tunnistettuja riskejä voidaan hallita. Tutkimuksen lähtökohtana oli teorian 

pohjalta luotu konstruktio, riskienhallinnan malli, jota testattiin organisaation riskien-

hallinnan toimintamallin muodostamiseksi.  

Kaikkiin tutkimuksen osa-alueisiin saatiin kerätystä aineistosta eri vahvuisia vas-

tauksia. Tutkimuksessa on esitetty kirjallisuuden perusteella luotu aineettomien ris-

kien hallintamalli ja yhdessä kerätyn aineiston pohjalta on esitetty riskienhallinnan 

toimenpiteitä. Nämä tulokset vastaavat nykytilannetta, mutta eivät sellaisenaan ole 

pysyvä lopputulos. Kyseessä on lähtöpiste, konstruktio uuden organisaation toimin-

nalle, jossa riskienhallinta integroidaan tiukemmin osaksi toiminnan johtamista ja 

kehittämistä. 

Riskikartan luominen ja riskien arviointi ovat aina tekohetken poikkileikkauksia tilan-

teesta. Organisaation toiminta ja siihen kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet muuttu-

vat ja kehittyvät organisaation ja toimintaympäristön muuttuessa ja kehittyessä. On 

kuitenkin tärkeää huomata, että riskien tunnistaminen on myös mahdollistaja, joka 

lisää tietoa organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä. Eli riskienhallinta luo puit-

teet myös mahdollisuuksien tunnistamiselle nopeammin kuin ne muuten havaittai-

siin. Sopivan toimintamallin ja riskienhallinnan avulla voidaan siis löytää kilpailuetua 

suhteessa muihin organisaatioihin. Kilpailuetu voi olla myös toiminnallinen, esimer-

kiksi muita parempi riskinkantokyky toiminnan joustavuuden kautta. 

Tutkimuksen ajallinen ulottuvuus on aikataulusta johtuen ohut ja siten esimerkiksi 

organisaation sitoutumisen pysyvyys sekä luodun konstruktion testaamisen pitkittäi-

set kokemukset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Tulokset kuitenkin osoittavat, että 

riskienhallinnan ennakoiva luonne nähtiin erittäin tärkeänä ja tutkimuksen riskien 

hallintamalli voi toimia hyvänä lähtökohtana organisaation toiminnan kehittämiselle. 
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Lisäksi saatiin tukea sille, että on syytä aloittaa riskienhallinta proaktiivisesti jo toi-

mintaa kehitettäessä. Toimintamallin keskeinen funktio on lisätä tietoisuutta organi-

saation toimintojen mahdollisuuksista ja tunnistaa niihin kohdistuvia riskejä. Kasva-

nut tietämys ja prosessien tuntemus lisäävät myös toiminnan johtamisen ja kehittä-

misen tehokkuutta. 

7.1. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Millaisia aineettomia riskejä biopankin toimintaan liittyy? 

Kerätyn aineiston pohjalta rakennettiin laaja riskikartta. Riskejä löydettiin kaikilta ai-

neettoman pääoman osa-alueilta. Tutkimuksessa tunnistettiin yhdeksän riskiryh-

mää, jotka yhdistävät organisaation toimintaan kytkeytyviä aineettomia riskejä, tie-

tyn teeman tai toiminnan osa-alueen mukaisesti. Tutkimuksen riskikartta on esitetty 

liitteessä 2. Tarkemmin yksittäisten riskien tunnistettuja syitä, seurauksia ja toimen-

piteitä on esitelty luvussa 6 (taulukko 7). 

Aineistosta nousee esiin uusi, vielä muotoutumaton toimiala ja uusi organisaatio, 

jonka toiminta ja ympäristötekijät hakevat vielä muotoaan. Lainsäädäntö on uutta ja 

sen tulkinta vielä elää, sillä tulkinta on uutta myös valvovalle viranomaiselle. Tämä 

nähtiin koko toiminnan muotoon vaikuttavana tekijänä, sillä biopankkitoiminta on 

vahvasti lailla säädeltyä. 

Kun tarkastellaan syitä joista toiminnan riskit syntyvät, taustalta on löydettävissä 

usein aineettomia syitä kuten toimintakulttuuri, asenne, osaamisen tai motivaatio. 

Vaikka kyseessä olisi vahinkoriski, joka voidaan siirtää esimerkiksi vakuuttamalla, 

ei varsinaista juurisyytä, josta riskin toteutuminen johtuu, yleensä voida poistaa vain 

vakuuttamalla. Toiminnan riskien juurisyyt ovat hyvin usein luonteeltaan aineettomia 

sekä aineettomille riskeille että vahinkoriskeille. Juurisyiden poistaminen vaatii te-

hokasta ja joustavaa riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttamista ja niiden kohdis-

tamista aineettomiin syihin. 
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Merkittävä osa tutkimuksessa tunnistetuista aineettomista riskeistä on sovelletta-

vissa myös muihin tietointensiivisiin organisaatioihin ja toimialoihin. Riskienhallin-

nalle tyypillisesti osa tunnistetuista riskeistä on kuitenkin organisaatio- ja toimialas-

pesifejä. 

Miten biopankin aineettomia riskejä voidaan hallita? 

Tyypillisesti riskienhallinta pureutuu vain perinteisiin riskeihin tai yksittäisen riskin 

ympäristötekijöiden tarkasteluun. Tämä voi johtaa siihen, että ei kyseenalaisteta val-

litsevaa tehotonta toimintatapaa, joka johtaa riskienhallinnan toimenpiteiden tehot-

tomuuteen. Alkusyynä voi olla se, ettei aineettomia riskejä tiedosteta tai toimintajär-

jestelmät eivät mahdollista aineettomiin riskeihin kytkeytyvien tekijöiden hallitse-

mista. 

Aineettomien riskien keskeinen haaste on se, ettei niitä ole välttämättä helppo mää-

ritellä ja arvottaa. Jos riskiä ei pystytä taloudellisesti ja kvantitatiivisesti määrittele-

mään, ne jätetään helposti liian vaikeina tarkastelun ulkopuolelle. Lisähaasteen hal-

lintaan aiheuttaa analyysin moniulotteisuus, jolla selvitetään aineettomien riskien 

asiayhteys, juurisyyt tai syy-seuraussuhteita aineettomien riskien ja toiminnan me-

nestymisen välille. 

Jotta kokonaisuus tulee näkyväksi organisaatiolle, riskienhallinnan tulee olla jousta-

vaa, ajassa kehittyvää ja proaktiivista. Keskeistä on huomioida heikot signaalit ja 

niiden havaitseminen, oppiminen riskienhallinnan kokemuksista ja kyky viedä tehdyt 

havainnot osaksi toimintastrategiaa. Riskienhallinta on erinomainen johtamisen ja 

kehittämisen apuväline, mutta vain jos siihen sitoutuu koko organisaatio ja johto vie 

sen osaksi päivittäistä toimintaa. Onnistuminen edellyttää kykyä joustavuuteen 

myös organisaatiolta. Riskienhallinnan toimenpiteet edellyttävät selkeitä määritel-

tyjä toimintamekanismeja. Riskitasot voivat ohjata toimintaa oikeaan suuntaan kun 

riski on toteutumassa tai toteutunut. Riskikohtaisesti niitä voidaan hallinta proaktiivi-

sesti, jos siihen on määritelty valmiit toimintatavat. 

Riskienhallinnan toimenpiteet ratkaistiin tutkimuksessa kaksitasoisesti. Riskienhal-

linnan ylätasona ovat viisi riskitasoa, jotka ovat esitelty luvussa 6.2 (taulukko 8). 
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Riskitasot määrittelevät toiminnan laadun ja kiireellisyyden riskin toteutumisen tai 

havaitsemisen yhteydessä. Riskitasot toimivat reaaliaikaisen seurannan sapluu-

nana, ja niiden mukaisesti riskienhallinnan toimintamekanismi käynnistyy ja etenee 

määriteltyjen vaiheiden kautta. Riskienhallinnan toimenpiteiden tarkempi taso ovat 

yksittäisten riskien määrittelyihin tehdyt kirjaukset kunkin riskin hallintamenetel-

mistä. Luvussa 6.1 (taulukko 7) on esitelty riski kustakin riskiryhmästä ja siihen koh-

distettavista riskienhallinnan toimenpiteistä. Kuvatuilla toimenpiteillä pyritään hallit-

semaan riskin tasoa ja riskin seurauksia ennalta ehkäisevästi. Onnistuneesti toteu-

tetut riskienhallinnan toimenpiteet voivat laskea riskin riskitasoa. 

Millaisen mallin avulla biopankin aineettomia riskejä voidaan hallita? 

Riskienhallinta ja riskien hallitseminen ovat jatkuvaa toimintaa, jossa seurannalla on 

kriittinen merkitys. Seuranta mahdollistaa riskien ja niihin kytkeytyvien tekijöiden ha-

vaitsemisen ja tuottaa tietoa jolla riskienhallinta säilyy ajantasaisena. Riskienhallin-

nan proaktiivisuus edellyttää kerätyn tiedon analysointia ja sen huomioimista toimin-

nan kehittämisessä. Tärkeä osa riskienhallinnan toimenpiteitä on toimenpiteiden 

kohdistuminen riskin taustalta löytyviin juurisyihin, ettei tarkastella pelkästään tietyn 

riskin välittömiä olosuhteita, toimintaa tai toimintaympäristöä. 

Tutkimuksessa esitettiin kirjallisuuden ja toimialan tarkastelun pohjalta propositio 

biopankin aineettomien riskien hallintamalliksi. Riskien hallintamalli esitettiin lu-

vussa 4 (kuva 3). Esitetyn mallin keskeiset toimintakokonaisuudet ovat tunnistami-

nen, seuranta ja hallinta. Toimintamallin perusedellytys on koko organisaation sitou-

tuminen ja avoimuus, jotka mahdollistavat aineettomien riskien tiedostamisen. Ris-

kien tiedostaminen mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja kyvyn vastaanottaa tun-

nistettuja epävarmuuksia. 

Tutkimuksen analyysissä esitettyyn viitekehyksen toimintamalliin tehtiin tarkennuk-

sia. Kuvassa 6 on esitetty riskin kulku havaitusta signaalista organisaation toimin-

taan vaikuttavaksi riskienhallinnan toimenpiteeksi. 
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Kuva 6. Riskien seuranta ja riskienhallinnan toimenpiteet (tarkennus malliin). 

Seuranta on toimintamallin keskeinen elementti, jossa vastaanotetaan havaintoja 

toimintaympäristöstä tai itse toiminnasta. Ensimmäinen kriittinen piste on riskin 

omistaja, jonka vastuulla seuraaminen on. Hän tulkitsee havaitsemansa signaaleja 

ja aktivoi tarvittaessa hallintamekanismin. Havaitsijan apuvälineinä toiminnan käyn-

nistämiselle ovat riskikohtaiset mittarit.  

Hallintamekanismilla tarkoitetaan prosessia jossa riskitaso ja riskikohtaisesti määri-

tellyt hallinnan toimenpiteet käynnistyvät. Jos kyseessä on uusi riski tai muutos ris-

kissä, hallintamekanismin kautta havainnolle tehdään uusi riskiarviointi ja vasta sen 

jälkeen riskienhallinnan toimenpiteet käynnistyvät. Riskienhallinnan toimenpiteillä 

tarkoitetaan niitä toimia, joilla ohjataan organisaation toimintaa. 
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7.2. Suosituksia organisaatiolle 

Toimintastrategian ja sitä tukevan liiketoimintasuunnitelman luominen on biopankin 

kehittämiselle keskeistä. Riskienhallinta on tärkeä johtamisen apuväline, jonka hyö-

dyntäminen biopankin toimintakentässä mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämi-

sen. Tutkimus on luonut läpileikkauksen toimintaan kytkeytyvistä aineettomista ris-

keistä ennen sen varsinaista toiminnan aloittamista. On suositeltavaa, että esitettyjä 

riskien riskitasoja alennetaan riskienhallinnan toimenpiteillä ja suoritetaan toinen ar-

viointikierros sen jälkeen kun biopankin varsinainen toiminta on käynnistynyt. 

Aineiston perusteella on myös suositeltavaa, että toiminnan kehittämiseen kiinnite-

tään erityistä huomiota. Keskeisiä elementtejä kokonaissuunnittelulle ovat vision, 

liiketoiminnan, toimintastrategian ja laatujärjestelmän yhdistäminen kokonaisuu-

deksi. Riskien ja mahdollisuuksien säännöllinen seuranta on erittäin tärkeä osa ris-

kienhallintaa. Seuranta tulisi toteuttaa organisaation toimintaan soveltuvana tausta-

ajona, joka tapahtuu tehokkaasti mutta ei muodostu taakaksi tai liian kuormittavaksi 

henkilöstölle.  

Tärkeintä on ottaa toiminnan kehittämisessä huomioon se, että riskienhallinta ei ole 

irrallista pakkopullaa tai aikasyöppö, vaan sen tulee olla aktiivinen osa toimintaa, ja 

se voi parhaimmillaan olla jopa kriittinen osa organisaation menestymistä ja kilpai-

lukyvyn rakentamista. Kun koko organisaatio sitoutuu riskienhallintaan osana nor-

maalia toimintaa, on ensimmäinen ja tärkein askel riskienhallinnassa otettu. 

7.3. Jatkotutkimustarpeita 

Aineettomien riskien tarkastelu aineettoman pääoman näkökulmasta on ollut kirjal-

lisuudessa suhteellisen vähäistä. Tässä tutkimuksessa aineetonta riskitarkastelua 

sovellettiin uudelle toimialalle ja uutta toimintaa vasta aloittavaan organisaatioon. 

Toinen täydentävä ajallinen pitkittäistutkimus toisi lisäulottuvuuden esitetyn aineet-

tomien riskienhallintamallin toiminnasta. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat kehitetyn 
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mallin hyödyntäminen käytännössä ja sen kehittyminen. Miten riskienhallinta toimin-

tana muotoutuu osaksi tutkitun organisaation rakennetta? Miten tehokas malli on 

toiminnan kehittämisessä ja miten sitoutuminen onnistuu? 

Jotta aineettomien riskien tehokas hallinta saataisiin laajempaan käyttöön ja siitä 

syntyisi merkittävämpää tieteenalaa hyödyttävää ja tarkempaa yleistettävää tutki-

mustietoa, olisi laajemmalla aineistolla toteutettu tutkimus kiinnostava ja välttämä-

tön. Lisäksi mahdollinen kvantitatiivisella aineistolla toteutettu tutkimus aiheesta an-

taisi mahdollisuuden monipuolisempaan kysymyksen asetteluun ja kasvattaisi tietä-

mystä aineettomien riskien hallinnasta. 
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset 

Millainen aineettomien riskien 
hallintamalli biopankille voi-
daan muodostaa? 

Haastattelu operatiivinen henkilöstö: 

Voidaanko riskienhallintamallin laatimisessa tehdä yhteistyötä mui-
den biopankkien kanssa?  

Missä määrin yhteistyötä voitaisiin tehdä ja miten? 

Miten biopankin ja tutkijoiden välisiä riskejä voitaisiin minimoida tai 
hallita? 

 Haastattelu biopankin johto: 

Miten mielestäsi riskienhallinta liittyy tai voidaan kytkeä biopankin: 
visioon, strategiaan, prosesseihin, liiketoimintasuunnitelmaan? 

Miten mielestäsi riskienhallinta tulisi integroida osaksi biopankin jat-
kuvaa toimintaa ja johtamista? 

Mitkä ovat biopankin tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset tiedonkulun ka-
navat? 

Miten toimit ja kenelle kerrot, kun havaitset biopankkiin kytkeytyvän 
riskin? 

 Haastattelu sähköposti / omistajaorganisaatiot: 

Miten omistajaorganisaatiot voivat vaikuttaa biopankin riskienhal-
lintaan? 

Mitkä ovat tiedonvaihdon kanavat sekä tavat biopankin ja omista-
jien välillä? 

 

 

 

 

Jatkuu 



 

LIITE 1 jatkuu 

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset 

Millaisia aineettomia riskejä toi-
mintaan liittyy? 

Haastattelu operatiivinen henkilöstö: 

Mitä käsitteet riski ja riskienhallinta sinulle merkitsevät? 

Millaisia biopankkiin kohdistuvia riskejä tunnistat omassa työs-
säsi? 

Millaisena näet biopankin maineen ja mitä riskejä siihen voi liittyä?  

Miten oma työsi kytkeytyy biopankin maineenhallintaan? 

Millaisia ovat suurimmat IT-riskit, laaturiskit ja tutkimusyhteistyö-
riskit? 

Miten mielestäsi tiedonkulku toimii biopankissa – sisäisesti sekä 
suhteessa esimerkiksi KYS ja UEF?  

Onko biopankin henkilöstön hajasijoittuminen mielestäsi on-
gelma? Perustele. 

Mitkä ovat merkittävimmät riskit biopankin ja tutkijoiden välisessä 
yhteistyössä? 

Millaisia riskejä näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttami-
seen tutkijoille voi liittyä? 

 Haastattelu biopankin johto: 

Mitä käsitteet riski ja riskienhallinta sinulle merkitsevät? 

Millaisia riskejä sisältyy tutkijoiden ja biopankin väliseen toimin-
taan? 

Millaisia toimintaympäristöön liittyviä (esimerkiksi hallinnollisia tai 
rahoituksellisia) riskejä näet biopankin toiminnassa? 

Millaisia riskejä lainsäädäntö ja laintulkinta, sekä niiden mahdolli-
set muutokset ovat toiminnalle? 

Voiko tai tarvitseeko biopankin varautua toiminnassaan tällaisiin 
riskeihin? 

Millaisena näet biopankin maineen ja mitä riskejä siihen voi liittyä?  

Miten oma työsi kytkeytyy biopankin maineenhallintaan? 

 Haastattelu sähköposti / omistajaorganisaatiot: 

Mitä riskejä biopankin toimintaan voi liittyä omistajan näkökul-
masta? 

Jatkuu 



 

LIITE 1 jatkuu 

Tutkimuskysymys Haastattelukysymykset 

Miten aineettomia riskejä voi-
daan hallita? 

Haastattelu operatiivinen henkilöstö: 

Miten johdon toiminnalla voidaan vaikuttaa riskienhallintaan? 

Onko biopankeilla Suomessa yhteisiä riskejä? Millaisia? 

Hallitaanko tai voidaanko riskejä hallita yhteistyössä (esim. 
BBMRI.fi)? 

Onko biopankin operatiivinen reagointi riittävän nopeata, kun ha-
vaitaan toimintaan vaikuttava riski? 

Onko tarvittavat toimintatavat sinulle selviä, eli tiedätkö miten toi-
mia kun havaitset riskin? 

Kenelle henkilöstön osaaminen ja sen seuraaminen kuuluvat? 

Ovatko henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittymi-
sen seuranta tarpeellisia?  

Onko osaamisen kartoituksia tehty, eli tiedetäänkö mitä biopankki 
tietää? 

Miten pystyt omassa työssäsi vaikuttamaan tunnistamiesi biopan-
kin toimintaan liittyviin riskeihin? 

 Haastattelu biopankin johto: 

Miten johdon toiminnalla voidaan vaikuttaa riskienhallintaan? 

Onko biopankeilla Suomessa yhteisiä riskejä? Millaisia? 

Hallitaanko tai voidaanko riskejä hallita yhteistyössä (esim. 
BBMRI.fi)? 

Ovatko henkilöstön osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittymi-
sen seuranta tarpeellisia?  

Onko osaamisen kartoituksia tehty, eli tiedetäänkö mitä biopankki 
tietää? 

 Haastattelu sähköposti / omistajaorganisaatiot: 

Miten johdon toiminnalla voidaan vaikuttaa biopankin riskienhal-
lintaan? 

Miten omistajaorganisaatiot seuraavat biopankkitoiminnan ris-
kienhallintaa? 

 



 

LIITE 2 

Itä-Suomen Biopankin aineettomien riskien riskikartta 

 


