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Abstract 

The aim of this Master’s Thesis is to bring risk management structure into part of business in small-sized enterprise. 

Henkilöstötieto Oy is a small-sized payroll service company which was founded in 2006. It operates in Oulu and it 

has about ten employees. In company’s activities includes payroll computation along with educating services, payroll 

investigation service and HelpDesk-advising service. Before Master’s Thesis company has not been doing business 

based on structured risk management. Risk management has been resting on a small-scale risk evaluation which has 

been done every two years as the business plan has been updated.  

At the beginning of this thesis, the content in risk management structure is analyzed extensively. A comprehensive 

information section has been formed which gives a great basis for the start of the risk management project in 

Henkilöstötieto Oy. Information covers the history of risk and different kinds of meanings for risk. Parts of the risk 

management, like classifications for risk, risk evaluation and risk treatment techniques, are gone through with 

examples. Furthermore, positive risks of business which sometimes are not understood to be existed are addressed. At 

the end of the theory section of thesis review of SMEs and SMEs’ risk management features are made and are 

clarified what resilience could mean in company’s business. 

To make risk evaluation easier and to form foundation for risk management in the company risk management 

software is formed. This means software which helps to make risk management structured and analytical. Main focus 

and main objective in this thesis is to find out the most significant risks in Henkilöstötieto Oy and to be able to act 

immediately to reduce them. It was recognized that the most significant risk area is key person risks relating to CEO. 

Other significant risks were contract risks, recruiting risks and information risks. To manage these risks professional 

help and new operating models were used. As a result of this Master’s Thesis, the sizes of risks decreased. At the end 

of this part of the thesis views of positive risks and future of risk management in the company was made. 

A structured risk management procedure was brought into company and as a result of this thesis company’s risks are 

better managed than before. Risk management will be part of the daily business in the company and it will produce 

more cost efficiency to company’s business. This Master’s Thesis fits as a guideline for startup companies’ risk 

management. An older company can also benefit from this work, especially if its risk management is not up to date. 
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1 JOHDANTO 

Riskienhallinta on yksi tärkeimmistä yrityksen liiketoiminnan osasista. Sen avulla 

voidaan paremmin varmistaa liiketoiminnan kannattavuus, työntekijöiden turvallisuus ja 

esimerkiksi laatutavoitteisiin pääseminen. Tässä työssä tarkastellaan kaikkia 

riskienhallinnan tärkeimpiä tekijöitä, ensin teoreettiselta pohjalta ja sitten käytäntöön 

soveltaen. Riskin käsite ei ole aina yksiselitteinen, joten sen avaamiseen keskitytään 

jonkun verran. Lisäksi tarkasti läpikäytäviä riskienhallinnan tekijöitä työssä ovat riskien 

arviointi, riskienhallintakeinot ja riskien luokittelun mallit. Työn tarkoituksena on 

selvittää Henkilöstötieto Oy:n suurimmat riskit ja viedä yritykseen järjestelmällinen 

riskienhallinnan toimintamalli.  

Henkilöstötieto Oy on oululainen palkanlaskenta-alan pk-yritys. Työssä avataan pk-

yrityksen käsitettä ja tutkitaan pk-yritysten riskienhallinnan erityisominaisuuksia. Tätä 

kautta riskienhallinnan soveltaminen optimoidaan Henkilöstötieto Oy:öön. Yritys halusi 

diplomityön tehtäväksi yritykseen, koska se ei ole toiminut aiemmin riskienhallinnan 

toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tietyt riskit tuntuivat uhilta liiketoiminnalle ja 

kustannustehokkuuden lisääminen oli myös yksi yrityksen toive ja tavoite.  

Työ on rajattu yrityksen suurimpien riskien tunnistamiseen ja välittömään hallintaan, 

riskienhallintaohjelman muodostamiseen sekä yleisen riskienhallintatoiminnan 

perustamiseen. Koska riskienhallinta on jatkuva prosessi, tämä diplomityö piti rajata 

edellä mainituin keinoin kohtuullisiin rajoihin. Prosessi kuitenkin jatkuu yrityksessä 

diplomityön jälkeen, eikä se luultavasti lopu koskaan. Tarkoituksena ei ole palata 

entiseen aikaan eli aikaan, jolloin riskienhallintaa ei sovellettu yrityksessä ja pelkästään 

terminä riskienhallinta oli lähes tuntematon. Diplomityön tuloksena odotetaan 

suurimpien riskien tulevan reilusti paremmin hallintaan ja riskienhallintatoiminnan 

jäävän osaksi yrityksen toimintaprosesseja. Tutkimusongelman ratkaisuun käytettiin 

muun muassa ulkoista ammattiapua avainhenkilöriskien ja sopimusriskien 

pienentämisiksi. Myös tietoriskien hallintaan käytettiin uutta ulkoista toimijaa ja 

esimerkiksi ICT-ylläpito ulkoistettiin. 
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Pk-yritysten riskienhallintaa on tutkittu jonkun verran varsinkin viime aikoina. Silti 

tutkimusta kaivattaisiin lisää. Pk-yrityksien ominaisuudet vaihtelevat suuresti toisiinsa 

verrattuna ja toisilla yrityksillä konkurssiherkkyys on herkempi kuin toisilla. 

Riskienhallintatoiminta ei ole käytössä monissakaan yrityksissä ja varsinkin uusien 

aloittavien yrityksien kannattaisi tähän panostaa, sillä se voi turvata yrityksen 

jatkuvuuden. Hyvä riskienhallintaohjelmisto auttaa tässä, mutta toisaalta niiden 

kehittäminen on yleisesti tarpeen jo pelkästään siksi, että tarjonta on ainakin 

suomenkielisissä ohjelmistoissa heikko. 
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2 RISKIENHALLINNAN TEOREETTINEN TAUSTA 

Kappaleessa 2 käydään läpi riskienhallinnan teoreettinen pohja. Havainnollistamiseen 

käytetään lukuisia esimerkkejä. Kappaleen sisällön järjestys on looginen; se kulkee 

pääasiassa aikajärjestyksessä ja lisäksi se esittelee riskienhallinnan osaset pääosin siinä 

järjestyksessä kuin ne ensimmäistä kertaa toimintaprosessissakin eteen tulisivat. Ensin 

tutustutaan riskin käsitteen historiaan, joka on pitkähkö ja mielenkiintoinen. Sen jälkeen 

tutustutaan käsitteen erilaisiin määritelmiin, jotta tiedetään mitä kaikkea sillä voidaan 

tarkoittaa eri yhteyksissä.  

Riskienhallinnan toimintamenetelmä käydään tiivistetysti läpi, jonka jälkeen riskin 

luokittelun malleja on valittu esiteltäväksi neljä kappaletta. Yksi malli käydään tarkasti 

läpi ja muita malleja verrataan siihen. Lisäksi esitellään ne riskien luokat, joita malleissa 

ei esille tule. Riskien arviointia loogisesti seuraa riskienhallintakeinot, eli ne keinot, 

joilla riskejä voidaan halutessaan eliminoida, pienentää tai vaikka suurentaa. Riskien 

suurennus liittyy positiivisiin riskeihin, joita liiketoiminta voi sisältää. Kappaleen 2 

lopuksi esitellään pk-yritysten käsite ja pk-yritysten riskienhallinnan piirteet sekä 

tutustutaan hieman palkanlaskennan alaan ja siihen, mitä tarkoittaa käsite resilienssi 

yrityselämässä. 

2.1 Riskin historia 

Ennen kuin perehdytään tarkemmin riskienhallintaan, on syytä tutustua riskienhallinnan 

ja sitä kautta riskin historiaan. Milloin riski ja riskienhallinta käsitteinä on muodostettu 

ensimmäisen kerran? Riskin juuret ovat, ei kovinkaan yllättäen, uhkapelaamisessa ja 

siihen liittyvässä todennäköisyyksien laskennassa. 

Todennäköisyyden määrääminen jollekin tulevaisuuden tapahtumalle, kuten 

silmäluvulle noppaa heitettäessä, oli ennen keskiaikaa ajan ihmisten mielestä 

mahdotonta, koska tulevaisuus oli Jumalan määräämää. Tapahtumat, joita ei voinut 

jollain tavalla ennakoida, ajateltiin olevan jotain rationaalisen tulkinnan ylittävää. Lähes 

kaksi vuosisataa myöhemmin Blaise Pascal yritti selvittää erästä vuonna 1494 historiaan 

jäänyttä uhkapelaamiseen liittyvää todennäköisyyshaastetta nimeltään pisteiden 
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ongelma (eng. problem of points) yhden sen ajan suurimmista matemaatikoista, Pierre 

de Fermat’n, kanssa. Fermat lähestyi ongelmaa algebrallisella lähestymistavalla ja 

lopputulos oli, että ongelman ratkaisussa tuli ottaa huomioon kaikki mahdolliset 

tulemat. Fermat’n työskentelyn tuloksena oli nyt mahdollista ennustaa tulevaisuuden 

tapahtumien todennäköisyyksiä. Edelleenkään tulevaisuutta ei voitu ennustaa, eikä 

voida toki tänäkään päivänä, mutta kohtuullisia arvioita pystyttiin nyt muodostamaan 

epävarmoista tapahtumista. (Cooper & Grinder 2009.) 

Aikakauden ihmiset tekivät päätöksensä ilman suurempaa ymmärrystä riskistä tai 

päätöksenteon luonteesta. Nykyään päätöksien teossa käytetään vähemmän taikauskoa 

ja enemmän rationaalista ajattelua, mutta ei sen takia, että olisimme viisaampia, vaan 

koska ymmärryksemme riskistä mahdollistaa päätöksenteon rationaalisesta 

näkökulmasta. Pascalin ja Fermat’n kirjeitä vaihtaen hoidetun yhteistyön jälkeen kului 

pitkään ennen seuraavia riskiin liittyvien teorioiden tuloa; ajalle oli ominaista, että 

useimmat teoriat ja ajatukset eivät saaneet heti lentoa alleen. Vuonna 1730 Abraham de 

Moivre ehdotti normaalijakauman rakennetta ja keksi keskihajonnan käsitteen. Nämä 

ovat osaltaan riskin estimoimisessa käytettäviä nykytekniikoita. Muita huomion arvoisia 

ideoita on muun muassa Francis Galtonin keksimä regressio kohti keskiarvoa (eng. 

regression to the mean). (Bernstein 1996, 3-6.) 

Riskienhallinnan käsite tuli esille ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen. 

Nykyaikaisen riskienhallinnan on nähty alkaneen kehittyä vuosien 1955 ja 1964 välillä. 

Ensimmäiset akateemiset kirjat aiheesta julkaistiin 1963 ja 1964. Aluksi riskienhallinta 

käsitti suurelta osin taloudellisten riskien hallinnan osa-alueen. Tämä osa-alue kehittyi 

ja 1970-luvulla taloussektori mullistui, kun taloudellisten riskien hallinnasta tuli 

prioriteetti useille yhtiöille, kuten vakuutusyhtiöille, pankeille ja ei-finanssialan yhtiölle, 

jotka altistuivat erilaisille hintojen vaihteluille, liittyen esimerkiksi korkojen 

muutoksiin. (Dionne 2013.)  

Johdannaiset ovat sopimuksia, jotka suojelevat niiden hallussapitäjää tietyiltä riskeiltä 

siirtämällä ne toiselle osapuolelle. Johdannaiset perustuvat johonkin toiseen arvopaperin 

tai vastaavanlaisen kuten hyödykkeen arvoon. Vuonna 1973 tehtiin tunnetuin 

johdannaisten hinnoitteluun käytetty malli, Black-Scholes -malli, jonka tekijöinä olivat 
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Frank Black, Myron Scholes ja Robert Merton. Johdannaisten käytön määrä nousi 

suuresti 1970-luvun alussa ja mallilla on ollut todella merkittävä vaikutus tapaan, jolla 

pörssimeklarit hinnoittelevat ja tasapainottelevat optioita. Viimeisen 40 vuoden aikana 

sillä on ollut käänteentekevä vaikutus talouskasvuun ja talouden tekniikkaan. Vuonna 

1997 Scholes ja Merton palkittiin taloustieteen Nobelilla mallin kehittämisen johdosta 

(Black kuoli vuonna 1995, mutta olisi varmasti ollut myös mukana palkinnon saajana). 

(Hull 2008, 277, 311.) 

Johdannaiset nähtiin aluksi vakuutuksien lailla yhtiöiden riskien suurien vaihteluiden 

suojaajina. Samaan aikaan riskienhallinnan käsitteestä tuli yleisempi. 

Riskienhallintapäätökset olivat nyt taloudellisia päätöksiä, joita piti arvioida perustuen 

niiden vaikutukseen yhtiön arvoon eikä niinkään siten, miten ne sulkivat pois tiettyjä 

riskejä. (Dionne 2013.) 

Baselin sopimus vuonna 1988 sääti uuden riskin sääntelyn näkemyksen. 1980-luvun 

lopulla markkinoiden suuri epävakaisuus kannusti suuria yhdysvaltalaisia 

sijoituspankkeja muodostamaan riskienhallintalaitoksia. Ensimmäinen 

riskienhallintalaitos pankille (Merrill Lynch) syntyi vuonna 1987. JP Morgan kehitti 

kaksi tunnetuinta sisäisen riskienhallinnan mallia; RiskMetrics markkinariskeille 

vuonna 1994 ja CreditMetrics luottoriskeille vuonna 1997. Value-at-Risk – riskimittari 

(VaR) levisi laajalle alan piireihin RiskMetricsin mallin ansiosta. VaR on suurin arvo, 

jonka yhtiö voi menettää annetun ajanjakson aikana määritetyllä luottamuksen tasolla. 

Uudet riskimittarit toimivat määrittäjinä myös Baselin sopimuksissa II ja III. (Dionne 

2013.) 

2.2 Riskin määritelmä 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO kuvaa oppaassa nro 73 vuodelta 2009 riskiä 

epävarmuuden vaikutukseksi kohteelle. Vaikutus eroaa odotetusta ja se voi olla 

positiivinen ja/tai negatiivinen. Kohteella voi olla eri näkökulmia, kuten taloudellinen, 

terveydellinen, turvallisuuden tai ympäristön näkökulma, ja se voi kytkeytyä eri tasoilla, 

kuten strategisella, organisaation, projektin, tuotteen tai prosessin tasolla. Riskiä 

kuvataan usein mahdollisten tapahtumien ja seurausten, tai niiden yhdistelmän 
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mukaisesti. Riski tuodaan usein esille seurausten ja niihin liittyvien toteutumisten 

todennäköisyyksien yhdistelmänä. Epävarmuus on tila, johon sisältyy puutteellisuus 

koskien tietoa tai ymmärrystä tapahtumaa, sen seurausta tai toteutumisen 

todennäköisyyttä kohtaan. Jäsennelty esitys riskistä sisältää neljä osasta: lähteet, 

tapahtumat, syyt ja seuraukset. (ISO Guide 73 2009.) 

Sana riski on johdettu varhaisesta italian kielen sanasta risicare, joka tarkoittaa verbiä 

uskaltaa. Tässä suhteessa riski tarkoittaa enemmänkin valintaa kuin kohtaloa. Asiat, 

joita uskallamme tehdä, onkin se mistä riskissä on kyse. (Bernstein 1996, 8.) 

Seuraavaksi tutustutaan erilaisiin riskityyppeihin ja riskien ominaisuuksiin. Riskien 

luokittelumalleja tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 2.4. 

Kaikilla riskeillä on tiettyjä ominaispiirteitä, joiden perusteella niitä tulee hallita ja 

analysoida omalla tavalla. Suurin osa tunnistaa selvimmät riskit, mutta ei välttämättä 

uusia ja harvinaisempia riskejä. Yksi nousussa ollut konsepti riskienhallinnassa on ollut 

jakaa riskit kolmeen luokkaan; tilaisuuteen, epävarmuuteen ja uhkaan perustuvat riskit. 

Tilaisuuteen perustuvat riskit omaavat kaksi näkökulmaa. Riskit liittyen siihen, kun ei 

tartuta tilaisuuteen ja kun tartutaan tilaisuuteen. Jälkimmäisessä on kyse niiden riskien 

ottamisesta, jotka tilaisuuteen tarttumiseen liittyvät ja pyrkiä minimoimaan 

minkäänlaiset negatiiviset vaikutukset ja maksimoida tulokset. Epävarmuusriskit 

liittyvät useimmiten ei-tunnettuihin ja ei-odotettuihin tapahtumiin. Nämä riskit ovat 

tulleet kuuluisiksi muun muassa terroristi-iskuista ja suurista luonnonmullistuksista. 

Epävarmuusriskeihin liittyy negatiiviset vaikutukset ja niihin ei voida vaikuttaa tai niitä 

hallita. Uhkaan perustuvat riskit liittyvät mahdolliseen vaaranlähteeseen tai tilanteeseen, 

jossa on potentiaalia vahingon syntymiseksi. Australiassa työterveys- ja 

turvallisuusohjelmien esitysten mukaan uhkaan perustuvat riskit ovat liiketoiminnan 

riskienhallinnassa yleisimpiä. (New South Wales Department of State and Regional 

Development 2005, 10, 12.) 

Yleiskielessä riski käsitteenä kuvaa vaaran mahdollisuutta. Kun riskiä katsotaan 

vakuutusten kuvakulmasta, se tarkoittaa tapahtumaa, joka koskettaa ihmistä tai yritystä 

ja niiden omaisuutta. Lisäksi Kuusela ja Ollikainen (2005, 16-17) toteavat, että riskien 

toteutuessa kyse on erilaisten arvojen menetyksistä. Arvot voivat liittyä muun muassa 
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terveyteen, talouteen tai ympäristöön. Useat erilaiset tekijät vaikuttavat riskin 

hyväksyttävyyteen, ja tapahtuman negatiivisia vaikutuksia ja tapahtuman toteutumisen 

todennäköisyyttä tuleekin tarkastella riskiä määriteltäessä. 

Juvonen et al. (2005, 8) mainitsevat, että riskin määritelmiä on muodostettu erilaisilla 

tieteenaloilla useita erilaisia siksi, että niitä on yritetty hallita historiassa monilla eri 

tavoin. Riskien määritelmät ovat muuttuneet menneinä lähivuosikymmeninä ehkä 

riskiympäristön kehittymisen takia. Tieteessä näkemys riskistä eroaa arkikielellisestä 

näkemyksestä siten, että riskissä katsotaan vaaran lisäksi olevan mahdollisuus. Näin 

tieteessä asia on nähty jo vuonna 1964.  

Riskistä puhutaan silloin, kun tapahtuma liittyy epävarmuuteen. Kun tiedetään varmasti 

tapahtuman jälkeinen tulevaisuus tapahtumaan liittyen, ei tapahtumassa ole kyse 

riskistä. Tulee huomioida, että vaikka tapahtuman jälkeinen seuraus on negatiivinen, 

kyseessä ei ole riski, jos tällöin seuraus tiedettiin varmasti ennen tapahtumaa. Lisäksi on 

nostettava esiin riskin tekijöistä odotukset, joita tapahtumaan liitetään. Ne näkyvät 

suoraan siinä, missä valossa riski nähdään ja kuinka mahdolliset seuraukset koetaan. 

Kolmas riskiin liittyvä tekijä on sen vakavuus. Toisinaan kyse on laajuudesta. Kun 

riskiin on panostettu suuri panos, se myös nähdään merkittävämpänä. Jos riskiä 

tarkastellaan matemaattisemmin, ei se yleensä sisällä aiemmin mainittuja odotuksia 

riskiä kohtaan. Tällöin riskin käytetyin määritelmä on, että riski on yhtä kuin riskin 

todennäköisyys kerrottuna riskin merkittävyydellä. Kaikkien riskien tapahtumisen 

todennäköisyyksiä ei kuitenkaan voida aina määritellä. Sama pätee myös riskin 

merkitsevyyteen, joka on lisäksi subjektiivisempi määre yhtälössä. (Juvonen et al. 2005, 

7.) 

Ilman riskien ottamista ei tapahdu liiketoimintaa – toisin sanoen se on liiketoiminnan 

syvin idea (Ilmonen et al. 2010, 12). Riskinottohalulla tarkoitetaan laajalla tasolla sitä 

riskien määrää, jonka organisaatio on valmis hyväksymään lisäarvon tavoittelussa. 

Jokainen organisaatio tavoittelee erilaisia päämääriä arvon lisäämiseksi ja niiden tulisi 

ymmärtää laajasti riskit, joita ovat valmiita ottamaan sitä tehdessä. Yleisesti ottaen 

riskinottohalun määrittelemiseen vaikuttavat olemassa oleva riskiprofiili, 
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riskikapasiteetti (talouteen liittyvä termi), riskinsietokyky ja asenteet riskejä 

(esimerkiksi yrityksen kasvun riskejä) kohtaan. (Rittenberg & Martens 2012.) 

Organisaation olisi hyvä pohtia riskinottohalun suuruutta muita strategisia päämääriä 

suunnitellessa. Riskinottohalun määrittämiseksi tulisi ottaa kolme askelta; sen kehitys, 

siitä viestiminen sekä sen seuranta ja päivitys. Kehitys tapahtuu strategisten päämäärien 

asettamisessa ja riskiin ei kannata ottaa vieroksuvaa näkökulmaa. Ei ole olemassa 

standardia tai yleispätevää riskinottohalun määritystä, joka pätisi kaikkiin 

organisaatioihin, toisin sanoen ei ole olemassa niin sanotusti oikeaa riskinottohalua. 

Yritysjohdon tulee tehdä päätöksiä riskinottohalua määritellessä ja ymmärtää erot 

suuren tai pienen riskinottohalun valinnassa. (Rittenberg & Martens 2012.) 

Viestimiseen käytetään useita lähestymistapoja. Ensiksi luodaan tarpeeksi laaja, mutta 

samalla kuvaava, yleinen riskinottohalun määritelmä, jonka sisällä yrityksen eri yksiköt 

voivat johdonmukaisesti hallita riskejään. Toiseksi siitä viestitään jokaisen yritystason 

suuren päämäärän kanssa. Kolmanneksi riskinottohalusta viestiminen tapahtuu 

suhteessa erityyppisiin riskeihin. (Rittenberg & Martens 2012.) 

Seuranta ja päivitys tarkoittavat sitä, että kun riskinottohalusta on nyt kommunikoitu eri 

yrityksen tasoilla, tulee johdon tarkastella sitä uudestaan ja vahvistaa sen määritelmää. 

Riskinottohalua ei siis vain aseteta kerran ja jätetä siihen tilaan. Sitä tulisi paremminkin 

seurata sen mukaan, kuinka yritys toimii, ja miten erityisesti sen liiketoimintamalli 

muuttuu. Johdon tulisi seurata toimintoja riskiottohalun johdonmukaisuudesta 

meneillään olevan seurannan ja erillisten arviointien kautta. Sisäinen auditointi voi 

auttaa tässä seurannassa. Lisäksi yritysten tulisi seurannan aikana keskittyä luomaan 

riskitietoinen kulttuuri, jolla on johdonmukaiset tavoitteet. (Rittenberg & Martens 

2012.) 

Riskinsietokyky liittyy riskinottohaluun, mutta eroaa siitä yhdellä perustavanlaatuisella 

tavalla. Riskinsietokyky esittää riskinottohalun sovelluksen tietyille päämäärille. Se on 

hyväksyminen taso, joka ohjaa yritysosastoja, kun ne vievät riskinottohalun 

määritelmän toteutukseen. Kun riskinottohalu määrittää rajan, jonka yli ei haluta ottaa 

lisää riskejä, riskinsietokyky vaihtelee joustavasti. Riskinsietokykyjen asettamisessa 
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yritysjohto pohtii kyseisen päämäärän suhteellista tärkeyttä ja linjaa riskinsietokyvyt 

riskinottohalun perusteella. Kun toimitaan riskinsietokykyjen sisällä, auttaa se 

varmistamaan, että taho pysyy riskinottohalun sisällä ja lisäksi, että taho tulee 

saavuttamaan päämääränsä. (Rittenberg & Martens 2012.) Mittarin laskennalle ei ole 

yhtä mallia, vaan sen taso voi liittyä esimerkiksi yrityksen taloudellisiin varoihin ja 

myös laadulliset asiat vaikuttavat mittariin. Tällainen tekijä on muun muassa se, kuinka 

hyvin riskienhallinta on järjestetty yrityksessä. (Ilmonen et al. 2010, 13.) 

Riskinsietokyky on taktinen ja toiminnallinen tekijä. Se tulisi esittää tavalla, jolla se 

voidaan kartoittaa samoilla määreillä kuin millä yrityksen menestystä mitataan. Se tulisi 

sisällyttää kaikkiin tavoitteiden luokkiin (muun maussa strategiset), ja lisäksi se tulisi 

jalkauttaa koko yritykseen toimihenkilöiden kautta. Kun sitä kuvataan menestykseen 

mittaamiseen käytettävillä määreillä, se asettaa rajat hyväksyttävälle suorituskyvyn 

vaihtelulle. (Rittenberg & Martens 2012.)  

Joitakin sietorajoja voidaan asettaa laadullisin termein. Esimerkiksi yrityksellä voi olla 

nollatoleranssi tiettyjen rikkomusten suhteen ja hieman suurempi toleranssi 

toisentyyppisten rikkomusten suhteen. Toinen vaihtoehto on asettaa sietokykyjen rajat 

määrällisin termein. Yritys voi esimerkiksi määrätä, että se vaatii sellaisia 

tietokonejärjestelmien varmistuksia, että tietokoneen vikaantumisen todennäköisyys on 

alle 0,01 prosenttia. Riskinsietokykyjä voidaan sisällyttää eri alueille kuten sisäiseen 

valvontaan, tuotelaatuun, tietoturvallisuuteen tai korkotasojen vaihteluun. 

Riskinsietokyky yhdessä riskinottohalun ja yrityksen päämäärien kanssa ohjaavat 

yrityksen toimintoja. (Rittenberg & Martens 2012.) 

IRM:n (Institute of Risk Management, 2011) näkemyksen mukaan riskinottohalu ja 

riskinsietokyky ovat erottamattomasti linkitettyjä suorituskykyyn ajan kuluessa. IRM:n 

mukaan jos riskinottohalussa on kyse riskintavoittelusta, riskinsietokyvyssä on kyse 

siitä, minkä tilanteen kanssa sallit yrityksen toimia. Tulevan ajanjakson suorituskyvystä 

voidaan tehdä kuvaaja, ja riippuen siitä millä lailla kaikki riskit ja mahdollisuudet 

toteutuvat, todellinen suorituskyky voi olla paljon korkeampi tai matalampi. Riskien 

perusjoukko rajaa näiden kuvaajien suunnat. Riskinsietokyky antaa kuvaajalle rajat, 

joiden sisällä olisi pysyttävä ja riskinottohalu kuvaa rajoja riskijoukolle, johon yrityksen 
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toivotaan aktiivisesti sitoutuvan. IRM:n mukaan riskinottohalu tulee olemaan usein 

pienempi kuin riskinsietokyky suurimmassa osassa tapauksista, ja toisaalta 

riskinsietokyky on aina pienempi kuin riskien perusjoukko, joka sisältää aina 

tuntemattomia asioita.  

2.3 Riskienhallinnan proseduuri 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO muodosti työryhmän vuonna 2005 

kehittelemään ensimmäisen kansainvälisen riskienhallintastandardin ISO 31000:2009. 

Sitä pohjusti Australian standardoimisjärjestön standardi 4350:2004. 

Riskienhallintaprosessi on standardeissa sama; uudessa standardissa esitellään laajasti 

koko riskienhallinnan järjestelmä. (ISO 31000, 2009.) 

Riskienhallintaprosessi sisältää seitsemän askelta. Ensin perustetaan viitekehys, jossa 

määritellään tavoitteet. Sitten riskit tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja 

estimoidaan ja muodostetaan riskienhallintakeinot riskeille. Viimeiset askeleet 

prosessissa ovat kommunikointi ja konsultointi sekä seuranta ja katselmointi. Prosessi 

on jatkuva, vaikka vaiheet esitellään erillään, ja vaiheita voidaan tarkastella eri 

järjestyksissä. Riskien tunnistaminen, analysointi ja arviointi voidaan koostaa yhdeksi 

vaiheeksi, joka on silloin riskien arviointi -vaihe. (Queensland Treasury and Trade 

2011.) 

Kupi et al. (2009, 17) mukaan prosessissa ei kannatakaan edetä vaihe vaiheelta, koska 

vaiheissa on päällekkäisyyksiä ja ne ovat liittyneenä toisiinsa. Melkein koko prosessi 

voi olla käynnissä yhtä aikaa. Prosessimalli antaakin kuvan riskienhallinnan 

stabilisoituneesta tilasta yrityksessä. Riskienhallintapolitiikka on silloin kivijalkana 

riskienhallinnalle. 

Riskienhallintapolitiikka antaa määrityksen sille, millainen suhtautumistapa 

erityyppisiin riskeihin yrityksellä on. Sen tulisi olla liittyneenä yrityksen strategiaan ja 

kokonaisohjaukseen. Muun muassa visio ja arvot tulisi olla liitettynä 

riskienhallintapolitiikkaan, ja se ei saisi olla eriävä yrityksen periaatteiden kanssa, jotka 

liittyvät toiminnanohjaukseen. Sen sisältö koostuu muun muassa tavoitteista, 



 

 

17 

velvollisuuksien ja järjestelyn määrittelystä sekä riskien analysointiin käytettävistä 

tekniikoista ja keinoista. Lisäksi se voi sisältää esimerkiksi määritellyn riskinsietokyvyn 

yritykselle. (Kupi et al. 2009, 18.) 

Tavoitteet riskienhallinnassa on tärkeää määrätä oikealla tavalla, koska sitä kautta 

annetaan suunta koko riskienhallintatoiminnalle ja riskin arvioinnin arvosteluperusteet 

voidaan määrätä yrityksen toimintaan soveltuviksi. Riskienhallinnan arvoa ja arvostusta 

yritykselle voidaan kuvastaa riskienhallintapolitiikan julkaisulla; silloin on pidettävä 

huolta, että sidosryhmillä on toimivat reitit mahdolliseen palautteenantoon. (Kupi et al. 

2009, 19-20.) 

Riskienhallinnan prosessi koskee yrityksen kaikkia tasoja. Se yhtenäistää 

liiketoimintasuunnitelmaa, päätöksentekoa ja muita tekijöitä yrityksen viitekehityksessä. 

Se myös koskettaa kaikkia henkilöitä yrityksessä, johtajasta työntekijöihin. Tehokkaan 

riskienhallinnan tukipilareihin kuuluu johdon sitoutuminen dokumentoituun prosessiin, 

yhteinen kieli, selvästi kuvatut vastuut ja toimet, johtamisen prosesseihin yhtenäistetty 

riskien tunnistaminen ja hallinta, riskienhallinnan lujitus koulutuksen avulla sekä 

tulosten seuranta johdon toimesta. (Insurance Commission of Western Australia 2014.) 

2.4 Riskien luokittelun mallit 

Tässä tutkielman teoriaosassa keskitytään kaikkiin riskeihin yleisesti ottaen yrityksen 

näkökulman mukaan. Henkilöriskit on tosin jaettu ensimmäisessä mallissa yrityksen ja 

yksilön välille. Esille otettuja malleja on neljä; kaksi niistä on riskienhallintaan suoraan 

liittyviä ja kaksi liittyvät riskien arviointiin enemmän turvallisuuden näkökulmasta. Pää- 

ja sivuluokkien määrät malleissa vaihtelevat melko paljon. Ensimmäisen mallin 

luokittelussa kaikkia mainittuja riskityyppien käsitteitä avataan lyhyesti. Muissa 

luokitteluissa riskityyppien käsitteiden avaamiseen ei jää tarvetta. Kappaleen lopussa 

otetaan mukaan sosiaalisen median tuottamat riskit, joka päivittää valittua neljää riskien 

luokittelun mallia tämän päivän tilanteeseen sopivaksi.  
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2.4.1 Juvosen et al. (2005) malli 

Henkilöriskit voidaan jakaa kahteen luokkaan, näkemyksen mukaan. Toinen luokka 

sisältää yksilön riskit ja toinen luokka yrityksen riskit. (Juvonen et al. 2005, 47.) Tässä 

tutkielmassa keskitytään yleisesti riskeihin yrityksen näkökulman mukaan. Joka 

tapauksessa kummastakin luokasta löytyy riskejä, jotka ovat osaltaan yhtäläisiä. 

Tällainen kumpaakin luokkaa koskeva henkilöriski on muun muassa työtapaturma.  

Yrityksen näkökulman henkilöriskit voidaan lisäksi eritellä kahteen osaan; henkilöriskit, 

jotka koskevat työvoiman ammattitaitoa ja toimintaa, ja henkilöriskit, jotka koskevat 

työvoiman menetystä. Ensin mainittuun sisältyvät kohdat ovat riittävät taidot, saatavilla 

oleva rekrytoitava työvoima, johdon taidot, toimiva työyhteisö, onnistuneet valinnat 

rekrytoinnissa, väkivallanteot ja muut vastaavat sekä työmatkat. Työvoiman eli toisin 

sanottuna työpanoksen menetykseen kuuluviin riskeihin sisältyy seuraavat kohdat: 

sairausloma, työtapaturma, eläköityminen, kuolema, työntekijän pois lähtö yrityksestä ja 

heikkenevä työkyky. (Juvonen et al. 2005, 47-49.) 

Lisäksi henkilöriskeihin sisältyy yksi erityisriski; avainhenkilöriski. Jo nimensä 

mukaisesti kyseessä on riski, joka riippuu avainhenkilön panoksesta yritykselle. Tämä 

panos voi keskeytyä esimerkiksi sairausloman takia tai se voidaan menettää kokonaan 

avainhenkilön irtisanoutuessa. Avainhenkilöllä on yleensä korkeatasoiset työtaidot, 

erikoistuntemusta liittyen esimerkiksi laitteiden käyttöön, kyky johtaa ja hyvätasoiset 

erilaiset työssä tarvittavat sosiaaliset taidot, kuten tiimityöskentelytaito. 

Avainhenkilöiden määrä on yleensä suhteellisesti sitä suurempi mitä pienempi yritys on. 

Toisinaan koko työvoima koostuu avainhenkilöistä. (Juvonen et al. 2005, 50-51.) 

Palo-, rikos-, vuoto- ja kuljetusriskit ovat omaisuusriskejä. Riskin kohteita ovat 

yrityksen erilaiset omaisuudet. Käyttöomaisuus sisältää yrityksen tilat, laitteet ja 

kalusteet. Muualta lainattu tai vuokrattu omaisuus kuten leasing-sopimuksilla hankitut 

laitteet ovat toinen kohdeluokka. Lisäksi rahoitus- ja vaihto-omaisuus ovat 

omaisuusriskien kohteita. (Juvonen et al. 2005, 63.) 

Yrityksien toimintaan kuuluvat riskit jaetaan kahteen luokkaan. Vastuuriskit syntyvät 

vastuista, joita voi tulla yrityksen kohdalle sopimuksen rikkomisena, laista tai säännöstä 
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poikkeamisena tai seurauksena omasta toiminnasta. Tarkempana esimerkkinä voidaan 

mainita muun muassa työtapaturma, tuotevastuut tai sopimusriskit. Kun vastuuriski 

toteutuu, ovat seuraukset usein kustannuksiin liittyviä kuten korvausvastuu. Toinen 

luokka toiminnan riskeissä on keskeytysriskit. Keskeytys voi olla henkilö-, omaisuus- tai 

riippuvuuskeskeytys, ja se joka tapauksessa vaikuttaa yrityksen toimintaan 

keskeyttävästi. Henkilökeskeytyksestä merkittävän riskin voi tehdä se, että kyseessä on 

yrittäjä itse tai yrityksen avainhenkilö. Henkilökeskeytys voi johtua esimerkiksi 

työtapaturmasta tai sairaudesta. Vahinko, joka kohtaa yrityksen omaisuutta, voi johtaa 

omaisuuskeskeytykseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi tuotantolaitteistoa kohdannut 

tulipalo tai kellaritasossa sijainneessa varastossa tapahtunut putkivuoto. 

Omaisuuskeskeytys voi jatkua todella pitkään, mikä tekee siitä suurimman uhan 

liiketoiminen jatkuvuuden kannalta. Riippuvuusriski tarkoittaa edellä mainittujen 

riskiluokkien toteutumista yrityksen rajojen ulkopuolella. Kyseessä voi muun muassa 

tavarantoimittajalla tai sähkön toimittajalla tapahtunut omaisuus- tai henkilökeskeytys. 

Mitä suurempia riippuvuudet yksittäiseen tahoihin liiketoiminnan yhteistyössä ovat, sitä 

suurempia ovat myös riippuvuusriskit. (Juvonen et al. 2005, 92-96.) 

Tietojenkäsittelyllä on merkittävä rooli nykypäivän yritysten toiminnassa. Sen kautta 

liikkuu useat eri virrat kuten raha ja informaatio. Se on osa liiketoimintaa ja jotkut 

yritykset ovat muodostuneet juuri tietojenkäsittelyn kehittymisen vuoksi, muun muassa 

tiedonkeruuseen perustuvat yritykset. Tietojenkäsittelyn kehityksestä on ollut yrityksille 

useita hyötyjä, mutta samalla mukana on tullut riippuvuus siitä ja sitä kautta uhkia ja 

riskejä. Pelkästään tietoturvallisuus on vastuussa useista tietojenkäsittelyn riskeistä. 

Tietoriskejä ovat ensinnäkin ulkoa tulevat häiriöitä tai vaurioita aiheuttavat tapahtumat, 

joihin liittyy muun muassa murtovauriot ja palovahingot sekä laitteistojen vääränlaisesta 

käsittelystä johtuvat vauriot. Sisäiset, vaurioita aiheuttavat tapahtumat, kuten 

ohjelmistojen yhteiskäytön sopimattomuus tai huoltamisen aikana tehty virheellinen 

asennus, ovat toinen luokka. Muut luokat ovat usein odotuksiin nähden 

odottamattomalla tavalla toimivat ohjelmistot ja laitteet sekä tapahtuma, joka on 

seurannut tietotekniikan käytöstä. Viimeksi mainittu voi olla tahallinen tai tahaton teko, 

kuten esimerkiksi virheellinen syöttö- tai käyttötieto. Tahallisia tekoja tehdään pääosin 

rikosmielessä (virukset, kavallukset jne.). (Juvonen et al. 2005, 114, 116-118.) 
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Pk-yrityksien tietoturvallisuuden kehittämiselle on usein haasteita. Näihin kuuluvat 

rajalliset fyysiset ja taloudelliset resurssit sekä koko ajan muuttuvat 

markkinaympäristöt. Haasteita voi kuitenkin olla enemmänkin. Yritysten keräämät ja 

prosessoimat (sähköiset) tiedot voivat olla todella herkkiä negatiivisille seurauksille, jos 

yrityksen yhtenäisyys, luottamuksentaso tai tiedon saatavuus vaarantuu. (Tawileh et al. 

2007.) 

Sisäiset prosessit yrityksessä vaikuttavat suoraan yrityksen liiketoimintariskeihin; toisin 

sanoen liiketoimintariskit syntyvät niistä tai sitten yrityksen liiketoimintaympäristöstä. 

Oma riskinsä koskee jokaista sisäistä prosessia. Liiketoimintariskit voidaan jakaa 

erilaisiksi osa-alueiksi riskien suhteen tai nähdä ne johtamiseen kytkeytyvinä asioina. 

(Juvonen et al. 2005, 145.) 

Yrityksen talousriskejä käsitellään rahoitusriskin käsitteen avulla. Rahoitusriskit ovat 

suorassa suhteessa yrityksen riskinkanto-/sietokyvyn (katso kpl 2.2) kanssa. Koko muu 

yrityksen riskienhallinta pohjautuu rahoitusriskien hallinnalle. Kun yksinkertaisesti 

sanottuna yrityksen varat eivät kata kuluja, puhutaan maksuvalmiusriskistä. Tätä 

voidaan tutkia tunnusluvuilla kuten kannattavuudella tai maksuvalmiuden mittarilla. 

Luottoriskit ovat toinen rahoitusriskien muoto ja ne liittyvät luoton avulla myytyihin 

palveluihin ja tuotteisiin. Markkinariskit taas ovat rahoitukseen liittyviä riskejä kuten 

korko-, hinta- ja valuuttariskit. (Juvonen et al. 2005, 147-150.) 

Se mikä visio yrityksellä on, määrittää sen strategian. Strategiaan liittyy riskejä eli 

strategiariskejä. Ne voivat olla joko laatimiseen tai toteutukseen liittyviä riskejä. 

Laatimisen riskit ovat peräisin virheellisistä informaatioista liittyen strategian 

taustoihin. Toteutuksen riskit seuraavat yleensä yrityksen toimien kautta. (Juvonen et al. 

2005, 150.) 

Kuten mainittua, sisäiset prosessit sisältävät liiketoimintariskejä. Nämä sisäiset prosessit 

jaetaan kolmeen luokkaan ja ne sisältävät omia kohtiaan. Operatiivinen toiminta on 

yritykselle tulosta tuottavien hyödykkeiden tuottamista ja niiden jakamista asiakkaille. 

Lisäksi voidaan tarkastella toimittajaverkoston käsittelyyn liittyviä riskejä operatiivisina 
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riskeinä. Siten tämän kohdan riskit vaihtelevat suuresti alan ja liiketoiminnan 

ominaisuuksien mukaan. (Juvonen et al. 2005, 156-157.) 

Toinen sisäisten prosessien liiketoimintariskien luokka koskee asiakkuuksia. Niiden 

johtaminen sisältää neljä osa-aluetta; asiakkuuksien valitseminen, hankkiminen sekä 

pitäminen ja yrityksen kasvun mahdollistaminen asiakkuuksien voimalla. 

Asiakkuuksien valitsemisessa riskit liittyvät asiakassegmentteihin; kiinnostavatko 

asiakassegmenttiä yrityksen palvelut, mikä kuva asiakassegmentillä on yrityksestä tai 

kuinka varakas asiakassegmentti on. Asiakkuuksien hankkimisessa on kyse 

markkinointi- tai mainontariskistä. Markkinoinnin pitää olla rehtiä, tehokkaasti 

toteutettua ja muun muassa oikealle kohderyhmälle rajattua. Huonon markkinoinnin 

selvin riski on rahan tuhlaaminen. (Juvonen et al. 2005, 170-173.) 

Asiakkuuksien pitämisessä korostuu asiakasuskollisuus ja laadukas asiakaspalvelu. Toki 

tuote ja/tai palvelu tulee olla asiakasta palveleva, mutta varsinkin haasteellisissa 

asiakkaiden palvelutilanteissa palvelun laatu korostuu. Huono palvelu usein 

raportoidaan pitkälle eteenpäin, joten jokainen huono palvelukokemus voi 

todellisuudessa olla vakavampi asia miltä se ensi silmäyksellä tuntuu. Liittyen 

asiakkuuksiin ja riippuvuusriskeihin on tärkeää huomata, että yrityksen suurimman 

asiakkaan ei saisi tuottaa yli 25 prosenttia liikevaihdosta, koska silloin riski asiakkuuden 

menetyksessä on merkittävä. Yrityksen kasvun mahdollistamiseksi tulisi sen analysoida 

kaikki palautteet ja reklamaatiot tarkoin ja reagoida niihin. (Juvonen et al. 2005, 176-

178.) 

Toinen sisäisten prosessien liiketoimintariskien luokka liittyy innovaatioihin. 

Innovaatiotoiminnan riskejä sisältyy henkilöriskeihin muun muassa työhyvinvoinnin 

kautta. Innovaatioissa riskinä on, että yritys ei toimi innovaatioiden suhteen sopivaan 

aikaan, tarpeeksi hyvällä asiantuntemuksella tai se ei johda innovaatiotoimintaa 

järkevällä tavalla. Luovuutta ei saa tyrehdyttää ja toisaalta kaikki ideat kannattaa 

analysoida tasapuolisesti. (Juvonen et al. 2005, 178-179.) 

Aiemmin mainittiin, että liiketoimintariskit syntyvät sisäisistä prosesseista tai yrityksen 

liiketoimintaympäristöstä. Viimeksi mainitun riskit kytkeytyvät joko sidosryhmiin tai 
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ympäristön erilaisiin olosuhteisiin, joihin vaikuttaa poliittinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen tila. Aiemmin mainittujen sidosryhmäriskien (muun muassa 

asiakkuusriskit) lisäksi riskejä liittyy kilpailijoihin. Kilpailijat voivat tehdä yhtäkkiä 

markkinoiden näkökulmasta jotain, joka vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan ja 

kannattavuuteen, kuten lanseerata monipuolisemman palvelun. Toinen yleinen 

sidosryhmäriski on koko ajan kehittyvä lainsäädäntö, johon on reagoitava usein 

nopeasti. Muutokset voivat vaikuttaa koko liiketoiminnan laajuudella. Ympäristön 

olosuhteet ovat suorassa vaikutuksessa siihen, miten strategiaa voidaan kehitellä. Muun 

muassa globalisaatio ja taloudellisista muutoksista esimerkiksi taantuma voi tuottaa 

suuria haasteita yritykselle. Käsite maariski liittyy ulkomailla harjoitettavan 

liiketoiminnan uhkiin ja sellaista voi olla sota, byrokratia, tuonnin tai viennin rajoitukset 

sekä työvoiman osaaminen. Toisaalta maariski voi toteutuessaan olla myös 

päinvastaisesti mahdollisuus eli positiivinen riski. (Juvonen et al. 2005, 186-189.) 

2.4.2 Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n (2015) malli 

Suomen Riskienhallintayhdistys ry (2015) on luokitellut riskit kolmeen pääluokkaan pk-

rh.fi-nettisivustollaan. Operatiivisten riskien pääluokassa on neljä sivuluokkaa, jotka 

ovat tuote-, tieto-, henkilö- ja projektiriskit. Lisäksi henkilöriskien sivuluokka on 

ositeltu neljään osaan (avainhenkilö- ja työsuhderiskit sekä osaamisen ja työkyvyn 

ylläpitämisen osa-alueet). Toinen pääluokka on taloudellisten riskien luokka, joka on 

jaoteltu kolmeen sivuluokkaan, joista sopimus- ja vastuuriskit on ositeltu vielä kolmeen 

osaan. Muut kaksi sivuluokkaa tässä pääluokassa ovat liike- ja sukupolvenvaihtoriskit. 

Rikos-, ympäristö-, palo- ja keskeytysriskien sivuluokat muodostavat kolmannen 

pääluokan, vahinkoriskit. Näitä sivuluokkia ei ole ositeltu useampaan osaan, kuten 

osassa edellisistä sivuluokista. Voidaan huomata Juvosen et al. malliin verrattaessa, että 

pääluokkia on tässä luokituksessa vähemmän, kaikissa pääluokissa on sivuluokkia ja 

muun muassa henkilöriskejä ei ole jaettu näkökulman mukaisesti (yritys vastaan yksilö), 

vaan näkökulma on erilainen.  

2.4.3 Elinkeinoelämän keskusliiton (2014) 10-kentän malli 

Elinkeinoelämän keskusliitto (2014) tarjoaa tietoa yritysturvallisuuteen. Kaikkea 

yrityksen toimintaan liittyvää kuuluu yritysturvallisuuden käsitteen alle. Sen johtaminen 
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kuuluu normaalin johtamisen sisään. Riskien arviointi pohjustaa yritysturvallisuuden 

hallintaa. Ensin uhkat on tunnistettava ja siihen käytettäviä menetelmiä on muun muassa 

haavoittuvuusanalyysi. 

Yritysturvallisuuden osa-alueita on kymmenen kappaletta. Voidaan puhua 

yritysturvallisuuden 10-kentän mallista. Mallin sisälle jää yrityksen informaatio, 

omaisuus, työvoima, maine sekä sen ympäristö. Mallissa kahdeksan osa-aluetta päättyy 

turvallisuus-sanaan. Osa-alueet ovat rikos-, työ-, ympäristö-, tieto-, henkilö- sekä 

kiinteistö- ja toimiturvallisuus, ja lisäksi ulkomaantoimintojen sekä tuotannon ja 

toiminnan turvallisuus. Kaksi muuta osa-aluetta ovat valmiussuunnittelu ja 

pelastustoiminta. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2014.) 

2.4.4 Harms-Ringdahlin (2013) SHEP-luokittelu 

SHEP-luokittelu seurausten tyypeille jakaa riskien seuraukset turvallisuuden (S), 

terveyden (H), ympäristön (E) sekä tuotannon ja omaisuuden (P) kesken. Riskeistä voi 

seurata vammoja ihmisille onnettomuuksissa ja tapaturmissa, pitkän ajan altistumisen 

seurauksena terveysongelmia ihmisille, ympäristöongelmia tai ongelmia tuotannon tai 

laadun kanssa sekä omaisuustappioita. Kyseessä on turvallisuusanalyysille sopiva 

luokittelun mallin. Seurauksia tulee tarkastella laajasta näkökulmasta 

turvallisuusanalyysissä. (Harms-Ringdahl 2013, 67.) 

2.4.5 Uutena riskiluokkana median tuomat riskit 

Rautanen (2011, 93, 98) ottaa kantaa sosiaalisen median vaikutukseen yritykselle sekä 

sen haasteellisuudelle johtamiselle. Se voi antaa mahdollisuuksia, mutta se voi myös 

tuottaa negatiivia riskejä. Merkittäviä riskejä sosiaalinen media tuottaa siksi, että 

digitaalisessa verkossa tieto liikkuu todella nopeaa esimerkiksi maapallon puolelta 

toiselle. Koska sosiaaliseen mediaan liittyy paljon tunnetta ja tunnetiloja, sosiaalinen 

media tuottaa riskejä, jotka voivat olla hallitsemattomia. Sosiaalinen media on 

muuttanut yritystoiminnan toimintakenttää laajasti liittyen muun muassa ei-perinteisiin 

asiakasprosesseihin ja toiminnan kieleen. Yritys, joka ei toimi sosiaalisessa mediassa 

toteuttaa yhtä riskiä, eli ei verkostoidu. Tärkeitä toimintoja sosiaalisessa mediassa ovat 

markkinointi ja viestintä. Yrityksen johto on tätä kautta liittyneenä niihin.  
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Sosiaalisen median muodostamat riskit ovat todella erilaisia useimpiin muihin riskien 

kenttiin nähden. Niiden ennustettavuus ja todennäköisyyksien muodostaminen on 

vaikeampaa. Riskeillä voi olla suuria kytkösvaikutuksia ja ne voivat vaikuttaa todella 

pitkän aikaa ja tuottaa suuria vahinkoja. Niiden hallinnassa onkin tärkeää muodostaa 

karttoja riippuvuuksista ja kytköksistä, jotta toimenpiteet voidaan suunnata tehokkaasti 

suurimpiin riskeihin. (Rautanen 2011, 98.) 

Eriteltynä sosiaalisen median muodostamista riskeistä vaikuttavimmat liittyvät uusiin 

sidosryhmiin, osaamiseen, kytköksiin sekä ei ollenkaan vähäisimpänä viestien laatuun. 

Viestit voidaan ymmärtää väärin, ne voivat olla epäselkeitä ja niiden vaikuttavuus voi 

olla ei-halutunlainen. Tapausesimerkkinä voidaan mainita Enronin konkurssi vuodelta 

2004, joka seurasi sosiaalisessa mediassa tapahtuneen tietojen levityksen ja vaihdon 

vuoksi. (Rautanen 2011, 99.) 

Sosiaaliseen mediaan liittyen tulee tuoda esiin myös riski koskien mielikuvia 

(yrityksestä). Kyseessä on aineeton asia, jolla voidaan muun muassa tulla esiin 

parempana kuin kilpailijat eli erottautua niistä. Kun halutaan selvittää uhat mielikuviin 

liittyen, tulee kartoittaa sidosryhmien sen hetken mielikuvat. Mielikuvat vaikuttavat 

suuresti sidosryhmiin muun muassa silloin, kun yritys tekee suuren strategian 

muutoksen. Näiden riskien hallinnassa tulee ottaa huomioon muun muassa yrityksen 

maine, brändi, palvelumielikuvat, arvo, kilpailijat, toimintaympäristö sekä toiminnan 

muutokset. (Rautanen 2011, 103, 107.) 

2.5 Riskien arviointi ja estimointi 

Kappaleessa 2.5 esitetään riskien arvioinnin niin sanottu perinteinen malli, joka liittyy 

turvallisuusnäkökulmaan. Arviointiperiaatteita on lukuisia, ja niitä esitetään kohtalainen 

määrä. Riskien arviointimenemistä tunnistetaan muun muassa määrälliset 

arviointimenetelmät ja riskimatriisin sovellukset. Myös kritiikkiä esitetään viimeksi 

mainittua kohden. Kun puhutaan riskien estimoinnista, vertaillaan ensin yleisimpiä 

tapoja sen tekemiseen. Sitten otetaan esille uusi termi, riskiarvo, joka huomio 

estimoinnin vakavuuden potentiaalin varsinkin pk-yrityksissä. 
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2.5.1 Riskin arvioinnista yleisesti 

Harms-Ringdahl (2013, 61-62) lähestyy riskin arviointia pääosin vaarojen 

tarkastelevasta näkökulmasta teoksessaan Guide to safety analysis for accident 

prevention. Turvallisuusanalyyseissa riskin arvioinnilla on tärkeä rooli. Teos kuvaa 

riskin arviointia prosessiksi, jossa päätetään tunnistettujen vaarojen sallittavuus, 

ongelmat ja järjestelmän turvallisuusominaisuudet. Arvioinnin perustavoitteena on 

saada ratkaisu siitä, onko analysoitava järjestelmä sallittava ilman muutoksia vai ovat 

muutokset pakollisia. Tärkeät ja merkityksettömämmät riskit erotellaan, riskin 

suuruudet arvioidaan ja parannuksia ehdotetaan. Riskien arviointia toteutetaan myös 

onnettomuustutkinnoissa. 

Riskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon lukuisia vaihtoehtoja. On olemassa useita 

toiminta- ja arvosteluperiaatteita, joita tulee pohtia riskien arvioinnissa. Esimerkiksi 

perinteinen määrällinen lähestymistapa mittaa riskin tasoa seurausten merkityksen ja 

todennäköisyyden yhteistulona, ja tuloksena riski on hyväksyttävä tai ei-hyväksyttävä. 

ALARA tulee sanoista As Low As Reasonably Achievable. Sen käyttö on soveliasta 

silloin, kun riski sijaitsee joissain hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän välissä. 

Arvosteluperiaatteena ALARA määrää, että riskiä on vähennettävä niin paljon kuin on 

kohtuullista. Kun puhutaan periaatteesta, jossa riskiä on vähennettävä niin paljon kuin 

mahdollista, on kyse ALARP-periaatteesta, joka tulee sanoista As Low As Reasonably 

Practicable. Silloin on tehtävä kaikki mitä on mahdollista kyseisissä olosuhteissa riskin 

alentamiseksi. Toimenpidettä, jolla riskiä voidaan alentaa, on käytettävä, ellei sen 

käyttöä voi todistaa käytännössä kohtuuttomaksi. Kustannushyötyanalyysi 

(englanninkielinen lyhenne CBA) on yleisesti käytössä vertailujen tekemiseksi. 

Turvallisuuskontekstissa sen käyttö on soveliasta, kun riskit ja haasteet ovat suurimpia. 

Sitä voidaan käyttää myös siten, että kustannuksen sijasta hyötyjä verrataan esimerkiksi 

tuotelaatuun tai asiakastyytyväisyyteen. (Harms-Ringdahl 2013, 64-65, 74.) 

Riskienhallinta antaa riskien arviointiin toimintaperiaatteen, jonka tavoitteena on 

säilyttää riittävä vaarojen hallinnan taso järjestelmässä. Arvioinnin pitäisi määrittää 

tekniset ja yritystason turvallisuustoiminnot, jotta voidaan nähdä, ovatko ne riittäviä. 

Työtapaturman sattuessa turvallisuusjärjestelmä voidaan nähdä tehottomana, jolloin 
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työtapaturma ei ole vain sattunut vahinko. Eräs toimintaperiaate liittyy riskien 

arviointiin neuvotteluvälineenä sidosryhmien kesken. Riskien arvioinnin 

päätöksenteossa sidosryhmiä ovat johdon lisäksi työntekijät, asiakkaat, vakuutusyhtiöt, 

viranomaiset jne. Epäluottamusta turvallisuutta kohtaan, ajan ja rahan tappioiden lisäksi, 

voi seurata ristiriidoista, joissa erilaisia mielipiteitä eri sidosryhmiltä ei käsitellä oikealla 

tavalla. Kaikki sidosryhmät voivat arvottaa riskit ja ongelmat eri tavoin. Eri 

näkökulmista voi olla myös hyötyä riskien arvioinnissa; arvostelu- ja toimintaperiaatteet 

voivat selkiytyä ja tulokset olla lopulta laadukkaampia, kun arviointiin käytetään 

sidosryhmien eri näkökulmien vuoksi enemmän aikaa. (Harms-Ringdahl 2013, 65-66.) 

Riskien arviointia voidaan lähestyä eri tavoilla. On olemassa suoria arviointeja, 

määrällisiä arviointeja, riskimatriiseja ja muita tyyppejä. Seuraukset voivat olla 

muitakin kuin henkilövahinkoihin liittyviä. SHEP-jaottelu jakaa seuraukset 

turvallisuuden, terveyden, ympäristön sekä tuotannon ja omaisuuden kesken. (Harms-

Ringdahl 2013, 67.) 

Harms-Ringdahlin (2013, 68) teoksessa Guide to safety analysis for accident prevention 

suora riskin arviointi -menetelmä (englanniksi Direct Risk Evaluation) sisältää usein 

tunnistamisvaiheen, jossa tunnistetaan vaaroja, poikkeamia, ongelmia ja vastaavia 

asioita. Suoran arvioinnin lähestymistapa keskittyy suoraan vastaamaan riskin 

hyväksyttävyyden kysymykseen. Jokainen tunnistettu asia käydään läpi 

arviointivaiheessa ja päätetään, tehdäänkö sille mitään toimenpiteitä.  

Riskin arvioinnissa kahden vaihtoehdon asteikko on yleensä liian avoin, joten tapana on 

käyttää useampia vaihtoehtoja, usein viittä kappaletta. Asteikossa arvo nolla annetaan 

käsiteltävälle kohdalle, joka ei tarvitse parannustoimenpiteitä. Arvon neljä saa kohta, 

joka on sietämätön ja sitä kohdan tapahtumaa ei tule jatkaa ilman riskin alentamista. 

Arvot nolla ja yksi tarkoittavat käytännössä hyväksyttävää riskiä, kolme ja neljä ei-

hyväksyttävää riskiä. Ennen arviointia on valittava, mitä kriteerejä siinä käytetään. Ei-

hyväksyttävän riskin kriteerejä voivat olla esimerkiksi poikkeaminen yrityksen 

politiikasta, poikkeaminen hyvästä käytännöstä (samanlaisilla sovelluksilla tai 

asennuksilla) tai viranomaisdirektiivien rikkominen. (Harms-Ringdahl 2013, 69-70.) 
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Kun riskien arviointi tehdään ryhmätyönä, on arvioinnin tulos suositus ryhmältä 

yrityksen johdolle, jolla on lopullinen päätösvalta muun muassa parannustoimenpiteiden 

suhteen. Jos ja kun ryhmä koostuu erilaisia arvoja ja kokemuksia omaavista jäsenistä, 

on se etu, koska mahdollisista erimielisyyksistä saadaan usein rakentavia tuloksia ja 

niiden ratkomisessa on harvoin käytännön ongelmia. Ryhmätyön hyötynä on myös 

ryhmän jäsenten sitoutuvampi osallistuminen päätöksentekoon. (Harms-Ringdahl 2013, 

72.) 

Määrälliset arviointimenetelmät perustuvat yksinkertaisesti tapahtuman 

todennäköisyyden ja seurausten suuruuksien estimointiin ja estimaatin avulla riskin 

hyväksyttävyyden määrittämiseen. Niiden käyttö on suosittua silloin, kun seuraukset 

sovelluksissa ovat vakavia. Metodologia on tuttua toimialoilla, joissa vaarojen 

seuraukset voivat olla todella merkittäviä. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa 

ydinvoima-, avaruus- ja ydinvoima-alat. Määrällisessä tai toisin sanoen 

todennäköisyyksiin perustuvassa riskien arvioinnissa klassinen lähestymistapa 

arviointiprosessiin käynnistyy arvosteluperusteiden muodostamisella. Ne voivat 

käsitellä esimerkiksi odotettujen sairauslomapäivien lukumäärää, kuolemien 

lukumäärää tai muita vahinkojen tai haittojen määriä. Seuraava vaihe on riskien 

arvosteluperiaatteiden muodostaminen. Sitten riskien taso estimoidaan, sisällyttäen 

todennäköisyyksien ja seurausten arvot valittuihin vaaroihin. Viimeinen vaihe on itse 

arviointivaihe, joka tarkoittaa estimoitujen arvojen vertaamista muodostettuihin riskien 

arvosteluperusteisiin. (Harms-Ringdahl 2013, 73.) 

Määrällisien arviointien riskien arvosteluperusteet jaetaan usein kolmeen luokkaan; 

alhaisen, keskisuuren ja suuren riskin luokkaan. Keskisuuren riskin luokka eli toiselta 

nimeltään harmaa alue (englanniksi Grey zone) on haasteellisin. Tähän luokkaan valitut 

riskit voivat olla edelleen hyväksyttäviä tai ei-hyväksyttäviä. Laajoissa järjestelmissä 

hyväksyttävyyden kysymys monimutkaistuu edelleen. Aiemmin mainitut 

arvosteluperiaatteet, ALARP ja ALARA, voivat toimia harmaan alueen kysymysten 

ratkaisemisessa. (Harms-Ringdahl 2013, 73-74.) 

Riskimatriisi on yleinen lähestymistapa riskien arviointiin. Se voidaan määritellä 

osittain määrälliseksi arviointimenetelmäksi ja siinä todennäköisyydet ja seuraukset 
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kategorisoidaan. Riskimatriisin käyttöön päädytään monesti, kun riskin 

hyväksyttävyyden rajaa harkitaan. Alan tieteellinen kirjallisuus esittelee riskimatriisin 

usein lyhyesti. Standardeista ISO 2009C ja BSI 2004 esittävät matriisin käytön 

kuitenkin tarkemmin (Harms-Ringdahl 2013, 76.) 

Riskimatriisin seurausten ja todennäköisyyksien asteikot sisältävät useimmiten kolmesta 

kuuteen luokkaa. Seurausten kategorisointi voidaan tehdä muun muassa tapahtumien 

harmillisuuden, katastrofaalisuuden, tuotannon häiriöiden, ympäristön haittojen, 

rahallisten tappioiden ja, kuten useissa tapauksissa, henkilövahinkojen perusteella. 

Todennäköisyyksien asteikkojen luokat voivat vaihdella esimerkiksi todella 

harvinaisesta toistuvaan. Riskimatriisin avulla tehtävän arvioinnin tuotokselle 

kategorioita voivat olla hyväksyttävästä ei-hyväksyttävään tai esimerkiksi neljä luokan 

kategorisointi, mitättömästä sietämättömään. (Harms-Ringdahl 2013, 81-82.) 

Riskimatriisin käyttöön liittyy myös ongelmia. Sen käyttäjät tekevät epäsuoria oletuksia 

ja olettavat, että muut jakavat ne. Asteikkojen tarkoitukset, matriisin käytön virheet ja 

riskin hyväksyttävyyden arvosteluperusteiden määrittäjän taidot voivat tuottaa 

ongelmia. Usein ei-suuret riskit summautuvat ja muodostavat lopulta yhdessä 

merkittävän vahingon lähteen. Harms-Ringdahl (2013, 83, 87-90) toteaa myös, että 

usein riskimatriisien käyttäjät päättelevät luonnonlain tavoin, että vakava seuraus 

tarkoittaa pientä todennäköisyyttä, joka on huolestuttavaa ja vain toiveajattelua. Hän 

tekee loppupäätelmän, että riskimatriisia tulisi käyttää oikean proseduurin mukaisesti, 

perustaen oletukset ja tiedot todelliseen informaatioon ja olla sen käytössä varovainen. 

Väärinkäytettynä tulokset voivat olla käyttökelvottomia tai jopa sitä huonompia eli 

haitallisia. Sellaiset tulokset saattavat olla sattumanvaraisia tuloksia heikompia. 

Riskin arvioinnissa kriittisiä asioita ovat riskin käsitteen samanlaatuinen käsittäminen, 

työryhmän intressit, vaarojen harmaa alue ja tietojen epävarmuus riskimatriisia 

sovellettaessa. Lisäksi eri ryhmät altistuvat analysoitaville riskeille eritasoisesti riskien 

hyötyjä ja haittoja arvioitaessa. Siten hyötyjät ja kärsijät löytyvät eri ryhmistä. Eräs 

kriittinen huomio on myös se, että vaikka riskeihin liittyy useita eri näkökulmia, niiden 

arvioinnissa keskitytään usein vain seurauksiin ja todennäköisyyksiin, eli riskien 

moniulotteisuus unohdetaan. (Harms-Ringdahl 2013, 86-87.)  
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Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa yhteistyössä tuotetussa Riskien 

arviointi työpaikalla –työkirjassa Mervi Murtonen (2013, 8-9) listaa kahdeksan 

ominaisuutta hyvällä tavalla toteutetulle riskien arvioinnille. Riskien arviointiin on 

tarpeen osallistua kaikki tärkeimmät sidosryhmät eli myös henkilöstö. Arvioinnin tulee 

olla organisoitu ja tarkasti kirjattu, todellisuutta kuvaava, ja riskit tulee erotella 

suuruuksien perusteella siten, että syntyy eroa mitättömille ja huomattaville riskeille. 

Arvioinnissa on syytä ennakoida tulevia riskejä, eikä vain pohtia jo toteutuneita. Sen 

ratkaisujen tulee olla käytäntöön sopivia eli toteutuskelpoisia. Lisäksi sen tulee olla 

kehittyvä eli riskien arviointi ei pääty tavallaan koskaan liiketoiminnassa vaan se on 

jatkuvaa. 

2.5.2 Riskin suuruuden estimointi 

Riskitapahtuman vakavuudelle ja todennäköisyydelle löytyy useita erilaisia asteikkoja. 

Asteikoissa on useimmiten 3-5 luokkaa, mutta joissain jopa 9 kappaletta. Riskien 

vakavuuden ominaisuuksia voidaan arvioida sanallisesti tai analyyttisemmin kuten 

rahamääräisesti tai vaikkapa tapahtuman vakavuutta suhteutettuna yrityksen 

nettotuloksen määrään. Todennäköisyyttä arvioitaessa sanallisten vaihtoehtojen lisäksi 

voidaan ilmaista kuinka usein tapahtuma jonkun aikamääreen aikana tapahtuu. 

Esimerkiksi voidaan ilmaista tapahtuman toteutumisen todennäköisyydeksi kerran 

kymmenessä vuodessa. Kuvissa 1 ja 2 esitetään tavat kuvata tapahtuman vakavuutta ja 

todennäköisyyttä eri lähteistä. Lähteet (1-5) on esitetty välittömästi kuvien jälkeen. 

Kaksi lähteistä on tarkoituksella valittu kansainvälisistä lähteistä (Yhdysvallat ja 

Australia), jotta vertailuun voi tulla erilaisia näkemyksiä. Englanninkieliset termit on 

käännetty kuviin tilanteeseen parhaiten sopivilla sanoilla. Lähteet eivät ota 

ominaisuuksien määrittelyssä kantaa yrityksen kokoon, jossa teoreettinen 

riskitapahtuma tapahtuu. Yleisesti ottaen kyse on kuitenkin suuremmista kuin 

mikroyrityksistä, koska todella vakava riski toteutuessaan taulukon mukaisesti 

kuvattuna veisi mikroyrityksen usein konkurssin partaalle. 
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Kuva 1. Tapahtuman vakavuuden määrittelytapoja. 

 

 

Kuva 2. Tapahtuman todennäköisyyden määrittelytapoja. 

 

Kuvissa käytetyt lähteet ovat: 

1. Suomen Riskienhallintayhdistys ry 2014 

2. Suominen 2003, 44 

3. Juvonen et al. 2005, 27 

4. Queensland Government 2014 

5. Curtis & Carey 2012 

Toisaalta, kun puhutaan sanoista vakava, vahinko, menetys, katastrofaalinen, voidaanko 

näin käsitellä kaikkia riskejä? Palataan riskin käsitteen eroihin. Toiset tahot näkevät 

riskin aina negatiivisena, toisille riski tarkoittaa tapahtumaa, joka voi olla seurauksiltaan 



 

 

31 

negatiivinen tai positiivinen (yleensä liiketoimintamahdollisuudet). Tulisiko siis 

esimerkiksi pk-yrityksen muodostaa neutraali riskiasteikko, jossa ei oteta vielä 

huomioon riskin hyvyysominaisuutta ja käyttää sitä hyväksi riskien arvioinnissa? Vai 

olisiko parempi tehdä oma luokitus negatiivisille riskeille, jossa voitaisiin puhua 

vahingoista ja tappioista, ja oma luokitus positiivisille riskeille, jossa puhutaan 

esimerkiksi voitoista? Kuten huomataan, nyt käsiteltiin vakavuutta vain rahamääräisenä 

suureena. Toki suure voidaan määritellä varsinkin negatiiviselta osaltaan useilla muilla 

tavoilla, joita olivat muun muassa toiminnan keskeytyksen pituus tai ihmisille koituvat 

henkilövahingot. (Ilmonen et al. 2010, 17, 190; Juvonen et al. 2005, 26-28; Suomen 

Riskienhallintayhdistys ry 2014.) 

Juvonen et al. (2005, 9) kritisoi perinteistä riskin määritelmää, jossa riskin seuraus ja 

todennäköisyys nähdään samanarvoisina muuttujina yrityksen kannalta. Suuruuden 

määrityksessä yleisesti käytettyjä arvoja ovat arvot yhdestä viiteen. Harvoin toteutuva 

todella vakava riski sekä usein toteutuva mitätön riski saavat riskin kokonaissuuruuden 

(tulon) viisi. Toteutuessaan ensiksi mainitulla riskillä on mahdollisuus tuhota 

yritystoiminta. Jälkimmäinen riski toteutuessaan ei tuhoa yritystoimintaa vaan tuottaa 

pieniä taloudellisia tappioita, jos niitäkään. 

Riskeille on siksi tuotettu kehittyneempi kaava, joka mittaa uhkaa yrityksen 

liiketoiminnan jatkumiselle. Sen nimi on riskiarvo. Kaavassa riskin todennäköisyys 

kerrotaan riskin merkittävyyden toisella potenssilla. Tulot ovat verrattavissa toisiinsa. 

Mitättömillä riskeillä riskiarvo on alle 10, kohtalaisilla 10–20 ja yli 20 riskiarvo on 

riskeillä, jotka merkittävästi uhkaavat yrityksen liiketoiminnan jatkumista. Arvo sopii 

käytettäväksi erityisesti pk-sektorilla, koska riskien vakavuudet ovat suhteessa riskien 

todennäköisyyksiin suurempana uhkana liiketoiminnan jatkumiselle. Riskiarvon 

periaatteella usein (5) tapahtuva ja vakavuudeltaan vähäinen (1) tapahtuma saa 

riskiarvon 5. Toisaalta todella harvoin (1) tapahtuva ja vakavuudeltaan äärimmäinen (5) 

tapahtuma saa riskiarvon 25. Pitkällä aikavälillä pk-yrityksessä kummankin riskien 

toteutuessa jälkimmäinen tapahtuma on paljon suuremmaksi vaaraksi yrityksen 

liiketoiminnan jatkumiselle. (Juvonen et al. 2005, 10.) 
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2.6 Riskienhallintakeinot 

Selvitettyjen riskien hallintaan on useita tapoja. Kun puhutaan yleisesti riskeistä 

negatiivisessa mielessä, ne yritetään ensiksi estää tai lieventää niiden seurauksia, jos se 

on mahdollista. Kun riski on suuri, on sen nopea hallinta tärkeää. Sellaisen riskin 

pienentäminen pitäisi hoitaa tehokkaasti ja nopealla aikataululla. Tehokkuus tarkoittaa 

sitä, että pohditaan, mikä on paras riskinhallintakeino eikä vain toimita liian hätiköiden. 

Samalla voidaan säästää rahaa. Riskienhallinnan keinoihin, kuten myös torjuttavien 

riskien määrään, vaikuttaa muun muassa toimenpiteestä aiheutuvat seuraukset, 

toimenpiteelle muodostuva aikataulu, toteutuksen mutkattomuus sekä suhde liittyen 

toimenpiteen kustannukseen ja hyötyyn. (Suomen riskienhallintayhdistys ry 2014.) 

Kun puhutaan vahinkojen torjunnasta, puhutaan toimenpiteistä, jotka ehkäisevät riskien 

toteutumista ennakolta. Yleisesti vahingontorjuntatapoja on neljä kappaletta. Riski 

voidaan yrittää välttää tietynlaisen toiminnan avulla. Riskiä voidaan pienentää, muun 

muassa turvallisuutta parantamalla, työtapoja kehittämällä tai lisäkoulutuksen avulla. 

Kolmas keino on siirtää riski toiselle taholle, kuten vakuutusyhtiölle (esimerkiksi 

paloriski). Viimeinen tapa on pitää riski. Joskus näin myös kannattaa tehdä. Kuitenkin 

liiketoiminta perustuu lopulta riskienottoon. (Suomen riskienhallintayhdistys ry 2014.) 

Suomisen (2003, 108) mukaan ajalla, tai paremminkin ajoituksella, on merkittävä rooli 

vahingontorjunnassa. Torjuvat toimet jaotellaan kolmeen luokkaan ajallisuuden 

mukaan. Ensimmäinen toimi on ennaltaehkäisy, toinen on rajoittaminen ja kolmas, ja 

samalla ajallisesti viimeinen, on vahingon jälkiseurausten torjunnan toimet. Yleisesti 

ottaen esimerkkejä näistä luokista voisi olla tulipaloa tarkasteltaessa sprinklereiden 

hankkiminen, pelastustoimet ja lisävahinkojen ehkäisy. 

Ilmonen et al. (2010, 139-141) määrittelevät vakuutuksen ottamisen yleisimmäksi 

riskiensiirron menetelmäksi. Vakuutusyhtiölle siirretään osa riskin mahdollisesti 

aiheuttamista talousvahingoista; omavastuukäytännön vuoksi koko riskiä ei voida 

vakuutusyhtiön vastuulle siirtää. Riskeistä aiheutuu aina kuitenkin myös muita kuin 

vain talousvahinkoja ja erilaisia riskienhallintakeinoja tulisi myös käyttää. Vahinkoon 

voi muun muassa liittyä maineriski, jota ei voida vakuutuksella pienentää. Vakuutuksia 
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löytyy todella paljon erityyppisiin tilanteisiin. Yleensä riskejä ja toimintaa varten 

käytetään vastuuvakuutuksia, ja muun muassa omaisuusvakuutukset ovat joissakin 

tapauksissa kaiken korvaavia. Yritysten tulisi selvittää oma vakuuttamisen tarve 

tarkkaan ja hankkia juuri yrityksen omiin tarpeisiin sopivat vakuutukset.  

Yleisesti ottaen vain noin vajaa kolmasosa riskeistä voidaan vakuuttaa ja siten siirtää 

pois (suurimmaksi osaksi) yrityksen taloudelliselta vastuulta. Tällöin on kyse 

aineellisista riskeistä. Reilu kaksi kolmasosaa riskeistä tulee hallita riskienhallinnan ja 

vahingontorjunnan avulla. Operatiivisen toiminnan riskienhallinta on pääkeino 

liiketoiminnan riskien hoitamiseen. Tässä toiminnassa suurin riskinlähde ovat henkilöt. 

Johtamisessa ja päätöksenteossa tehdyt virheet ovat useiden suurien riskien 

toteutumisien ja vahinkojen takana lähimenneisyyttä tarkasteltaessa. (Rautanen 2011, 

24-25.) 

Fennia (2015) luettelee yrittajat.fi-sivustolla yrityksien vakuutuksien lajeihin omaisuus-, 

keskeytys-, vastuu-, oikeusturva-, kiinteistö- ja ajoneuvovakuutukset. Lakisääteisiä 

vakuutuksia on ainakin ajoneuvovakuutuksien piiriin kuuluva liikennevakuutus. 

Tavallisen keskeytysvakuutuksen lisäksi kannattaa miettiä 

riippuvuuskeskeytysvakuutuksen hankintaa, jos on mahdollista, että toiminta voi 

pysähtyä jonkun muun yrityksen toiminnan takia. Fennia jakaa vastuuvakuutukset 

tuotevastuuvakuutukseen (yritys tekee tai maahantuo hyödykkeen, joka johtaa 

vahinkoon) ja toiminnan vastuuvakuutukseen (toimialaan liittyvä toiminta johtaa 

vahinkoon). Vahingoista seuraa korvallisuusvelvollisuus, jota vakuutukset kattavat. 

Myös erityisiin kohteisiin, kuten toimitusjohtajan vastuihin, löytyy omia 

vastuuvakuutuksia.  

2.7 Positiiviset riskit – liiketoimintamahdollisuudet 

Riskeistä puhutaan usein negatiivisessa mielessä. Usea uusikin kirjallisuusviite alalta 

käsittelee riskejä vain negatiiviselta kannalta. Pitää kuitenkin muistaa, varsinkin kun 

puhutaan yritystoiminnan riskeistä ja riskienhallinnasta, että on olemassa myös 

positiivisia riskejä. Yritystoiminnassa nämä yleensä tarkoittavat 

liiketoimintamahdollisuuksia (Ilmonen et al. 2010, 17). 
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Yritystoiminnassa riskienhallinta nähdään yleisesti ottaen toiminnan suojelemisena 

ikäviltä ja haitallisilta tapahtumilta ja vaikutuksilta. Riskinotto on kuitenkin 

liiketoiminnan olemassaolon perusta. Kun tarkastellaan riskienhallintaa laajasta 

näkökulmasta, sisältää se ei-toivottujen tapahtumien lisäksi mahdollisuudet sekä sen, 

miten niitä voidaan havaita, arvioida ja hallita. Tunnistus- ja arviointitavat ovatkin 

mahdollisuuksia tarkasteltaessa lähes samat kuin ei-toivotuilla asioilla. Kun 

negatiivinen riski toteutuu yritystoiminnassa, on se tuloksen kannalta negatiivinen. Kun 

liiketoimintamahdollisuus toteutuu, on se tuloksen kannalta positiivinen. 

Liiketoimintamahdollisuudet sisältyvät samannimiseen riskilajiin ja lisäksi niitä löytyy 

strategisista riskeistä. Liiketoimintamahdollisuuksia ei koskaan ole vahinkoriskien 

lajissa ja todella vähän myös operatiivisien riskien lajissa. Ne usein juontuvat 

liiketoiminnan tehostamisesta. (Ilmonen et al. 2010, 17-18.) 

Riskienhallinnan työkalut ja tekniikat on usein suunnattu negatiivisille riskeille. Tämä 

pätee varsinkin riskienhallintatoimenpiteitä tarkasteltaessa, koska silloin keinot yleisesti 

ovat välttäminen, siirtäminen, pienentäminen ja hyväksyminen. Nämä keinot sopivat 

vain uhkien hallintaan. Uusia strategioita kaivataan mahdollisuuksiin vastaamiseen, ja 

lähestymistapoja onkin kehitelty. Pyrkimyksenä strategian muutoksilla on antaa 

mahdollisuuksille riskeinä yhtäläinen asema kuin uhille ja hallita niitä ennakoivasti 

siten, että niistä saadaan kaikki hyödyt irti. (Hillson 2001.) 

Kun mahdollisuuksiin valitaan hallintakeinoja, ne ovat edellä mainittujen sijasta 

hyödyntäminen, edistäminen, jakaminen ja huomioitta jättäminen. Ne on johdettu 

yleistetyistä hallintakeinojen strategioista: 

- Välttämisen strategialla oikeastaan pyritään eliminoimaan epävarmuutta. 

Vastakohtaisesti voidaan pyrkiä siihen, että tapahtuma hyödynnetään ja riski eli 

mahdollisuus toteutuisi. 

- Riskin pienentäminen pyrkii muokkaamaan riskinaltistumisen astetta. Uhkia 

käsitellessä kyse on todennäköisyyden ja/tai seurausten pienentämisestä; 

mahdollisuuksia käsitellessä tilanne on päinvastainen ja todennäköisyydet ja/tai 

seuraukset yritetään maksimoida. 

- Riskin siirrossa on kyse sen omistuksen erittelemisestä mahdollistaen tehokas 

uhan hallinta. Tämä voidaan peilata mahdollisuuden jakamiseen, jossa riskin 

omistusta jaetaan sellaisille osapuolille, jotka voivat auttaa riskin toteutumisessa. 
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- Riskin hyväksyminen sisältää lähtökohtaisesti jäännösriskin ilman erikoistoimia. 

Samoin mahdollisuudet voidaan jättää ennalleen, jolloin niistä ei välitetä. 

(Hillson 2001.) 

Hyödyntäminen on hallintakeinoista aggressiivisin. Kun välttämisessä pyritään kaikin 

keinoin saamaan riskin tapahtumisen todennäköisyys (ja seuraukset) mahdollisimman 

lähelle nollatasoa, hyödyntämisessä tehdään työtä sen eteen, että riski toteutuisi 100 

prosenttisesti. Kummassakin tapauksessa epävarmuus riskin toteutumisesta pyritään siis 

poistamaan. Tätä aggressiivista hallintakeinoa tulisi käyttää niiden niin sanottujen 

kultaisten mahdollisuuksien kohdalla, joilla on suuri todennäköisyys ja potentiaalisesti 

suuri positiivinen vaikutus, ja jota yrityksellä, projektilla tai muulla taholla ei ole vara 

käyttää hyödyntämättä. Kuten riskin välttäminen, niin hyödyntäminenkin voidaan tehdä 

suorasti tai epäsuorasti. (Hillson 2001.) 

Yksi yhteinen näkökulma riskeihin vastaamisen suunnittelussa on niiden omistuksen 

jakaminen. Uhan kohdalla riskiä siirretään muille osapuolille, jotta vastuut pienenevät. 

Mahdollisuuden jakamisessa on kyse omistussuhteen erittelemisestä sellaisille 

osapuolille, joilla on paras kyky hallita se, niin tapahtumisen todennäköisyyttä 

maksimoimalla kuin mahdollista vaikutusta lisäämällä. Kuten uhkienkin tapauksissa, 

mahdollisuuden toteutuessa myös muiden osallistuneiden osapuolien tulee hyötyä 

tapahtumisen seurauksista. Uhista puhuttaessa kyse on haitoista, ei hyödyistä. Riskin 

jakamiseen on erilaisia mekanismeja kuten riskinjakosuhteet, erikoistarkoitusyhtiöt, 

tiimit ja yhteisyritykset. Tulos-hinta-palkkiotyyppiset sopimukset ovat sopivia niin 

uhille kuin mahdollisuuksille, koska ne tarjoavat keinon jakaa joko tappion tai voiton. 

(Hillson 2001.) 

Kolmas strategia on riskin tehostaminen, jota käytetään silloin kun kahta aiempaa 

strategiaa ei voida käyttää, oli kyse sitten uhista tai mahdollisuuksista. Tällä pyritään 

muokkaamaan riskin kokoa tehden siitä hyväksyttävämmän. Tunnistamalla ja 

maksimoimalla avainriskitekijät voidaan tehostaa mahdollisuutta kasvattaen sen 

todennäköisyyttä ja/tai seurauksia. Avaintekijöitä voivat olla esimerkiksi uuden 

toimitilan hankinta tai riskin syyn vahvistaminen. Jos mahdollisuuden todennäköisyys 

saadaan kasvatettua 100 prosenttiin, niin strategia muuttuu silloin toki hyödyntämisen 

strategiaan. Kustannustehokkuus tulee ratkaisevaksi silloin, kun mahdollisuuksia on 
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tunnistettu peruslähteestä useita. Parhaimmillaan tehostustoimet vaikuttavat useampaan 

kuin yhteen mahdollisuuteen, jolloin hyötyjen määrä voi kasvaa suuresti. Toimet 

vaihtelevat niin paljon, että niitä ei voi tuotteliaasti eritellä. (Hillson 2001.) 

Jäännösriskit ovat niitä, jotka jäävät edellä esitettyjen kolmen hallintastrategian jälkeen 

jäljelle. Ne sisältävät myös pienempiä riskejä, joille mikään muu hallintakeino (kuin 

huomiotta jättö) ei ole kustannustehokas. Uhille yleiskäsitteistön mukaan kyse on niiden 

hyväksymisestä. Mahdollisuuksissa on kyse niiden huomiotta jättämisestä, mutta se ei 

estä sitä, että kävisi onni ja riski silti toteutuisi. Sama koskee uhkia, jolloin on kyse 

paremminkin epäonnesta.  (Hillson 2001.) 

2.8 Pk-yrityksistä ja niiden konkursseista 

Voimassaolevassa Euroopan unionin laissa eli komission suosituksessa 2003/361 

kuvataan pk-yritysten (englanniksi SMEs eli small and medium-sized enterprises) 

määritelmä. Yritys tarkoittaa mitä tahansa tahoa, mikä harjoittaa taloudellista toimintaa 

riippumatta sen laillisesta muodosta. Määritelmä sisältää itsensä työllistämät henkilöt ja 

perheliiketoiminnan sekä muut toiminnat ja osakkuudet, mitkä osallistuvat 

säännöllisesti taloudelliseen toimintaan. (Euroopan unioni 2003a.) 

Yrityksen työvoiman koko on tärkein arviointiperiaate, jolla yrityksiä määritellään. 

Tärkeitä kriteerejä ovat myös taloudelliset luvut kuten liikevaihto. Liikevaihto ei 

kuitenkaan aina anna todellista kuvaa, koska kauppa- ja jakelualojen liikevaihdot ovat 

muita aloja suurempia. Siksi olisi parempi mitata liikevaihto yhdessä kokonaistaseen 

kanssa, joka antaa kuvan yrityksen kokonaisvarallisuudesta. Nämä kolme lukua ovatkin 

ne, joilla nykyään määritellään, mihin luokka yritys kuuluu. (Euroopan unioni 2003a.) 

Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmään sisältyy yritykset, jotka työllistävät 

vähemmän kuin 250 henkilöä ja joiden vuosittainen liikevaihto ei ylitä 50 miljoona 

euroa ja/tai vuosittainen kokonaistase ei ylitä 43 miljoonaa euroa. Pieniksi yrityksiksi 

kuvataan yrityksiä, jotka työllistävät vähemmän kuin 50 henkilöä ja joiden vuosittainen 

liikevaihto ja/tai vuosittainen kokonaistase ei ylitä 10 miljoonaa euroa. Pk-yritysten 

määritelmään sisältyy myös mikroyritykset, jotka työllistävät vähemmän kuin 10 



 

 

37 

henkilöä ja joiden vuosittainen liikevaihto ja/tai vuosittainen kokonaistase ei ylitä 2 

miljoonaa euroa. (Euroopan unioni 2003a.) 

EU:ssa vuoden 2005 tilastojen mukaan pk-yritykset tarjosivat työn noin 75 miljoonalle 

noin 23 miljoonassa yrityksessä, ja nämä vastasivat 99 prosenttia kaikista yrityksistä 

(Euroopan unioni 2005). Yritykset voidaan jakaa omistussuhteiden puolesta kolmeen 

tyyppiin: kyseessä on omistusyhteysyritys, kun yritys omistaa toisesta 25–50 prosenttia 

ja sidosyritys, kun taloudellisessa tilanteessa yritykset toimivat ryhmässä, mutta yleisin 

tyyppi on riippumaton yritys, jolloin se ei ole kumpikaan edellä mainituista ja sillä ei 

ole yli 25 prosentin omistusta muusta yrityksestä (Euroopan unioni 2003b). 

Tilastokeskus käyttää samaa määritelmää pk-yrityksille. Suomessa yrityksien tilastoista 

viimeiset tiedot ovat vuodelta 2012. Tuolloin Suomessa oli toiminnassa 322 184 

yritystä, joista 99,8 prosenttia oli pk-yrityksiä. Kaiken kaikkiaan yritysten työvoiman 

koko oli 1 474 520 henkilöä, joista 64 prosenttia työskenteli pk-sektorin yrityksissä.  

Pk-yritysten osuus yritysten liikevaihdosta oli 53 prosenttia. Yhteensä Suomessa 

toimivien yritysten liikevaihto oli vuonna 2012 394,9 miljardia euroa. (Tilastokeskus 

2014.) 

Kun on tutkittu pienten yritysten konkursseja ja sulkemisia, on havaittu, että yrityksen 

iällä on asiaan suuri merkitys. Konkurssin ja muiden sulkemissyiden todennäköisyys 

pienenee tasaisesti yrityksen ensimmäisen viiden vuoden iästä seuraavat viisi vuotta ja 

siitä tulevaisuuteen. Toisaalta yrityksen koko ei kerro sulkemisen todennäköisyydestä 

niin paljoa. Tulokset viittaavat siihen, että suuremmat yrityksen tekevät konkurssin 

pieniä useammin. Jos taas tarkastellaan kaikkia yritysten sulkemisia, kuten yrittäjän 

eläköitymistä, niin tulos on päinvastainen. Kuitenkin, jos tarkastellaan kaiken kaikkiaan 

yrityksen myyntejä ja sulkemisia tulevien tappioiden estämiseksi, yrityksen koko ei 

näytä vaikuttavan lopetuksien kokonaismäärään. (Watson & Everett 1996.) 

Kaksi periaatesyytä yrityksien odottamattomille sulkemisille ovat riittämätön pääomitus 

ja suunnittelun puute. Pääomasijoittajat vaativat yleensä tulevalta sijoitusyritykseltä 

yrityssuunnitelman. Suurimmaksi osaksi tämän vuoksi pääomasijoittajien rahoittamilla 

yrityksillä on parempi onnistumisprosentti kuin pankkien rahoittamilla yrityksillä. 
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Pankit yleensä vaativat yrityksiltä vain tilannekuvan taloudellisesta tilanteesta, mutta 

eivät käsittele yrityksen kykyä suoriutua lainasta koko laina-ajalla. (Altman et al. 2010.)  

Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta (2006) toteaa, että ensimmäinen puoli 

vuosikymmentä on uusille yrityksille kriittistä aikaa – niistä enemmän kuin 50 

prosenttia lopettaa tuona aikana. Nykyisten yritysten uusiutuminen on tärkeää, jotta 

työpaikkojen määrän säilyttäminen ja talouskasvu mahdollistetaan. Kun yrityksen 

liiketoiminta siirtyy, yleensä viiden työntekijän työt säilyvät; uusissa pk-yrityksissä 

työskentelee tilastollisesti vain kaksi ihmistä. Kun yrityksen omistaja vaihtuu tai 

tapahtuu sukupolvenvaihdos, ollaan haasteen edessä. Yrityksien lopettamiset ovat 

mahdollisia ja varsinkin tällä hetkellä, kun omistajat tilastojen mukaan ovat vaihtumassa 

tai vaihtuneet kolmasosassa suomalaista yrityksistä. Työpaikkojen säilyttäminen 

yrityksissä pohjautuu jatkavaan yritystoimintaan, ja tästä tavoitteesta on pidettävä kiinni 

kaikkien eri sidosryhmien osalta. 

Uusia ongelmia pk-yrityksille tuottaa asiakkaiden maksuaikojen venähtämiset. Trendi 

on seurannut muista Euroopan maista Suomeen, jossa siitä tuli normaalimpaa 

talouskriisin (noin 2007-2009) jälkeen. Suomen Yrittäjät on selvittänyt, että yrityksistä 

lähes puolen on pitänyt hyväksyä enemmän kuin 30 päivän maksuaika, ja reilun 

kolmannen enemmän kuin 60 päivän maksuaika. Pk-yritykset jäävät sopimuksia 

määritettäessä alakynteen samalla kun maksuajat ovat pitkiä suuryrityksissä. Ylipitkistä 

maksuajoista on seurannut maksuvaikeuksia joillekin pk-yrityksille. Suomen Yrittäjät 

on tehnyt aloitteen oikeusministeriöön; siinä ehdotetaan 30 päivän maksimirajaa 

maksuajalle. (Kuittinen 2014.) 

2.9 Pk-yritysten riskienhallinta 

Viime vuosina pk-yritysten riskienhallinnasta tehtyjen tutkimuksien määrä on noussut, 

joka viittaa kiinnostuksen kasvamiseen aihetta kohtaan. Suurin osa tutkimuksista on 

ollut empiirisiä ja niissä kiinnitetään usein suuri huomio taloudelliseen näkökulmaan 

pk-yritysten riskienhallinnassa. Erityisesti pk-yrityksille kriittisiin avainhenkilöriskeihin 

kohdattu kiinnostus on puutteellista. (Verbano & Venturini 2013.) Kauppa- ja 

teollisuusministeriön teettämässä ja Petri Mäki-Fräntin (2006) tekemässä pk-yritysten 
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kasvua ja kasvuhakuisuutta tutkineessa tutkimuksessa selviää, että edellytyksenä 

onnistuneelle kasvulle 55 prosentilla yrityksistä oli ollut menestyksellinen riskien 

poistaminen. 

Rautanen (2011, 75-77) kertoo yrityksen riskinsietokyvyn selviävän arvioimalla kuinka 

suuria taloudellisia tappioita tunnistetut riskit voivat tuottaa toteutuessaan esimerkiksi 

menetysten tai henkilövahinkojen kautta. Riskien toteutuminen analysoidaan eri 

riskinhallintakeinojen suhteessa. Edellä mainittu kuulu päätoimintoihin riskien 

johtamisessa, oli yrityskoko mikä tahansa. Kuten aikaisemmin on todettu, pk- tai 

mikroyrityksessä riskienhallinnan kaikki osat jäävät usein johtajalle eli yleensä 

omistajalle. Resurssit ovat aivan eri luokkaa suuriin yrityksiin verrattuna, niin 

taloudellisilta, henkisiltä kuin fyysisiltäkin osilta. Tämä tarkoittaa sitä, että johtajan 

tulee pyrkiä kokoamaan tarpeellinen määrä riskienhallintatietoa, myös toteutuksesta 

käytännön osalta. Alussa, eli riskien tunnistusvaiheessa, ammattilaisten apua kannattaa 

pohtia käytettäväksi. Siihen voi olla syytä, jos resurssit ovat rajoitetut. Rautanen myös 

mainitsee tehtyjen suunnitelmien viemisen toimintaprosesseihin olevan harvinaista 

onnistuneesti. Pk-yrityksille ominaista on, että menestystä uhkaavia tapahtumia ei ole 

selvitetty ja riskienhallinta ei ole liiketoiminnan prosesseissa mukana. 

Yleinen idea siitä, että liiketoimintaa on päättämistä, kuinka ottaa riskiä, pätee 

varsinaisen hyvin pk-yrityksiin. On tärkeää tehdä päätöksiä mahdollisimman aikaisin ja 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä koskee erityisesti innovatiivisia tuotteita ja 

tilanteita, joissa on mahdollisuus tehdä liiketoimi vain yhden kerran. (Alquier & Tignol 

2006.) 

Virdi (2005) selvitti pk-yrityksien riskienhallintaa koskeneessa tutkimuksessa, että 

puolella yrityksistä (Englannissa ja Walesissa) oli käytössä muodolliset 

riskienhallintatoimenpiteet. Suurista yrityksistä osuus lähenteli kolmea neljäsosaa. 

Toisin sanottuna suurista yrityksistä jopa neljäsosa ei ole sisäistänyt riskienhallinnan 

konseptia yrityksessä. Tarkasteltaessa kuinka paljon rahaa yritykset käyttivät 

riskienhallintaan vuositasolla (poikkeavia havaintoja huomioimatta) saatiin keskiarvoksi 

pienille yrityksille (alle 50 työntekijää) 44 000 puntaa (noin 64 000 euroa vuonna 2005), 

keskikokoisille 150 000 puntaa (noin 220 000 euroa) ja suurille 380 000 puntaa (noin 
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550 000 euroa). Kaikilla sektoreilla päti sama tilanne; suurin osuus yrityksistä käytti 

riskienhallintaan alle 0,25 prosenttia liikevaihdostaan. Toiseksi suurin osuus oli 1-5 

prosenttia riskienhallintaan käyttävillä yrityksillä. Palvelusektori vaikuttaa paljon 

riskienhallinnan panostukseen; tarkasti lailla säädetyt alat kuten pankki- ja vakuutusalat 

käyttävät eniten rahaa riskienhallintaan sektorien vertailussa. Toiseksi eniten rahaa 

käytetään tuotanto- ja suunnittelusektoreilla, sitten kiinteistö- ja palvelusektoreilla ja 

selvästi vähiten jälleen- ja tukkumyynnissä. 

Raghavanin (2005) mukaan pk-sektori kohtaa tiettyjä riskejä suuriin yrityksiin 

verrattuna pääosin taloudellisesta näkökulmasta. Eräs riski muodostuu yritysten 

hallintomuodosta, eli yksityisyrittämisestä ja myös kumppanuusyhtiömuodosta. 

Hallintomuoto voi muodostaa riskin, jos omistajien ammattitaidoissa on puutteita tai 

yliriippuvuutta yhtä tai useampaa henkilö kohtaan. Pk-sektorin yritysten sidosryhmien 

ja lainoittajien ei ole varaa unohtaa tätä riskiä, Raghavan kirjoittaa. 

Toinen riski on vaikutusvalta yrityksen rahoitusrakennetta kohtaan. On olemassa raja 

sille, kuinka suureksi pk-yrityksen pääoma voidaan nostaa ja sille kuinka paljon lainaa 

yritys voi saada. Kova kilpailu suurempia kilpailevia yrityksiä kohtaan on riski, koska 

hintoja ei voida nostaa korkeiksi vaikka samalla pitää sietää suuret 

tuotantokustannukset. Myyntisaamisten keräämisessä on riskinsä, koska yritys on saava 

osapuoli, myyntisaamiset voivat olla pienet ja asiakkaille ei voida määritellä 

maksuehtoja kuten suuryritykset voivat tehdä. Pk-yrityksillä on usein vajaa kapasiteetti 

uusia teknologisia uudistuksia kohtaan. Pienet rahavarat ja heikko rahoitusrakenteen 

hyödyntämisen mahdollisuus estävät usein uudistuksia, jotka optimoisivat resurssien 

käyttöä. (Raghavan 2005.) 

Pk-yrityksille tuttu riski on suuri työntekijöiden vaihtuvuus. Kun työntekijä lähtee 

yrityksestä, voi tapahtumaan sisältyä paljon hukkaan heitettyä koulutusta ja työpanosta 

sekä lisäkuluja uuden työntekijän kouluttamisen ja perehdyttämisen kautta. Tämä 

vaikuttaa myös tuottavuuteen. Ammattitaitoinen ja kokenut työntekijä voi vaihtaa 

työpaikkaa sen jälkeen, kun on hankkinut kokemusta ensin pk-yrityksessä. Eräs riski on 

vakuus ja sen turvallisuus. Varsinkin yrityksen alussa yritys voi joutua vakuuttamaan 
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lainoittajan esimerkiksi yksityisyrittäjän omalla kotitalolla. Suuret yritykset vakuuttavat 

lainoittajat muun muassa luottoluokituksen tai tuloshistorian avulla. (Raghavan 2005.) 

Koska pk-yritykset ovat suuri tekijä talouskasvun mahdollistajana, tulee pankkien 

vastata rahoitustarpeisiin vaikuttavasti, mutta ennen kaikkea tehokkaasti. Luottoriskin 

avulla mitataan yrityksen konkurssin mahdollisuutta ja tappion suuruutta. Pk-yrityksien 

lainojen myöntämiseen liittyvät vastahakoisuudet voivat kummuta siitä, että pankit 

näkevät liiketoimessa vain negatiivisen riskin sekä vastuut pk-yrityksen sidosryhmiä 

kuten osakkeenomistajia ja lainsäätäjiä kohtaan. Pankeilla voi olla väärinkäsitys siitä, 

että suuri osa pienistä liiketoiminnoista epäonnistuu ensimmäisen parin vuoden aikana, 

ja että on toisaalta turvallista lainoittaa vain jo toimivia yrityksiä. Startup-yrityksillä on 

usein vaikeuksia vastata pankkien vaatimuksiin muun muassa kokemuksen toteen 

näyttämiseen liittyen. Lisäksi tietyt riskiliiketoimet vaativat erikoishenkilöstöä, jota joka 

pankilla ei ole. (Raghavan 2005.) 

Saksalaisia pk-yrityksiä koskeneessa kyselytutkimuksessa selvisi, että eniten riskejä 

arvioitiin markkinariskien luokassa. Seuraavaksi eniten arvioitiin muun muassa 

strategisia ja liiketoimintaprosessin riskejä, ja vähemmän kiinnitettiin huomiota 

esimerkiksi sisäisen valvonnan riskeihin. Yritykset olivat jakaneet riskit keskimäärin 

kolmeen luokkaan. Suurin osa tunnisti ja arvioi riskejä joka kolmas kuukausi. 

Seuraavaksi suurin osuus yrityksistä toimi asian suhteen vain kerran vuodessa. 

Tutkimuksen koostajien mukaan parasta olisi pohtia riskejä pitkällä (5 vuoden) 

aikavälillä. Kuitenkin pienin osa teki näin ja suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

saksalaisista pk-yrityksistä pohti yrityksensä riskejä vain yhden vuoden 

aikahorisontissa. (Henschel 2008.) 

Riskienhallintaorganisaatiota koskevissa kysymyksissä vastaukset eivät olleet 

riskienhallinnan tehokkuuden kannalta ideaalisimpia. Riskienhallinnan vastuu oli 

harvoin siihen hyvin sopivalla taholla kuten määrätyllä riskijohtajalla tai sisäisellä 

tarkastuksella. Useimmiten siitä oli vastuussa yrityksen hallitus tai ohjaustoimi. 

Tarkkailun ja katselmoinnin myös teki sisäinen tarkastus kaikista harvimmin. 

Riskienhallinnan käytännön hajautus tehtiin yleensä yleisen toimintatapakäsikirjan 

mukaan ja harvimmin oikean riskienhallinnan käsikirjan mukaan. Riskienhallinnassa 
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käytettävä ohjelmisto oli suurimmalla osalla yrityksistä normaali toimisto-ohjelmisto tai 

normaali liiketoiminnan hallintaohjelmisto. Vain harvoin käytettiin siihen suunniteltua 

erityistä riskienhallinnan ohjelmistoa. Riskienhallinnan rahallinen panostus oli 

suhteellisesti pientä. Suurin osa ei suunnitellut minkäänlaisia sijoituksia 

riskienhallintaan tulevaisuudessa, seuraavaksi suurin osa alle 25 000 euron panostusta ja 

kaikista pienin osa yli 50 000 euron panostusta. (Henschel 2008.) 

Riskinhallintavastuut jakaantuvat selvästi harvoille henkilöille pienissä ja 

mikroyrityksissä. Keskisuurilla yrityksillä on usein enemmän riskienhallinnan 

vastuuhenkilöitä tai oma osasto sitä varten. Tutkimuksen mukaan pienet yritykset silti 

jalkauttavat riskienhallinnan hieman tehokkaammin käytäntöön. Kaiken kaikkiaan on 

havaittu, että yrityksillä on suuria puutteita tunnistettujen riskien integroinnissa 

liiketoimintasuunnitteluun. Tutkimuksessa luoduista teoreettisista maksimiarvoista 

jäädään todella kauas. Henschel korostaa tätä löydöstä dramaattiseksi, koska 

kyvyttömyys riskien seurausten arviointiin liittyen yrityksen tärkeisiin tavoitelukuihin 

kuten tulokseen ja maksuvalmiuteen vaarantaa yritysten selviytymisen. (Henschel 

2008.) 

Henschel (2008) toteaa tässä saksalaisia pk-yrityksiä koskeneen kyselytutkimuksen 

yhteenvedossa, että riskienhallintaprosessin toimimiseksi on keskeistä integroida se 

kokonaisvaltaisesti olemassa oleviin liiketoimintasuunnittelujärjestelmiin. Ilman tätä 

integraatiota riskienhallinta voi jäädä vain niin sanotusti tyhjäksi puheeksi ja ei anna 

arvoa yritykselle. Työntekijät voivat nähdä integroimattoman riskienhallinnan vain 

lisätyökuormana. Ainoastaan oikealla suunnitteluprosessiin integroimisella voidaan 

varmistaa riskienhallinnan käytännöllisyys ja matalat kulut. Toinen suuri huomio, joka 

selvisi käytännön kautta, on se, että pk-yritysten riskienhallinnan jalkauttamisessa tulisi 

käyttää ammattilaisapua eli tehtävään erikoistuneita toimijoita tai he ainakin ovat 

keskeisessä roolissa, jos se halutaan toteuttaa laadukkaasti. Asiaan erikoistuneilla 

toimijoilla on kuitenkin haastetta, koska pk-yritykset ovat kovin heterogeenisiä ja 

riskienhallinnan menetelmät tulee sopeuttaa pk-yritysten erityistarpeisiin. 

Halonen (2011, 4) toteaa Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen henkilöriskejä koskevassa 

työkirjassa, että periaatetasolla yritysten riskienhallinta ei eroa toisistaan. 
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Eroavaisuuksia kuitenkin käytännössä löytyy muun muassa riskinsietokyvystä ja 

panostuksen määrästä riskienhallintaan. Pk-yrityksissä edellä mainitut ovat matalampia 

kuin suurissa yrityksissä. Pk-yrityksissä ei usein ole omaa riskienhallintaan keskittyvää 

osastoa tai edes henkilöä, jolloin se on liitetty osaksi muuta päivittäistoimintaa.  

Tilaisuuteen perustuvat riskit sisältävät esimerkiksi uuden toimitilan hankkimisen, 

liiketoiminnan laajentamisen, liiketoiminnan siirtämiseen uudelle sijainnille ja 

tuotelinjan hajauttamisen. Tämän luokan riskit ovat usein taloudellisia ja niitä ei voi 

fyysisesti havaita tai nähdä. Seuraukset voivat olla negatiivisia ja positiivisia sekä ne 

voivat vaikuttaa lyhyen tai pitkän aikaa. (New South Wales Department of State and 

Regional Development 2005, 10.) 

Epävarmuusriskit ovat muun muassa tulipalon tai tulvan aiheuttamat vahingot 

kiinteistöille, liiketoiminnan kannalta tärkeän toimittajan menettäminen, odottamaton 

vakuutustappio tai markkinaosuuden menetys. Uhkaan perustuvat riskit pk-yrityksissä 

sisältävät muun muassa fyysiset, kemialliset, biologiset, ergonomiset ja psykologiset 

uhat. Fyysisiä uhkia ja vaaroja voivat olla melu, lämpötila ja muut ympäristön tekijät. 

Kemiallisiin uhkiin liittyy muun muassa kemikaalien säilytyksien riskit, biologisiin 

virukset ja muut vaaralliset organismit. Ergonomisia uhkia voi tuottaa huono työtilan 

suunnittelu, tekninen sisustus sekä laitteiden käyttö. Psykologisia uhkia aiheuttavat 

kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, työtaakka tai työntekijän ominaisuuksia kohtaan 

väärin asetetut tavoitteet. (New South Wales Department of State and Regional 

Development 2005, 10, 12.) 

Avainhenkilöriski on yksi merkittävimmistä riskeistä pk-yrityksissä. Avainhenkilöiden 

sitouttaminen muun muassa osakkuutta ehdottamalla on mahdollisuus. Viihtyisillä 

työympäristön tekijöillä ja tasapuolisella johtamisella voidaan myös helpottaa 

sitoutumisen toteutumista. Jos pienyrityksen avainhenkilö ei kykene jatkamaan työssä 

eli hänet jostain syystä menetetään, voi yrityksen tulevaisuus olla pahimmassa 

tapauksessa vaakalaudalla. (Halonen 2011, 14-15.) Sveitsin suurin vakuutusyhtiö Zurich 

(2014) kertoo pk-yritysten riski-indeksissä, että 65 prosenttia vastanneiden pk-

yrityksistä riskeeraavat toimintansa vakuuttamatta jätetyillä omistajilla ja 
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avainhenkilöillä. Silti 56 prosenttia vastaajista näkevät yhtiön omistajan kuoleman tai 

vakavan sairauden suurimpana riskinä yrityksen pitkän ajan menestymiselle.  

Certified Practising Accountants Australia (2009) esittää pk-yritysten riskienhallintaa 

koskevassa oppaassa erilaisia riskienvähennysstrategioita yleisimpiä riskejä kohtaan. 

Talouden ja markkinoiden tuomia riskejä voidaan tarkastella kysymällä, onko yritys 

alttiina vaihtuville trendeille tai talouden laskukausille, ja vaikka yritys itsessään olisi 

immuuni talouden laskulle, niin vaikuttaako talouden suunta ja tila asiakkaisiin ja 

heidän käyttäytymiseen. Tämän alueen riskien vähennyskeinoihin pk-yrityksiin liittyen 

kuuluu esimerkiksi kulutustrendien tutkiminen, jotta yritys voi vastata syntyvään 

muutokseen. Yksi tapa on jatkuvasti testata markkinaa siten, että nähdään mitä tuotteita 

ja palveluita kuluttajat pitävät parempina. Näin voidaan saada ymmärrys kuluttajien 

muuttuvista ajatuksista talouden tilan muutoksessa. Edellisen keinon avulla voidaan 

saada määriteltyä palveluita ja tuotteita, jotka myyvät paremmin talouslaskun aikana ja 

sitten markkinoida niitä. Lisäksi oppaassa on otettu muun muassa kantaa siihen, mitä 

pk-yritykselle voi tapahtua, jos omistaja sairastuu vakavasti tai kuolee. Kysymys tällöin 

kuuluu, että tuleeko yritys lopettaa, siirtyykö vastuu perintönä osaamattomalle 

henkilölle vai myydäänkö yritys. Jos tällaista tilannetta varten ei ole muodostettu 

strategiaa, on olemassa riski, että yritys joudutaan lopettamaan. 

Riskienvähennyskeinoina ovat yrityksen vallanperinnän testamenttaus ja soveliaan 

vakuutuksen hankkiminen. 

Suurissa ja julkisissa yrityksissä riskienhallintapäällikköjen pitää toimia 

riskienhallintapolitiikan ja –prosessien osalta muodollisen viitekehyksen mukaan. 

Aloittavat ja käynnissä olevat pk-yritykset tunnistavat bisnesmahdollisuudet ja sen 

jälkeen niiden pitää tunnistaa uhat, jotka uhkaavat mahdollisuuksien toteutumista. 

Aluksi on perustettava riskienhallintastrategia. Riskien estimointi on vaihe, jossa pk-

yritys selvittää (muun muassa lisäksi riskienhallintakonsultteja apuna käyttäen) riskien 

suuruudet. Projektin riskienhallinnassa voidaan käyttää riskeille luokkia kriittinen, jonka 

tapahtuessa projekti epäonnistuu, ja merkityksetön, jonka tapahtuessa sillä ei ole mitään 

vaikutusta projektiin. Riskinottohalu määrittelee riskien tason, joille yritys on 

valmistautunut altistumaan ennen kuin se päättää, että toimenpiteet ovat pakollisia. 

Riskinottohalun määrittelemisen avulla yritys voi allokoida sopivan määrän resursseja 



 

 

45 

riskienhallintaan. Se myös pakottaa yritystä mittamaan ja vertaamaan tarkasti riskejään 

ja pohtimaan mahdollisia tappioita ja voittoja. Lisäksi se muun muassa auttaa 

näkemään, tuhlataanko resursseja turhiin osa-alueisiin. Pk-yritysten tulee lisäksi 

priorisoida ja hallita riskejä. Tässä voivat auttaa riskienhallinnan ammattilaiset. (Watt 

2007, 31, 37-39.) 

Smit ja Watkins (2012) päättelevät, että eteläafrikkalaisten pk-yritysten menetyksen 

esteitä ovat esimerkiksi huonot johtamisen taidot ja heikko koulutustausta. 

Kykenemättömyys ymmärtää markkinaodotuksia ja huono pääsy markkinoille ovat 

teollisuuteen liittyviä syitä. Tutkimukset vahvistivat, että pk-yritysten omistaja-johtajilla 

on tietämättömyyttä liittyen sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä muun muassa 

yrittäjyyden riskeihin. Pk-yritysten riskienhallintakeinoista käytetään pääosin vain riskin 

välttämistä ja pieniltä osin riskin siirtoa vakuutuksellisien toimien kautta. Jäsennetyn 

riskienhallinnan käyttö pk-yrityksissä mahdollistaa kulusäästöjä, riskien ylihallinnan 

vähentämistä ja yrityksen tavoitteiden täyttymisen.  

 

2.10 Palkanlaskennasta ja taloushallintoalasta lyhyesti 

Taloushallinto koostuu kirjanpidosta ja osakirjanpidoista. Osakirjanpitoja ovat muun 

muassa osto- ja myyntireskontra, laskutus, perintä, varasto- ja palkkakirjanpito. 

Palkanlaskenta siis tämän määrityksen perusteella on osa yrityksen taloushallintoa. 

Toisaalta palkanlaskenta voidaan nähdä myös osana henkilöstöhallintoa (eng. Human 

Resources). Henkilöstöhallinto määrittelee työpaikan säännöt yhteistoiminnassa 

henkilöstön edustajien kanssa. Siellä myös hoidetaan työlainsäädännön sekä 

työehtosopimusten tulkintaan liittyvät asiat, joten se antaa ohjeistusta palkanlaskentaan. 

Palkanlaskenta myös tuottaa tietoa henkilöstöraportointiin. Kuvassa 3 on kuvattu 

palkanlaskennan suhdetta talous- ja henkilöstöhallintoon yksinkertaisesti. Yritykset 

järjestävät palkanlaskennan joko omana prosessinaan sisäisesti tai ostamalla palvelut 

esimerkiksi tilitoimistolta. Yrityksessä voi toimia yksi tai useampi päätoiminen 

palkanlaskija, riippuen yrityksen koosta. (Paloniemi 2015c.) 
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Kuva 3. Palkanlaskenta suhteessa taloushallintoon ja HR:ään (Paloniemi 2015c). 

 

Juha Ahvenniemi (2010) kertoo Suomen Taloushallinto ry:n julkaisemassa teoksessa, 

kuinka ulkoistaa yrityksen taloustoimintoja. Hän erottelee ulkoistamisen vaihtoehdot 

kirjanpitopuoleen, palkanlaskentaan, sisäiseen laskentaan sekä myynti- ja 

ostolaskutukseen. Ulkoistuksen eduksi mainitaan ulkoisen toimijan parempi 

ammattitaito kyseisessä taloushallinnon kohteessa. Lisäksi yrityksen ei kannata 

panostaa rahallisesti järjestelmiin, joita tarvitaan taloushallinnon hoitoon, vaan käyttää 

ammattilaisen apua, jolta jo järjestelmät löytyvät. Yksi syy ulkoistaa on toki myös ajan 

säästäminen omaan tuottavaan yritystoimintaan. 

Ulkoistus ei kuitenkaan jokaisessa tapauksessa tuota säästöä tai onnistu vaivatta. 

Kirjanpidon ulkoistuksen seurauksena kokoukset, raportit ja sähköiset järjestelmät 

voivat tulla tutuiksi. Lisäksi yrityksen toimintaidean hyvin käsittävän kirjapitäjän 

löytäminen ei ole aina helppoa, jos etsitään talousohjausta. Yritykselle tulee myös 
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ulkoistuksessa riskejä liittyen tilitoimistoon – tilitoimiston konkurssi, oman 

kirjanpitäjän vaihtuminen tai sairastuminen ovat riskejä, joihin ei aina voi vaikuttaa. 

(Ahvenniemi 2010.) Taloussanomien Outi Kokko (2010) tuo esille uutisessa 

ulkoistamiseen liittyen, että säästö syntyy silloin, kun toiminta muuttuu aiemmasta. 

Siispä muun muassa ulkoisen toimijan tuotannon suuri määrä tai tuotantovälineiden 

paremmuus voivat tehdä eron yrityksen oman toiminnan (kustannustehokkuuden) 

kanssa. Palvelusopimukseen on myös syytä paneutua – palvelu ei käsitä aina niitä 

asioita, joita sen oli tarkoitus käsittää ja ulkoistetun toiminnan taso ei ole aina niin 

laadukasta kuin mistä luultiin sovittaneen.  

Pienten yritysten siirtymistä verkkolaskutukseen on jouduttanut suurten yritysten 

vaatimukset toimittajilta laskujen sähköiseen lähetykseen. Verkkolaskutuksesta on 

eniten hyötyä sähköiseen taloushallintoon siksi, että se tuo mukanaan automaatiota. 

Vanhanaikaisiin paperisten laskujen käsittelyyn verrattuna kustannukset ovat 

pienemmät verkkolaskuilla. Sähköiseen taloushallintoon kuuluu nykyään lisäksi 

palkanlaskenta. Tämä myös tarkoittaa historiaa paperisille palkkalaskelmille, jos tämä 

palkansaajalle sopii. Uudenaikaisista järjestelmistä on myös muita etuja. Palkansaaja 

voi esimerkiksi saada laatia matkalaskut itse järjestelmän tietokantaan, joka tehostaa 

kokonaisprosessia. Laskun tarkastajan tehtäväksi jää hyväksyä lähetetty lasku. 

Sähköinen lähetystapa toimii myös muun muassa vuosi-ilmoitusten kohdalla verottajan 

kanssa. (Procountor International Oy 2014.) 

Kauhanen (2004, 42-43) toteaa henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmiin liittyen, että 

valitettavan usein palkkoja laskeva elin yrityksessä, eli organisaatioissa palkkahallinto 

laajasti määriteltynä, tuottaa yksinään tietoja henkilökunnasta yrityksessä. Lisäksi nämä 

tiedot ovat kuitenkin usein vain taloudellisia (ja määrällistä) tietoa, esimerkiksi 

palkkakustannukset. Palkanlaskenta on lopulta vain osa henkilöstötietojärjestelmien 

joukkoa, ja tämä tulisi organisaatiossa muistaa. 

Tunnetuimpia palkanlaskentaohjelmistoja ovat muun muassa Visma Payroll, Personec, 

SAP Payroll sekä Mepco. Palveluissa, ohjelmissa ja ohjelmistoissa on paljon 

eroavaisuuksia esimerkiksi niiden nykyaikaisuuden, käytettävyyden, laajuuden sekä 
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toimintojen ja ominaisuuksien kannalta. Mitä laajempi ja kattavampi 

palkanlaskentaohjelma on, sitä tehokkaampaa palkanlaskentakin on. (Paloniemi 2014b.) 

Kun puhutaan yrityksen palkanlaskennasta, tarkoitetaan kaikkien henkilökunnalle 

maksettavien palkkojen laskemista. Mitä pienempi yritys, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä palkanlaskennan hoitaa hän, joka vastaa yrityksen muista 

taloushallinnon asioista. Taas mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin yrityksellä 

on oma palkanlaskija. Hänen vastuulla voi olla ja usein on kaikki henkilökunnan 

palkkojen käsittelyyn ja laskentaan liittyvät asiat. Ulkoistaminen on vaihtoehto 

palkkojen laskennassa. Laskentaan liittyvistä asioista huolehtii tällöin esimerkiksi 

tilitoimisto tai ainoastaan palkanlaskentaan keskittynyt ammattilainen eli 

palkanlaskentayritys. Yksi syy siihen, miksi yritykset ulkoistavat palkanlaskennan 

jossain vaiheessa tai pk-yrityksen palkoista vastannut toimitusjohtaja palkkaa yritykseen 

oman palkanlaskijan, on se että palkanlaskentaan liittyy jatkuvasti eri aikavälein 

muuttuvia lakeja ja sopimuksia, joita palkkojen laskijan tulee seurata ja olla niistä ajan 

tasalla. Nämä muutokset muuttavat palkkoja ja muiden korvausten summia. (Stenbacka 

& Södeström 2009.) 

Kuten edellä mainitaan, palkanlaskennassa lait, säännöt, määräykset ja tulkinnat 

muuttuvat ja päivittyvät usein, useimmat säännöllisesti, mutta osa epäsäännöllisesti. 

Vuonna 2013 uusia sääntöjä tuli muun muassa vuosiloman siirtämiseen ja lomapalkkoja 

koskeviin käytäntöihin. Kuukausipalkkaisten lomapalkkojen laskemiseen tuli uusia 

määräyksiä niissä tilanteessa kun työntekijän työaika on vaihdellut. (Paloniemi 2014a.) 

Palkanlaskentaan sisältyy lukuisia eri asioita, jotka laskennassa tulee ottaa huomioon ja 

jotka vaikuttavat esimerkiksi työntekijälle maksettavaan nettopalkkaan. Palkan 

määrittely perustuu kuukausi-, tunti- tai sopimuspalkkaan sekä luontoisetuihin. 

Luontoisetu tarkoittaa työnantajalta muuna kuin rahana saatua korvausta tehdystä 

työstä. Luontoisetuja ovat muun muassa asunto-, ravinto-, auto- ja puhelinetu. 

Työehtosopimukset antavat määräyksiä palkkahinnoitteluihin ja palkkaryhmittelyihin 

(vähimmäispalkkaluokat). Muita palkanosia palkassa voivat olla henkilökohtainen lisä, 

työaikalisä, olosuhdelisä sekä provisiot ja bonukset. Palkasta tehdään laskennassa 

lakisääteisiä vähennyksiä; vuonna 2015 eläkevakuutusmaksu 18–52-vuotiailla on 5,70 
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prosenttia palkasta ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työntekijän 

työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia. Muita vähennyksiä voivat olla 

esimerkiksi ulosottopidätys ja jäsenmaksut. Lisäksi laskennassa tulee ottaa huomioon 

verottomat korvaukset, joita ovat matkakorvaukset (kilometrikorvaus ja päivärahat), 

työkalukorvaukset ja esimerkiksi suojavaatekorvaukset. (Paloniemi 2015a.) 

Työehtosopimukset määräävät alasta riippuen osan työntekijän palkan laskennasta. 

Työehtosopimusten määräyksiä ovat muun muassa ylityön korvaaminen, 

työaikakorvaukset, työajanlyhennys ja lomaoikeudet. Työaikakorvauksia ovat 

iltalisä/iltavuorolisä, yölisä/yövuorolisä, sunnuntaityökorvaus, lauantaityökorvaus ja 

aattotyökorvaus. Ylitöiden korvaaminen vaihtelee työehtosopimusten välillä; yhtenä 

esimerkkinä mainittakoon, että kaupan alalla maksetaan 50 prosenttista vuorokautista 

ylityökorvausta ylityöstä 10 tunnin työskentelyn jälkeen, kun teknologiateollisuudessa 

vuorokautista ylityökorvausta maksetaan 50 prosenttisena kahdeksan tunnin jälkeen 

ensimmäiset kaksi tuntia, jonka jälkeen loppuosasta maksetaan vuorokautista 100 

prosenttista ylityökorvausta. (Paloniemi 2015b.) 

2.11 Resilienssi 

Resilienssi -sanan historia on pitkä ja se juontuu yli 2000 vuoden päähän. Sana tulee 

latinasta ja se muodostuu etuliitteestä, joka tarkoittaa takaisin päin menemistä tai 

vastaiskua, ja sanan juuresta, joka viittaa takaisin hyppäämiseen, kimpoamiseen tai 

vetäytymiseen. (Pizzo 2014.) Tänä päivänä resilienssi ei ole saanut omaa käännöstä 

suomen kielestä vaan se on muunnettu englannin kielen sanoista resilience ja resiliency. 

Myös esimerkiksi Microsoft Office Word 2007 –tekstinkäsittelyohjelma ei tunnista 

resilienssi-sanaa vaan antaa sanasta virheilmoituksen. 

YYT:n tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen (2014) sanoo Keski-

Uudenmaan Pelastuslaitoksen vuosipäiväjuhlassa pitämässään puheessa resilienssin 

olevan käsite, jolla turvallisuuden puolella otetaan haltuun muutos vakaasta maailmasta 

maailmaan, jossa suuret kansainvälisen tason muutokset ovat riskilähtöisiä. Uudella 

käsitteellä, kuten resilienssi, muutetaan myös turvallisuusajattelua. Resilienssin tarkka 

määrittely tässä kontekstissa on hankalaa; siihen on esitetty sanoja sito-kyky ja 
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joustokesto. Käsitteellä kuvataan moniulotteista prosessia. Yleisellä tasolla resilienssi on 

valmiutta varautua häiriöön (tai muutokseen) ja häiriön tapahtuessa kykyä palautua 

toimintakyvyltään normaaliin tilaan. Turvallisuuden näkökulmasta häiriöiden kanssa 

selvitään parhaiten, kun toimintatavoissa joustetaan havaittujen muutoksien mukaan 

eikä pysytä historiallisesti hyvinä nähdyissä toimintatavoissa. Mankkisen mukaan kyse 

on siis joustamisesta tilanteen perusteella.  

Resilienssi on muotiin tullut käsite liittyen turvallisuuteen aina valtiotasolta yritystasolle 

saakka. Nykyään resilienssin käsite on osa useiden maailmanlaajuisten järjestöjen 

toimintatapoja. Näitä ovat muun muassa YK ja EU ja lisäksi käsitettä käyttävät 

valtiolliset elimet esimerkiksi Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Iso-

Britannia onkin se valtio, joka on antanut resilienssille ison roolin. 

Turvallisuusstrategiassa vuodelta 2010 valtio haluaa kansakunnasta resilientin ja 

turvallisen, toisiaan käsitteinä vahvistaen. Resilienssin käsitettä turvallisuuden kentällä 

kuvaa hyvin, kuinka Iso-Britannia hallitsee strategiassaan turvallisuutta: ennustetaan 

turvallisuusuhat, estetään niitä ja panostetaan myös niistä toipumiseen. Uhkakuvia on 

neljä. Niitä ovat muun muassa terrorismin uhka ja tietoverkkoihin ja -liikenteeseen 

liittyvät yhteiskunnan riskit. Samantapaisia yhteiskunnallisia uhkakuvia on mietitty 

EU:n puiteohjelmassa Horisontti 2020. (Juntunen 2014.) 

Huoltovarmuuskeskuksen silloinen perustuotanto-osaston johtaja Hannu Pelttari (2014) 

ilmaisee riskienhallinnan keskittyvän tunnistettuihin uhkiin ja häiriöihin varautumiseen. 

Resilienssissä on kyse lisäksi tunnistamattomista uhista ja häiriöistä selviytymiseen. 

Hän tarkentaa, että resilienssistä puhuttaessa tarkoitetaan kykyä tai piirrettä. 
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3 RISKIENHALLINTA HENKILÖSTÖTIETO OY:SSÄ 

Kappaleessa 3 viedään teoreettinen tieto käytäntöön – kohteena on pk-yritys nimeltä 

Henkilöstötieto Oy. Yrityksessä ei ole ennen ollut käytössä riskienhallinnan 

järjestelmällistä toimintamallia, joten aluksi tutkitaan tarkoin yrityksen taustat ja 

riskienhallintaan vaikuttavat tekijät. Sitten päästään itse toimeen, eli yrityksen käyttöön 

valitaan sovellettava riskien luokittelun malli. Tämä viedään itse muodostettuun 

riskienhallintaohjelmaan, jona toimii Microsoft Office Excel 2007/2010. 

Riskienhallintaohjelmiston muodostamiseen keskitytään jonkun verran ja sen jälkeen 

pyritään saamaan tutkimustuloksia tärkeimpään tutkimusongelmaan eli Henkilöstötieto 

Oy:n suurimpiin riskeihin. Yrityksen riskienhallintakeinojen analysoinnin ja 

positiivisten riskien esilletuonnin jälkeen pohditaan yrityksen riskienhallinnan 

tulevaisuutta. Tieteellisesti tärkeimpänä asiana kappaleen lopussa esitetään 

riskienhallinnan ohjenuora uusille pk-yrityksille. 

3.1 Tietoa ja taustaa yrityksestä 

Henkilöstötieto Oy perustettiin 1.9.2006 alkuperäisellä nimellä Henkilöstötieto 

Paloniemi Oy. Yritys täytti kahdeksan vuotta syyskuussa 2014. Yrityksen ensimmäinen 

toimipaikka sijaitsi Kempeleessä. Vuonna 2008 yritys muutti Oulun keskustaan, jossa 

se on toiminut eri sijainneissa. Yrityksen perustaja ja omistaja on toimitusjohtaja, HR-

asiantuntija ja kouluttaja Kirsti Paloniemi. Euroopan unionin (2003a) määritelmän 

mukaan Henkilöstötieto Oy, entinen Henkilöstötieto Paloniemi Oy, on mikroyritys pk-

yritysten määritelmän sisällä sekä riippumaton yritys. 

Henkilöstötieto tarjoaa palkanlaskentapalveluja yrityksille. Lisäksi kohtalaisen osan 

liikevaihdosta tuo koulutuspalvelut. Sisältöinä ovat palkanlaskenta ja 

työsuhdelainsäädäntö. Alkuperäisenä tavoitteena kuitenkin oli saada 

palkanlaskentapalvelut pääasialliseksi tuotteeksi ja näin on liikevaihdon kehitystä 

tarkasteltaessa käynytkin.  

Liiketoimintasuunnitelman 2008–2010 (Paloniemi 2010) mukaan yrityksen toimiala on 

palkanlaskennan ja työsuhdeasioiden koulutus ja konsultointi sekä 
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palkanlaskentapalvelut. Toimiala on erikoisala, joka vaatii paljon tiedon etsintää ja ajan 

tasalla pysymistä. Palkkojen maksaminen on yrityksille välttämätön pakko. 

Ammattitaitoisia palkanlaskijoita, joilla on työkokemusta alalta, on nykyään aika vaikea 

löytää. Varsinkin monitaitoisia, useamman palkkaohjelman ja työehtosopimuksen 

taitavia ammattilaisia ei vapailla markkinoilla ole. Yrityksen tavoitteena on tarjota 

asiantuntevaa palkanlaskentaa yrityksille. Palkanlaskennan ulkoistaminen on nykyään 

sekä helppoa että kustannustehokasta toimintaa. 

Alussa tarkoituksena oli myydä avoimia koulutustilaisuuksia yritysten henkilöstö- ja 

palkkahallinnon työntekijöille, esimiehille ja johdolle. Lisäksi suunnitelmissa oli tehdä 

konsultointityötä Oulun seudun kunnille ja suurille yrityksille, lähinnä tehtäväprosessien 

mallintamisessa, työyhteisön hyvinvoinnissa ja henkilöstöhallinnon eri osa-alueilla. 

Myöhemmin oli tarkoitus laajentaa toimintaa palkanlaskentapalveluihin. Tällä hetkellä 

konsultointia ei varsinaisesti tarjota erillisenä palveluna. Konsultointi on keskittynyt 

palkkajärjestelmän käyttöönoton konsultoinniksi. Yrityksen tuotteina ovat pääasiassa 

palkanlaskentapalvelut sekä koulutuspalvelut. Lisätehtävänä on palkanlaskennan 

Helpdesk sekä palkanlaskennan selvittelypalvelu, jota tarjotaan pääasiassa 

työntekijäjärjestöille. 

Palkanlaskennan Helpdesk-palvelu toimii sähköisesti. Asiakas laittaa sähköpostilla 

kysymyksen joka liittyy palkanlaskentaan, työehtosopimuksen soveltamiseen tai 

esimerkiksi lomaoikeuden laskemiseen. Kysymykseen vastataan kahden työpäivän 

kuluessa. Palvelusta laskutetaan kuukausimaksulla. Palvelua ei ole koskaan 

myyty/markkinoitu erikseen, vaan asiakkaat ovat ostaneet palvelun, kun ovat löytäneet 

tietoa siitä Henkilöstötiedon nettisivuilta. 

Yrityksen ensimmäinen puoli vuotta kului markkinoinnin ja Oulun seudulla 

yhteistyöprojektin parissa. Projektin tavoitteena oli selvittää kymmenen kunnan talous- 

ja palkkahallinnon prosessit, kustannukset ja tulevaisuus. Avoimet koulutukset eivät 

käyneet kaupaksi odotetulla tavalla eikä aikaa tahtonut silti samalla riittää riittävään 

laajaan markkinointiin ja suoramyyntiin. Pääasiakkaat Markkinointi-instituutti ja 

Pohjois-Suomen Aikuisopisto työllistivät myös todella paljon samaan aikaan, niin kuin 

työllistävät edelleenkin. Kevään 2007 aikana tehtiin ratkaisu, ettei avoimia 
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koulutustilaisuuksia enempää markkinoida, ja resurssit suunnataan palkanlaskennan 

palveluihin ja palkanlaskennan HelpDesk –palveluun.  

Liikeidea on periaatteessa sama kuin ennen eli palkanlaskentapalvelujen tarjoaminen 

yrityksille ja yhteisölle. Lisäksi yritys tarjoaa koulutuspalveluja oppilaitoksille sekä 

räätälöityjä koulutuspaketteja yrityskohtaisesti. Niin sanottuja lisäpalveluja ovat edellä 

mainitut Helpdesk- ja palkkaselvittelypalvelut. 

Yrityksen tärkeimmät arvot ovat asiantuntemus, kokonaisuuksien hallinta sekä 

käytännön kokemus. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelut tarjotaan suurella 

asiantuntemuksella. Muut yritykset tarjoavat palkanlaskennan laskentapalvelua, mutta 

Henkilöstötieto tarjoaa palkanlaskennan asiantuntijapalvelua. Erona on se, että palkka 

pyritään hoitamaan oikein maksuun lainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia siitä, tuleeko palkka oikein maksuun. Lisäksi 

kokonaisuuksien hallinta tarkoittaa sitä, että sekä palkanlaskenta että myös 

palkkahallinto ja palkkakirjanpito hoidetaan määräysten mukaisesti. Lisäksi 

työajanhallintaan sekä muuhun esimiestyöhön tarjotaan asiantuntevaa neuvontaa. 

Käytännön kokemus näkyy yleensä uuden yrityksen toimintaprosessien ja järjestelmien 

käyttöönottovaiheessa; ennakoivalla työskentelyllä pyritään siihen, että ongelmia ei tule 

käyttöönottovaiheessa ja yrityksen käyttämät muut tietotekniset ratkaisut ja tarpeet 

osataan ottaa huomioon. 

Koulutustilaisuuksissa ominaisena asiana näkyy erityisesti käytännön läheisyys. 

Koulutuspäivien sisältö pyritään räätälöimään kuulijoiden tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi 

on tärkeää tarjota hyvin lähelle käytäntöön liittyviä esimerkkejä ja tehtäviä, ja siten 

myös tehdään. Tavoitteena on opettaa kuulijoille palkanlaskentaa sekä työsuhdeasioihin 

liittyviä määräyksiä. Edellä mainituin tavoin on hyvät mahdollisuudet päästä tähän 

tavoitteeseen ja käytännössä aina niin käykin. 

Yrityksessä työskentelee yrityksen omistaja. Toukokuun loppuun 2007 asti yrityksessä 

työskenteli vain yksi työntekijä. Keväällä 2008 yritykseen otettiin harjoittelija ja uusi 

työntekijä. Työntekijä vuokrattiin sittemmin Kiimingin kuntaan palkanlaskijaksi. Kasvu 

oli tämän jälkeen tasaista työntekijöiden hitaasti lisääntyen. Kun siirrytään ajassa viisi 
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vuotta eteenpäin, päästään vuoteen 2013, jolloin Henkilöstötiedossa työskenteli kuusi 

henkilöä. Henkilöstön määrä vuonna 2014 oli kahdeksan.  

Yrityksen pitkän linjan tavoitteena on ollut liikevaihdon lisääminen noin 30 prosenttia 

vuosittain. Periaatteessa samassa suhteessa pitäisi kasvaa myös henkilöstön määrä, 

koska tuote on palveluala, ja jos toiminta ei oletettavasti huomattavalla tavalla tehostu. 

Vuonna 2015 ei ole tavoitteena kasvattaa henkilöstön määrää. Liikevaihdon 

kasvattaminen onkin nyt tarkoitus tehdä juuri tehostamalla toimintaa. Usein yrityksen 

liikevaihdon kasvattamisen yksi suuri este on ollut ja on tälläkin hetkellä toimitilojen 

ahtaus. Tämän hetkinen toimitila on loistava ja sijainti on erinomainen. Kaikki 

työpisteet ovat käytössä ja seuraava uusi työntekijä pakottaisi yrityksen taas 

muuttamaan. Se ei ole mielekästä tällä hetkellä, joten liikevaihdon kasvun mahdollistaa 

ainoastaan toiminnan tehostaminen. Tämä riskienhallinnan diplomityö on merkittävässä 

osassa tehostamassa toimintaa. Pitkällä aikavälillä työstä tulee olemaan 

kustannushyötyjä muun muassa pelkästään joidenkin tappioiden jäädessä toteutumatta. 

Näin käy esimerkiksi silloin, kun tunnistetaan jokin tietty riski, joka sitten poistetaan, ja 

ilman tunnistamista ja poistoa riski olisi toteutuessaan aiheuttanut rahallista menetystä. 

Palkkapalveluja tarjoavat Suomessa pääasiassa tilitoimistot. Ne tarjoavat samalla myös 

kirjanpitopalvelua. Yrityksen omien tietojen mukaan Henkilöstötieto Oy on Suomessa 

ainoa pienempi yritys, joka tarjoaa pelkästään palkkapalvelua. Suurin toimija Suomessa 

on Silta Oy, ja sieltä on siirtynyt Henkilöstötiedolle joitakin asiakkaita. 

Vaikka Henkilöstötieto on pieni toimija, se kilpailee samoista asiakkaista kuin 

suuremmat toimijat. Koska yritys ei tarjoa taloushallinnon kokonaisratkaisuja, etuna on 

palkkapalvelun erikoisosaaminen. Tämä puuttuu yleensä normaalista tilitoimistosta ja 

suurimmilla toimijoilla on ongelmana ammattitaitoisen henkilöstön puute. 

Henkilöstötieto pystyy ottamaan vastaan haastavimmat asiakkaat ja räätälöimään 

palvelua asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Esimerkiksi nykyisen palkka- ja 

henkilöstöjärjestelmän (Mepco) toimittajan kanssa yritys tekee yhteistyötä ja siten 

pystyy tarjoamaan asiakkaille sekä HR/Palkka –järjestelmän että palkkapalvelun. Tämä 

on nykyaikainen trendi, josta varsinkin isommat asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita. 

Etuna on se, että asiakasyritys itse hallinnoi omaa järjestelmää ja henkilöstörekisteriä, 



 

 

55 

mutta sen ei tarvitse varata resursseja palkkapalvelua varten. Ja vaikka palkkapalvelun 

tarjoaja muuttuisi, ei silloin tarvitsisi tehdä minkäänlaisia konversioita tai 

järjestelmämuutoksia järjestelmään. 

Tämän hetkinen markkinatilanne on toimitusjohtajan näkemyksen mukaan normaali: 

yritykset välillä ottavat palkkapalvelut omaksi toiminnaksi ja välillä taas palvelujen 

ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi. Tällä hetkellä ei ole mitään erityistä trendiä 

kilpailun saralla, mutta palvelulaatu on tärkeä kilpailuvaltti. Sillä yleensä pärjätään 

vertailuissa muihin toimijoihin. 

Yrityksen toimitusjohtajan haastatteluiden avulla on tuotettu osa palkanlaskentaan 

liittyvää tieteellistä tekstiä. Tämä ei ole normaali käytäntö; nyt tämä poikkeus nähdään 

perustelluksi, koska tämä tieteellinen (ja osittain myös kokemusperäinen) ala ei liity 

millään lailla niin riskienhallintaan yleisesti kuin yrityksen riskienhallintaan, jota 

käsitellään empiria-osuudessa. Toimitusjohtajalla on yli 25 vuoden kokemus alalta, hän 

on alallaan todella arvostettu ja hän tuottaa itse koulutusmateriaaleja. Hän myös on ollut 

mukana ohjaamassa heitä, jotka kamppailevat eri alojen työehtosopimusten 

muodostamisen kanssa, joten luottamusta hänen asiantuntemukseen löytyy ympäri 

Suomen. Teoreettisen tiedon tuotto nähdään täten sallituksi käytännöksi tämän työn 

palkanlaskentaan liittyvässä osassa. 

3.1.1 Yrityksen riskienhallinta ennen kesää 2014 

Ensimmäisessä liiketoimintasuunnitelman (Paloniemi 2010) lyhyessä riskiosiossa oli 

havainto, että avainhenkilöriski on yrityksen suurin riski. Se on edelleen yrityksen 

suurin riski. Vuodesta 2014 toimitusjohtaja on itsekin kiinnittänyt tähän huomioita ja 

pyrkinyt delegoimaan tehtäviä muille työntekijöille. Toukokuussa 2014 yritykseen 

palkattiin osa-aikainen sihteeri, joka hoitaa kaikki niin sanotusti juoksevat asiat 

(esimerkiksi laskutus, reskontrat, ostokset, matkojenhallinta jne.) Lisäksi muutkin 

asiakkaisiin liittyvät yhteydenotot on siirretty pääasiassa yrityksen muille työntekijöille. 

Toimitusjohtaja hoitaa joka tapauksessa tietyt palkkakirjanpitoon liittyvät 

asiakasyhteydenpidot. Omaan jaksamiseen toimitusjohtaja on kiinnittänyt erityistä 

huomiota sekä vähentänyt tarkoituksenmukaisesti työmäärää. Toimitusjohtaja kouluttaa 

noin 35 prosenttia työajastaan. Keväisin ja syksyisin koulutukset ruuhkaantuvat 
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samoille viikoille. Tällöin työpäivät tahtovat venyä liian pitkiksi, koska koulutuspäivien 

ohella pitää hoitaa myös päivittäiset yrityksen vastuut. Kesällä ja joulun aikoihin 

koulutuksia on vähemmän.  

Ensimmäisessä liiketoimintasuunnitelmassa toinen mainittu riski liittyy työntekijöihin ja 

tämä ongelma on kaikilla työnantajilla. Aluksi perustajalla ei siis ollut kokemusta 

työntekijöiden palkkaamisesta, koska hänelle yritys oli ensimmäinen laatuaan. Kysymys 

kuuluu: ”Miten saat työntekijän sitoutumaan työhön ja työnantajalle?” Tähän tarvitaan 

tiettyjä palkitsemisen keinoja sekä hyvä urakehityssuunnitelma. Täytyy arvostaa 

työntekijöitä ja antaa palautetta heille. Täytyy myös kyetä kehittymään esimiehenä, 

kaikilla osa-alueilla. Nykyään tätä riskiä ei erityisesti nosteta esille. Yrityksellä on hyvin 

sitoutuneet ja palkatut työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä työhönsä.  

Kolmas riski oli se, miten menestyä markkinoilla. Yrityksen tavoitteena on tarjota 

laatua. Laatua ei saa halvalla ja on monia asiakasyrityksiä, jotka haluavat hyvää ja 

halpaa. Pitää muistaa välttää tällaisia sopimuksia, koska yrityksen kokemuksien mukaan 

katetta ei tällaisissa projekteissa jää. Yritys on siis useasti syyllistynyt liian alhaiseen 

hinnoitteluun, kun laatu olisi vastannut korkeamman hintatason palvelua. Sopimusten ja 

sitoumusten laadinta on tarkkaa työtä. On hyvin tärkeä tarkistaa, ettei tehdä niin 

sanotusti huonoja sopimuksia. Hinta pitää olla kohdallaan ja kaikki laskutettava työ 

pitää olla hinnoiteltuna sopimuksessa.  

Liiketoimintasuunnitelman 2008-2010 (Paloniemi 2010) mukaan Henkilöstötiedon 

kilpailijana ovat Oulun alueen tilitoimistot. Tilanne on säilynyt ennallaan tähän päivään 

saakka. Mielenkiintoa asiaan tuo se, että yritys tarjoaa koulutuspalvelua kilpailijoilleen. 

Vuoden 2008 aikana Markkinointi-instituutin ja PSK Aikuisopiston kautta käytiin 

kouluttamassa tilitoimistojen palkanlaskijoita. Lisäksi yhdelle tilitoimistolle oli tehty 

suunnitelma jo vuoden 2008 koulutuspäivistä. Miten kilpailevat tilitoimistot kokivat 

Henkilöstötiedon myytävät palvelut? Henkilöstötieto voi kertoa totuudenmukaisesti 

asiakkailleen, että yrityksen palvelujen laatu on niin korkea, että kilpailijat kouluttavat 

itseään yrityksen tarjoamissa koulutuksissa. 



 

 

57 

Yrityksen alkutaipaleella riskienhallinta oli jäänyt melko lailla huomiotta – riskin 

arviointia oli tehty, ja sen tuloksena oli löydetty kolme suurta riskiä. Suurimmalle 

riskille eli avainhenkilöriskille toimitusjohtajaan liittyen ei tehty mitään hallinnallisia 

toimenpiteitä ennen kuin vuonna 2014 riskienhallintaprojektin käynnistämisen jälkeen. 

Perustelut riskienhallintatoiminnan tuomiselle yritykseen vuonna 2014 diplomityön 

avulla ovat 100 prosenttisesti perusteltuja. Riskienhallintaprosessi käynnistetään osaksi 

Kupi et al. (2009, 45) esimerkeistä mallia ottaen. Suurimpiin riskeihin keskitytään 

välittömästi, jotta liiketoiminnan perusedellytykset varmistuvat. SWOT-analyysia ei 

erikseen tehdä; se on tehty jokaisessa liiketoimintasuunnitelmassa, ja niissä se on 

diplomityöntekijän mukaan hyvinkin paikkansa pitävä. Liitteenä 1 on SWOT-analyysi 

liiketoimintasuunnitelmasta vuodelta 2010. Sen tiedot pitävät täsmälleen paikkansa 

edelleen. SWOT-analyysin neljää kenttää kuitenkin pohditaan taustalla riskien 

tunnistamisvaiheessa. Rekrytointiriskejä suositellaan huomioitavaksi heti yrityksen 

käynnistyessä. Vaikka Henkilöstötieto Oy on jo kahdeksan vuoden ikäinen yritys, 

rekrytointiriskeihin kiinnitetään erityistä huomiota riskienhallintaprosessin 

käynnistyksessä.  

Riskienhallintaprojektin alussa diplomityöntekijä testasi toimitusjohtajan yleistä 

riskienhallintatietämystä ja yrityksen riskienhallinnallista tilannetta muun muassa 

liitteenä 2 löytyvällä check-listalla. Rautanen (2011, 39) tarjoaa check-listalla arviota 

johtajan omalle osaamiselle strategisiin riskienhallinta-asioihin. Check-listan tulos (40 

pistettä) antaa arvion, että yrityksen riskienhallinta pitäisi päivittää. Diplomityöntekijän 

mukaan suurin osa listan arvioista pitää luultavasti paikkansa, mutta muutamassa 

kohdassa arvosana on suurempi kuin todellisuudessa pitäisi. Rautasen tulosarvioissa 13-

25 pistettä antaa käskyn uudistaa riskienhallinta täysin. Diplomityöntekijän mukaan 

tulos ei toimitusjohtajan osaamisella kuulu aivan tuohon kohtaan, mutta 

riskienhallinnan täysi uudistaminen on silti tarpeen. Kyse ei ole vain strategisesta 

riskienhallinnasta, jota tässä tarkasteltiin. 

Yrityksen riskinottohalua ja riskinsietokykyä ei ole määritelty yrityksen historian 

aikana. Koska riskinottohaluun liittyy tunnistettujen riskien profiili ja muun muassa 

asenteet riskejä kohtaan, on sen määrittely tässä vaiheessa vielä vaikeaa. Riskejä 

tunnistetaan keväällä 2015 edelleen runsaasti, joten riskiprofiili ei ole lopullisesti 
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tiedossa. Riskienhallinta on uusi toimintamalli yrityksen henkilöstölle, joten asenteita 

riskejä kohtaan on vielä liian aikaista kuvailla. Ne selviävät paremmin silloin, kun 

esimerkiksi laitetaan käytäntöön joitain suuria toimenpiteitä riskien pienentämiseksi tai 

poistamiseksi. Riskinsietokyky kulkee käsi kädessä riskinottohalun kanssa, joten 

senkään määrittelyä ei ole tehty. Alitajunteisesti kumpaakin käsitettä pohditaan 

yrityksen suurien muutosten äärellä. Tulevaisuuden yksi riskienhallinnallinen tavoite on 

saada kirjattua ja analysoitua nämä alitajunteiset analyysit, jotta tiedetään paremmin, 

missä mennään riskinottohalun ja –sietokyvyn puolesta. 

3.2 Riskien luokittelumallin valinta ja sen soveltaminen 

Riskien jaottelun malli ratkaisee, kuinka suoraviivaista ja tehokasta riskien 

tunnistaminen on. Mitä järkevämmin pääluokat on määritelty, sitä helpompi riski on 

sijoittaa tiettyyn luokkaan. Järkevän sijasta voidaan käyttää myös adjektiivia tarpeisiin 

sopiva. Pääluokkia voi olla aina kahdesta kymmeneen tai mahdollisesti enemmänkin. 

Pääluokkien sisällä voi olla useita sivuluokkia. Jos pääluokkia on todella paljon, 

sivuluokkia ei välttämättä ole ollenkaan. Toisaalta, jos pääluokkia on vain muutama, 

niin sivuluokkia pitänee olla useampi per pääluokka. Ehkä paras tapa on valita tai tehdä 

sellainen luokittelujako eli riskien jaottelun malli, jossa on tarpeisiin ja olosuhteisiin 

nähden sopivasti pää- ja sivuluokkia. Teoriaosuudessa esiteltyjen jaotteluiden joukosta 

yritys valitsi Juvosen et al. (2005) mukaan esitetyn jaottelun, johon lisättiin muusta 

lähteestä (Rautanen 2011) sosiaalisen median muodostamat riskit (nimellä Muut riskit, 

johon on sisällytetty imago- ja maineriskit, koska ne usein liittyvät toisiinsa). Valittu 

malli sopii hyvin Henkilöstötiedon kokoiselle yritykselle. Sitä on esitelty eniten 

teoriaosuudessa, mutta ei sen takia, ettei muista olisi voitu yhtä pitkää selvitystä tehdä. 

Syy on, että ensimmäisessä eli Juvosen et al. mallissa avataan kaikkia riskien 

sivuluokkia. Eli kun 10-kentän mallissa puhutaan tietoturvallisuuden osa-alueesta, on 

asiaa käsitelty jo tarkoin tietoriskien kohdalla aikaisemmin. Teoriaosuudessa ei ole 

turhaan kirjoitettu samasta asiasta toistamiseen vaan avattu kaikki riskilajit kerran ja 

sitten pysytty vain luokittelumallien päärungoissa. Taulukossa 1 on kuvattu valitut 

riskien pää- ja sivuluokat: 
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Taulukko 1. Riskienhallintaohjelman pää- ja sivuluokat (Juvonen et al. 2005, Rautanen 

2011). 

 

Näitä luokkia käytetään yrityksen riskienhallintaohjelmassa. Pääluokkia on kahdeksan, 

joka on määränä sopivan tuntuinen. Pääluokkaan jako jakaa riskin jo melko selvästi. 

Sitten jää enää jäljelle mahdollisesti valinta, mihin sivuluokkaan riski kuuluu. Jokin 

riski voi kuulua moneen luokkaan yhtä aikaa. Silti näkökulma riskiä kohtaan voi olla 

eri, joten on tilannekohtaista, merkitäänkö sama riski useampaan kohtaan vai vain 

kerran yhteen kohtaan. Esimerkiksi työntekijän työtapaturma, josta seuraa kahden 

viikon poissaolo, voi kuulua henkilöriskien luokkiin (yritys ja yksilö), toiminnan 

vastuuriskeihin ja jopa muiden riskien luokassa imago- tai maineriskien sivuluokkaan. 

Esimerkkinä käytettävän tapaturmariskin todennäköisyys on aina sama, mutta vakavuus 

vaihtelee näkökulmasta riippuen. Siten myös riskiarvo voi olla erisuuruinen. Seuraukset 

ovat edelleen erilaiset näkökulmasta johtuen. Toimenpiteet voi olla samoja tai erilaisia, 

riippuen siitä, vaikuttaako näkökulma niiden muotoon.  

3.3 Riskienhallintaohjelmisto 

Teoriaosuudessa (kappale 2.9) kerrotaan, että saksalaisista pk-yrityksistä suurimmalla 

osalla riskienhallinnassa käytettävä ohjelmisto oli normaali toimisto-ohjelmisto tai 

normaali liiketoiminnan hallintaohjelmisto (Henschel 2008). Normaalilla toimisto-

ohjelmistolla tarkoitetaan esimerkiksi Microsoft Office –ohjelmapakettia. Syitä tähän 

voivat olla pelkän taulukkolaskentaohjelman riittävyys, ohjelmiston edullisuus sekä 

sopivien riskienhallintaohjelmien vähäinen tarjonta. Useat riskienhallintaohjelmat eivät 
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ole itse asiassa riskienhallintaohjelmia, vaan osa suurempaa ohjelmistoa, esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmää. 

Henkilöstötiedossa ei ole ollut käytössä riskienhallintaohjelmaa. Sitä ei ole koettu 

tarpeelliseksi; eihän riskienhallintaan ole keskitytty aiemmin muutenkaan. Tarkkaan 

ottaen ei ole tiedetty, mitä sillä tarkoitetaan ja mihin sellaista käytetään. 

Toimitusjohtajalle on tullut vastaan erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä ja niissä on 

ollut mukana omat riskiosiot, mutta toimitusjohtajan palkanlaskentaan liittyvien 

työtehtävien vuoksi riskienhallinnan osioihin ei ole hänellä ollut tarvetta tutusta 

lähemmin. 

Mitä riskienhallintaohjelman tulisi sisältää ja mitä sillä tulisi voida tehdä? Ohjelman 

avulla tulisi voida tallentaa kaikki yrityksen riskit samaan paikkaan. Ensin riskit on 

voitava tunnistaa ja tallentaa, jotta niitä voidaan sen jälkeen arvioida ja hallita. 

Työkaluja riskien arviointiin ja riskien hallintakeinoja on oltava riittävästi tarjolla. 

Ohjelma voi tarjota viitekehyksen, jossa riskit järjestetään suuruusluokan mukaan ja 

silloin voidaan aloittaa korkeimpien riskien pienentämisestä. Riskit tulee voida 

luokitella omiin suuruusluokkiin esimerkiksi lukuarvojen tai värien mukaisesti. Ohjelma 

antaa riskille sen hetkisen suuruuden, joka tulee riskin todennäköisyyden ja vakavuuden 

tulosta. Myös muita kaavoja voi olla ohjelman antamien riskisuuruuksien perusteena. 

Toimenpiteille täytyy olla oma osionsa tai kohtansa. Toimenpiteisiin liittyy myös niiden 

vastuuhenkilöt ja tavoitepäivämäärät. Ohjelma pitää olla helposti käytettävissä ja sen 

avulla on hyvä voida kyetä kommunikoimaan riskeistä yrityksen sisällä. 

Riskienhallinnan aloituksessa sovittiin, että yritykseen tehdään tai tuodaan tarpeisiin 

sopiva riskienhallintaohjelma. Yrityksen koko henkilökunnalla on vain vähäinen 

kokemus riskienhallinnasta ja riskienhallintaohjelmista. Siksi tässä tapauksessa 

yksinkertaisuus on tärkeää. Ohjelman käyttö on oltava nopeasti opittavissa ja 

sisäistettävissä. On hyvä tässä kohtaa mainita, että aluksi ohjelmaa tulee käyttämään 

vain toimitusjohtaja ja riskienhallinnasta vastaava diplomityöntekijä. Ohjelma annetaan 

työntekijöiden käytettäväksi myöhemmässä vaiheessa, kun ohjelman käytön 

perusprosessi on jo tuttu sen perustajille. Riskienhallinta on vasta alkutaipaleella, joten 

ohjelman olisi hyvä olla kevyt ja kompakti. Ohjelman tilannetta voi aina kehittää 
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paremmaksi, muun muassa yksinkertaisesti hankkimalla uuden ja erilaisen ohjelman. 

Pelkästään se, että tässä vaiheessa tunnistettuja riskejä on lähemmäs sata kuin tuhat 

kappaletta, jättää vaatimukset ohjelmalta suhteellisen vähäisiksi. 

Riskienhallintaohjelman hankinta on myös kustannuskysymys. Tässä vaiheessa 

taloudelliset panostukset kannattaa tehdä riskienhallinnassa johonkin muuhun kuten 

tietoturvan kehittämiseen tai avainhenkilöriskien parempaan hallintaan. 

Ohjelmaksi valikoitui Microsoft Office Excel 2007/2010. Syyt valintaan pohjautuivat 

edellä mainittuihin asioihin. Exceliä jokainen työntekijä osaa käyttää, sillä sitä käytetään 

työtehtävissä vähintään viikoittain jokaisen toimesta. Ohjelmistoa itsessään osataan jo 

käyttää, vain sisältö on uutta. Myöhemmin, kun ohjelman käyttö on kaikille 

mahdollista, onnistuu ohjelman jakaminen palvelimen levyn kautta jokaiselle. Kaikki 

voivat siis katsoa ja muokata ohjelman sisältöä vaikka yhtaikaa, joten voidaan sanoa, 

että ohjelma on helposti käytettävissä. Tietoturvan osalta asia on hoidettu 

varmuuskopioinnin avulla. Excel myös löytyy oletusarvoisesti jokaisesta työkoneesta. 

Excel on myös itse asiassa kevyt ohjelma, kun sitä verrataan useisiin eri ohjelmistoihin. 

Puhdasta dataa tämän väitteen perusteluun ei ole eli ei ole tietoa, kuinka paljon muistia 

jokin varsinainen riskienhallintaohjelma käyttää, mutta pitkän ATK-kokemuksen 

perusteella Excel vie vain vähän muistia suhteessa moniin muihin itsenäisiin ohjelmiin 

(jotka eivät sisälly mihinkään ohjelmistopakettiin vaan ovat omia ohjelmia). 

Riskienhallintaohjelman päivittäminen on myös tässä tapauksessa helppoa. Nyt ei 

tarkoiteta Microsoft Office –paketin päivittämistä vaan kyseisen tiedoston 

ominaisuuksien ja sisältöraamien muokkaamista eli niin sanotusti 

riskienhallintaohjelman päivittämistä. Viimeisenä mainittakoon, että kustannukset 

jäävät täten todella minimaalisiksi. Varsinkin kun verrataan, että pitäisi ostaa uusi 

ohjelma tai lisenssi eikä voitaisi käyttää nykyisin käytössä olevia ohjelmia hyväksi. 

On tärkeä laittaa merkille, että kun Internetistä etsittiin pelkästään riskienhallintaa 

varten tehtyjä ohjelmia, ja jotka vieläpä sopisivat suoraan pk-sektorin yrityksen 

käyttöön, niitä ei löytynyt oikeastaan ollenkaan. Tämä myös ohjasi valitsemaan tutun ja 

turvallisen Microsoft Office Excelin käytettäväksi yrityksen riskienhallinnan 

ohjelmistona. Riskienhallinnan ohjelmistojen tekemisessä ja markkinoinnissa näyttäisi 

olevan kehityksen paikka ja mahdollisuus. Kun pk-yritys hankkii itselleen 
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riskienhallintaohjelman, maksanee se itsensä takaisin nopeasti, jos kyseessä on laadukas 

ohjelma, se otetaan käyttöön varhaisessa vaiheessa ja sitä osataan käyttää. Lisäksi 

ohjelma ei saa olla kovin hintava (yli 10 000 euroa), jotta edellä mainittu oletus 

toteutuu. Nykyisellä, muun muassa Oulussa vallitsevalla, tietotekniikka-alan 

tietotaidolla uskoisi laadukkaan (kotimaisen) riskienhallintaohjelman tekemisen olevan 

mahdollista. Ohjelmistoalan ammattilaisten lisäksi ohjelman tekemiseen vaaditaan myös 

riskienhallinnan asiantuntijoita ja ei haittaa, jos mukana olisi myös muun muassa 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden asiantuntijoita. Oulun yliopisto tuottaa viimeksi 

mainittuja alan asiantuntijoita, joten tekijöitä pitäisi teoriassa löytyä. Kynnyskysymys 

voikin olla markkinoinnin onnistuminen. Nykyinen taloussuhdanne on tehnyt yritysten 

rahankäytöstä tarkkaa. Yleisesti ottaen mihinkään ylimääräiseen ja riskipitoiseen ei 

sijoiteta tällä hetkellä vaan kuluja leikataan useista eri paikoista. Jos 

riskienhallintaohjelmaa haluaisi markkinoida menestyksekkäästi näissä olosuhteissa, 

tulisi markkinointi osata tehdä siten, että asiakasyritys näkee riskienhallinnan ja 

riskienhallintaohjelmiston käytön tuottavina asioina, jotka maksavat itsensä takaisin 

jossain vaiheessa. Näin asia kuitenkin on, kun riskienhallinta paranee, uuden ohjelman 

käyttöönotolla tai ilman. 

Riskienhallintaohjelma on tarkkaan ottaen Riskienhallinnan ohjelmisto –Excel-tiedosto, 

jonka nimen perään laitetaan päivämäärä, jolloin tiedostoa on viimeksi muokattu. 

Tiedostossa on yhdeksän välilehteä. Ensimmäisessä välilehdessä on ohjeet ohjelman 

käytölle. Välilehdellä myös mainitaan ohjelman muodostamiseen käytetyt lähteet. 

Kuvassa 4 on kuvankaappaus Ohjeet-välilehdeltä. Siinä kuvataan värien merkitys 

riskien arvioinnissa ja riskimatriisissa, joka välilehdelle on tehty. Värejä ei vielä 

selvyyden vuoksi ole käytetty itse riskien riveillä muilla välilehdillä. Ohjesivulta löytyy 

myös muun muassa sovellettava riskien ominaisuuksien (todennäköisyys ja vakavuus) 

terminologia sekä yleiset riskienhallintakeinot niin negatiivisille kuin positiivisille 

riskeille. 



 

 

63 

 

Kuva 1. Kuvankaappaus Ohjeet-välilehdeltä. 

 

Muut välilehdet koostuvat riskien luokittelun pääluokista (katso kappale 3.2). Jokaisen 

pääluokan välilehdessä on lista sivuluokista ja sivuluokkien riskityypeistä auttamaan 

riskien tunnistamista ja jakamaan riskit sopiviin ryhmiin. Ensimmäinen sarake on 

varattu riskin numerolle. Numerointi tapahtuu edellä mainittujen riskityyppien ja riskien 

määrien avulla. Seuraavissa sarakkeissa merkitään riskiriville päiväys, arvioija(t) ja 

riskin kuvaus. Sen jälkeen arvioidaan riskin ominaisuuksia. Todennäköisyys ja 

vakavuus merkitään omille sarakkeilleen ja automaattinen laskukaava laskee riskin 

riskiarvon (katso kappale 2.5) seuraavalle sarakkeelle. Arvioidut seuraukset merkitään 

sen jälkeen ja sitten pohditaan toimenpiteitä kyseiselle riskille sarakkeessa I. Seurauksia 

ja toimenpiteitä ei aina ole olemassa tai niitä ei vain osata löytää. Toimenpiteillä 

pyritään vaikuttamaan riskin suuruuteen, oli kyseessä sitten negatiivinen tai positiivinen 

riski. Viimeiset kolme saraketta on nimiltään Toimenpiteiden deadline, Toimenpiteiden 
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suorittaja(t) ja Muut huomiot. Ohjelman lyhyen käytön aikana on huomattu, että 

toimenpiteet ovat usein yleisiä, joten niille ei välttämättä tule deadlinea tai suorittajaa. 

Toisaalta asia riippuu paljon riskin ominaisuuksista. Ulkoisiin tekijöihin ei voida 

vaikuttaa, kun vaikkapa omaan tekemiseen voidaan.  

Kuvat 5 ja 6 demonstroivat riskien merkintää ohjelman välilehdelle. Näissä kuvissa 

kyseessä on henkilöriskien välilehti yrityksen näkökulmasta. Arvioijista käytetään 

nimikirjaimia, tässä tapauksessa P ja K riittävät. Riskien kuvauksissa on käytetty 

lyhenteitä ja yleiskieltä siten, että ymmärrettävyys säilyy, mutta kuvaukset eivät vie 

pitkästi tilaa rivillä. Riskiarvoista huomataan, että arvioiden mukaan kuvien riskit ovat 

aina merkityksettömän ja suuren väliltä. Täytyy huomata, että osa suuristakin riskeistä 

on positiivisia. Riski nro 4.1 on tullut esille muutaman vuoden välein ja se on aina 

vakava ja hankala tapahtuma. Henkilöstön sisäinen kemia ei aina toimi ja kiistoja voi 

tulla, vaikka hyvä ryhmähenki vallitsisi suurimman osan ajasta. Tulevaisuudessa 

pyritään nopeampaan ongelmanselvitykseen ja puuttumiseen, jotta riskin vakavuus ei 

tapahtuessa kasva vaan laskee. 
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Kuva 2. Kuvankaappaus Henkilöriskit - yritys -välilehdeltä, osa 1. 
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Kuva 3. Kuvankaappaus Henkilöriskit - yritys -välilehdeltä, osa 2. 

 

Kuvassa 7 näkyy alkua välilehtien otsikoista ja jokaisella pääluokan välilehdelle olevat 

sivuluokat ja tukikäsitteet. Nämä ovat peräisin pääasiassa Juvosen et al. (2005, 47-49) 

riskien sivuluokkien sisällöistä. Näiden avulla riskien luokittelu on helppoa ja 

suoraviivaista. Myös riskien numerointi on yksinkertaista tällä tavalla. Kuvan 7 

numerointia voi vertailla kuvan 5 riskien numeroihin. Huomataan, että kuvissa 5 ja 6 on 

listattu työvoiman ammattitaitoon ja toimintaan liittyviä riskejä, joissa tukikäsitteinä eli 

sivuluokkien osina ovat olleet riittävät taidot ja niin edelleen. 
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Kuva 4. Kuvankaappaus: riskien tunnistuksen sivuluokat ja tukisanat Henkilöriskit - 

yritys –välilehdessä. 

 

Lisäesimerkiksi on otettu mukaan Toiminnan riskit – vastuuriskit. Kuvaan 8 on 

mahdutettu kaikki edellisessä henkilöriskeihin liittyvässä esimerkissä olleet tekijät. 

Kuvasta nähdään muun muassa se, että liiketoiminnan vastuuriskit ovat yleisesti ottaen 

pienempiä kuin yrityksen näkökulman henkilöriskit. Numerolla 37.1 tunnistettu riski on 

niin arkipäiväinen, että se on saanut todennäköisyyden 5. Kyse on niin monen pienen 

tekijän summasta, että riskin todennäköisyydelle ei voida juuri mitään. Vakavuus 

riskillä on 1: tämä antaa riskiarvoksi arvon 5. Kyseessä on arkinen, mutta merkityksetön 

tapahtuma, joka kuuluu osaksi palkanlaskentatyötä vaikka teoriassa ei niin haluttaisi. 

Tavoite on joka tapauksessa aina virheetön palkanlaskentatyö, ainakin Henkilöstötieto 

Oy:ssä.  
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Kuva 5. Kuvankaappaus Toiminnan riskit - vastuuriskit -välilehdeltä. 

 

3.4 Suurimmat tunnistetut negatiiviset riskit 

Diplomityön tärkein tavoite on tunnistaa yrityksen suurimmat riskit. Yhtä tärkeää on 

arvioida niiden suuruudet, seuraukset ja muodostaa niiden pohjalta toimenpiteitä, joilla 

riskejä voidaan hallita parhaiten. Toimenpiteiden pitää olla nopeasti toteutettavissa, ja 

käytännössä näin todetaan olevan. Toimenpiteiksi selviävät muun muassa apu uusien 

ulkoisten toimijoiden käytöstä ja kehittyneempien toimintamallien käyttöönotot.  
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3.4.1 Toimitusjohtajaan liittyvä avainhenkilöriski 

Syy riskiin on ollut toimitusjohtajan heikko ja heikkenevä terveydentila ja yleinen 

vointi. Syyt edellä mainittuihin ovat moninaiset. Ne voidaan jakaa eri osiin. Usea syy 

seuraa työstä, mutta suoraan työhön liittyviä syitä ovat kiireinen elämänrytmi ja yleinen 

paine työssä. Nämä johtavat siihen, että aikaa terveellisen elämän tukipilareille ei ole 

jäänyt ja paine aiheuttaa stressiä, joka näkyy muun muassa korkeana verenpaineena. 

Kiireen vuoksi aamupala on jäänyt useimmiten syömättä ja kaikki muutkin aterioinnit 

ovat riippuneet suoraan työpäivän rytmistä. Pahimmillaan tämä on johtanut siihen, että 

työpäivä työskennellään nälässä napostellen ja illalla syödään reilummin ja 

mahdollisesti liikaa suhteessa päivän kulutukseen. Kiireen ja viikonloppuja täyttävien 

työmäärien vuoksi urheilu ja hyötyliikunta ovat jääneet pois päiväjärjestyksestä. 

Työpäivistä suurin osa on toimistossa istumatyötä ja toinen osa seisomatyötä 

kouluttaessa. Autoa ajaessa ja muissa kulkuneuvoissa kuluu osa työpäivistä. Yleiskunto 

oli huonontunut siihen pisteeseen, että kahden kerrosvälin kulkeminen portaita pitkin 

ylös tai alas tuntuu ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Pienet matkat tuli tehtyä autolla 

eikä kävellen vaikka jälkimmäinen veisi olosuhteiden vuoksi usein vähemmän aikaa. 

Työelämän paine ja yksityiselämän tapahtumat ovat myös vaikuttaneet päihteiden 

käytön määriin, jotka ovat olleet nousussa jo hieman aikaa. Alkoholijuomat ja tupakka 

vievät yleiskuntoa ja –terveyttä edelleen alaspäin samalla lihottaen. 

Riskin vakavuudesta on toisaalta helppo ja toisaalta vaikea tehdä arvioita. Se tiedetään 

varmaksi, että pahimmillaan riskin toteutuessa yritys kaatuu. Tämä tapahtunee siis 

ainakin silloin, kun toimitusjohtaja ei yhtäkkiä kykene jatkamaan yrityksen johdossa 

eikä toiminnassa ja vastuut siirtyvät hetkessä muille. Kenelläkään yrityksen 

työntekijällä, sukulaisella tai ulkopuolisessa ei ole niitä tietoja ja kykyjä, joilla ottaa 

yritys kannattavasti haltuun hetkessä. Voidaan kysyä, löytyisikö tällaista henkilöä 

vaikka tietojen siirtämiseen toimitusjohtajalta seuraavalle ja toimintatapojen opetteluun 

olisi aikaa esimerkiksi puoli vuotta? On mahdollista, että vastaus on kielteinen. Täytyy 

ottaa myös huomioon, että jos teoriassa tietty henkilö sopisi jatkamaan yrityksen 

johdossa, tämä henkilö ei välttämättä ole motivoitunut tehtävään eli ei siten olekaan 

sopiva. Yritys on siis, kuten useat muutkin alle 10 hengen kokoiset ja alle 10 vuoden 

ikäiset yritykset, riippuvainen sen perustajasta ja toimitusjohtajasta ja toimii hänestä 
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riippuen. Ilman häntä ei yritys toimi, ainakaan helposti. Tässä teoreettisessa 

kysymyksessä on otettava huomioon myös se, että toimitusjohtaja johtaa yritystä, tekee 

työtä toimistolla sekä kouluttaa palkanlaskentaa. Koulutuspalvelut ovat merkittävä 

tulonlähde yritykselle. Vaikka tietty henkilö kykenisi suoraan yrityksen johtoon ja 

toimistolla tehtäviin työtehtäviin, jotka ovat erilaisia suurta asiantuntemusta vaativia 

palkanlaskennan tehtäviä, niin hänestä ei mitä luultavimmin olisi kouluttamaan 

palkanlaskentaa. Ainakin jos halutaan tarjota täsmälleen samanlaatuista 

koulutuspalvelua kuin aiemmin. Toimitusjohtaja on kouluttajana alan maan kärkeä, ja 

alan huippukouluttajia on harvassa. Jos uusi toimitusjohtaja ei kykenisi kouluttamaan 

palkanlaskentaa, joku muu henkilö joutuisi sitä kouluttamaan tai sitten tämä merkittävä 

bisnes katoisi, joka toisi yrityksen kannattavuudelle suuren testin. 

Poissaolon jäädessä lyhyeksi, eli vain noin parin viikon mittaiseksi, riskin vakavuus 

riippuu vahvasti siitä, kykeneekö toimitusjohtaja olemaan tavoitettavissa, esimerkiksi 

puhelimitse, vai ei. Kun yhteys toimistolle ja työntekijöihin on olemassa, ei riskin 

vakavuus ole kovinkaan suuri; tiedot siirtyvät ja nykyaikana ongelmatilanteista voi 

vaikka ottaa ja lähettää kuvan nopeasti älypuhelimen avulla. Kun poissaolo on niin 

vakava, vaikkakin lyhytaikainen, että hän ei ole tavoitettavissa, riskin vakavuus kasvaa. 

Toimitusjohtajalta pyydetään vastauksia päivittäin erilaisia hänen asiantuntemusta 

vaativiin kysymyksiin työntekijöiden toimesta ja lisäksi asiakkaat ottavat yhteyttä 

päivittäin koskien muun muassa palkanlaskentaprosesseja, uusia sopimuksia ja 

Helpdesk -kysymyksiä. Joissain asioissa toimitusjohtajan tietoja ja taitoja tarvitaan 

välittömästi eli kiire on suuri. Joskus riittää, että toimitusjohtajan toiminta tapahtuu 

päivän tai kahden tai jopa viikon viiveellä. Palkanlaskenta on alana sellainen, että 

monestikaan kahden viikon viive kysymyksen vastaamiseen ei ole riittävä. Toisin 

sanoen useimmissa tapauksissa toimitusjohtajaa tarvitaan tavalla tai toiselle alle kahden 

viikon viiveellä ja siksi kahden viikon ei-tavoitettavissa oleva poissaolo on 

vakavuudeltaan suurehko. 

Yli yhden kuukauden poissaolon kohdalla tavoitettavuus on edelleen todella tärkeää, 

mutta silti poissaolon riskin vakavuus on tavoitettunakin jo kohtalainen. Syynä ovat 

koulutuksien peruminen, asiakastapaamisien siirtäminen ja henkilökohtaisen toiminnan 

ja auttamisen, kuten perehdyttämisen tai palkanlaskentaprosessien tai –ohjelmiston 
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kouluttamisen, puute. Kun toimitusjohtaja ei ole tavoitettavissa poissaolon vuoksi yli 

kuukauteen, voi olla pakollista, että jokin työntekijä toimistossa alkaa hoitaa johtajan 

tehtäviä ja tekemään asiakaspalvelua; sellaista asiakaspalvelua, jota vain toimitusjohtaja 

normaalisti tekee. Yhdelläkään työntekijällä ei ole täydellisiä valmiuksia tuollaiseen 

tilanteeseen, joten siksi lopputulosta on vaikea arvioida. Todennäköistä kuitenkin on, 

että tehtävistä suoriutuminen ontuu. Tämä johtuu jo pelkästään siitä tietotaidosta, jonka 

vain toimitusjohtaja (tällä hetkellä) omaa. Tätä on todella vaikeaa siirtää toiselle 

henkilölle tai tallentaa tiedostoksi. Silloin tällöin yritys kohtaa sellaisia ongelmia, joihin 

ratkaisuja ei tietotaidon, kokemuksen tai näkemyksen, riskinottokyvyn tai esimerkiksi 

rohkeuden vuoksi voi tuottaa kuin toimitusjohtaja. Useat bisneskuviot vaativat 

kokemusta ja taitoja, jota vain yrittäjällä tällä hetkellä on. Yksi merkittävä virhe 

asiakkaan kanssa, huono asiakaspalvelutilanne ja viimeisenä kokemattomuudesta 

ontuva rekrytointi voivat viedä yritykseltä maineen jälkeen tulot ja työntekijät. Toisin 

sanoen suuret yrittämisen päätökset pitää pystyä hoitamaan onnistuneesti lähes joka 

kerta. Tähän ei todennäköisesti pysty kuin yrittäjä itse. Joka tapauksessa riskin 

vakavuus on todella suuri ja yrityksen kannattava jatko vaakalaudalla. Paljon myös 

riippuu siitä, kuinka pitkä poissaolo on tarkalleen ei-tavoitettavissa (1kk vrt. 9kk) ja 

mihin vuodenaikaan tapahtuma toteutuu. 

Riskin todennäköisyys riippuu siitä, minkälaisesta poissaolosta puhutaan. Pitkä 

toimitusjohtajan sairausloma ei olisi ollut kenellekään yrityksen työntekijälle yllätys 

viime vuosien aikana. Niin raskaalta, kiireen paineessa tapahtunut, työnteko on välillä 

ulospäin asti näyttänyt ja terveyden tilan rappeutuminen on ollut ilmeistä. Siksi voidaan 

uskoa, että 5-10 vuoden välillä sairausloma on todennäköinen. Pysyvä poissaolo on 

epätodennäköinen, mutta taas lyhyempi sairausloma (jolloin toimitusjohtaja olisi 

tavoitettavissa), on kohtalaisen todennäköinen. Kuvassa 9 on toimitusjohtajaan liittyvät 

avainhenkilöriskien rivit riskienhallintaohjelmasta. Riskiarvot viittaavat suurin ja 

kohtalaisiin riskeihin. 
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Kuva 6. Toimitusjohtajaan liittyvät avainhenkilöriskit riskienhallintaohjelmassa. 

 

Kesän 2014 jälkeen avainhenkilöriskin pienentämiseen on paneuduttu toden teolla. 

Toimitusjohtaja on ymmärtänyt, mitä avainhenkilöriski tarkoittaa ja miten se häntä 

koskettaa, ymmärtänyt sen toteutumisen merkittävät seuraukset ja motivoitunut riskin 

vähentämiseen vaadittavien toimenpiteiden tekemiseen. Aiemminkin asia on ollut 

jonkin verran esillä ja muun muassa ruokavalioon on pyritty tekemään muutoksia, mutta 

asiat ovat lopulta aina palanneen entiseen tilanteeseen. Lokakuun alussa 2014 

toimitusjohtaja hankki itselleen personal trainerin eli henkilökohtaisen valmentajan, 

jonka avustuksella ruokavaliota hiottiin mahdollisimman terveelliseksi ja aloitettiin 

kuntosalilla käynti säännöllisesti kolme kertaa viikossa. 

Personal traineriksi valittiin henkilö, jolla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen 

hyvinvoinnista (joihin kuuluu ravinto, lepo ja liikunta). Kuntosalitreenit aloitettiin 

lokakuussa ja samalla toimitusjohtajalle annettiin odotusarvot myös muuhun liikuntaan. 

Yksittäisen viikon aikana on tavoitteena liikkua kuusi kertaa, kolme kuntosalitreeniä ja 

kolme muuta aerobista liikuntaharjoitetta. Alussa toimitusjohtajasta tuntui, että 

aikataulujen sovittaminen on erittäin haastavaa eikä vapaata aikaa löydy näin paljon. 

Etenkin kun työmatkat suuntautuvat yleensä eri paikkakunnille ja kestävät yön yli. 

Koska personal trainerin aikataulut ovat joustavia, kuntosalitreenin aikataulut on saatu 

hyvin sopimaan eikä peruutuksia ole tullut yhtään kertaa. Yleensä treenit ovat tiistai- ja 

torstaiaamuisin klo 6.45 alkaen sekä sunnuntaisin. Lisäksi toimitusjohtaja käy pari 

kertaa viikossa vesijuoksemassa tai -jumpassa sekä pelaa kerran viikossa sulkapalloa. 

Toimitusjohtaja huomasi nopeasti, miten hyvin kuntosalitreenaaminen sopi hänelle. 

Treenistä tulee voimakas olo, ja yleinen fyysinen olotila parantui nopeasti. 

Psyykkeeseen treeni tuo varmuutta ja rauhallisuutta, muisti paranee ja tavallaan se myös 

tuo esille henkilön oikeaa luonnetta. Toimitusjohtaja ei ole koskaan tuntenut itseään 
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urheilulliseksi tai voimakkaaksi, joten tämä on ihan uusi tilanne hänelle. Toki painon 

aleneminen, ulkonäölliset muutokset ja fyysisen kunnon paraneminen ovat olleet myös 

iloisia ja odotettuja asioita. Erityisesti onnistumisen ilot urheilussa ovat tuoneet erityistä 

iloa johtajalle. Perheen hyvä tuki on edesauttanut tätä asiaa. 

Ruokailutottumusten muuttaminen on ollut ehkä suurin haaste kaiken kaikkiaan. 

Aiemmin toimitusjohtaja ei ole syönyt säännöllisesti eikä tarpeeksi. Aineenvaihdunta on 

ollut hiljaiselolla vuosia ja tästä syystä painoa on kertynyt noin 30 kilogrammaa liikaa. 

Nyt urheilun tullessa mukaan kuvioihin, ruokailutavoissa on myös pitänyt tehdä täysi 

remontti. Siispä suurin muutos on normaalien ruoka-annosten syöminen kolme kertaa 

päivässä. Sinänsä syömisessä ruuan sisällön kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa, 

ainoastaan vain syöntiaikojen ja –määrien kanssa. Lisäksi aiemmin mainittu alkoholin 

liiallinen käyttö on tuonut turhaa lisäenergiaa väärässä energiamuodossa ja vaikuttanut 

liikapainon syntyyn. Nykyään alkoholia kuluu jonkin verran, muutama alkoholiannos 

viikossa – lähinnä rentoutumiseen. Painon alentaminen vaikuttaa myös suoraan 

verenpaineeseen; tavoitteena on päästä irti verenpainelääkkeestä. Tupakoinnista 

toimitusjohtaja pääsi irti lääkityksen avulla. Lupaus tupakointia kohtaan kuuluu, että 

tupakointia ei enää koskaan aloiteta uudestaan. 

Nykyään elämänmuutoksen jälkeen ongelmaksi (ja uudeksi riskiksi) on muodostunut se, 

ettei toimitusjohtajaa työ enää kiinnosta niin paljon kuin ennen. Tästä toimitusjohtaja on 

taas huolissaan, koska muutos aiempaan, kahdeksaan yrittämisen vuoteen, on niin 

valtava. Ennen työtunteja tuli viikossa noin 80 ja tällä hetkellä 50-60 tuntia. Tästä 

seuraa se, että työtehtäviä on jonossa ja ne ovat ruuhkautuneet. Koska tämä on täysin 

uusi tilanne toimitusjohtajan yrittäjän elämässä, tätä ei ole helppoa hyväksyä hyvällä 

omatunnolla. Tavallaan siis toimitusjohtaja kokee huonoa omaatuntoa, jos työtehtäviä 

jää hoitamatta tai ne ovat myöhässä. Tällaista ei ole ennen tapahtunut 30 vuoden 

pituisen työuran aikana. Jollakin tavalla luonne on kuitenkin tullut niin lujaksi, ettei 

edes tällainen töiden ruuhkautuminen vaikuta aikataulujen säätämisiin, sillä urheilu ja 

ruokailu menevät nykyään aina työn edelle. 

Toisaalta on elämänmuutoksen seurauksilla ollut työntekoon myös positiivinen vaikutus 

(eli myönteinen riski). Työteho on parantuneen virkeys- ja keskittymistason sekä 
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elämäniloisuuden vuoksi parempi kuin aiemmin. Kokonaisvaikutusta työntekoon voi 

siis olla vaikeaa arvioida, mutta kaiken kaikkiaan muutoksen seurauksia voidaan pitää 

ehdottomasti positiivisina. 

Yrityksen muut vakituiset työntekijät ovat naisia, osa enemmän ja osa vähemmän 

liikunnallisia. He ovat hyvin kannustaneet ja kuunnelleet toimitusjohtajan kuntoilu-uran 

etenemisestä. Lisäksi he ovat antaneet tarpeen mukaan hienosti palautetta muuttuneesta 

ulkonäöstä ja sinnikkyydestä elämänmuutosta kohtaan. Toimitusjohtaja on tyytyväinen 

siihen, että on omalla käytöksellään voinut vaikuttaa työntekijöiden omien 

ajattelutapojen muuttamiseen: työpaikalla syödään terveellisesti, puhutaan eri 

liikuntamuodoista, kannustetaan liikkumaan ja harrastetaan taukojumppaa. 

Toimitusjohtajan on kuitenkin täytynyt pitää huolta siitä, ettei tuo liikaa omaa elämää 

muiden korville, koska niin sanotusti ”liika on liikaa”. 

Tällä hetkellä tulokset ovat sellaiset, että viidessä kuukaudessa, lokakuun 2014 alusta 

maaliskuun 2015 puoliväliin, vyötärö on kaventunut 22 senttimetriä ja painoa on 

tipahtanut noin 10 kilogrammaa eli noin 0,5 kilogrammaa viikossa. Alun perin 

tavoitteena on ollut saada painoa alaspäin noin 25 kilogrammaa vuoden aikana 

aloituksesta, mutta personal trainerin mukaan paino ei ole kriittisin tekijä tai mittari, 

vaan ainoastaan hyvä fyysinen kunto ja olotila ovat ne mihin pyritään. Nämä johtavat 

lopulta terveyteen ja laihtumiseen normaaleihin mittoihin. Verenpaine on laskenut 

jonkin verran, mutta ei vielä tarpeeksi lääkityksen lopettamiseksi. Leposyke on 

alentunut selvästi sekä unen laatu parantunut. Kuorsaaminen loppui ensimmäisen 

kuukauden aikana. 

Personal trainer on jatkossakin mukana kuntosalitreeneissä ja ajatuksena on pitää hänet 

mukana pidemmän aikaa. Keväällä uutena lajina olosuhteiden sallimana alkaa pyöräily 

ja samalla alkaa valmistautuminen kohti syksyn tavoitetta, Karhun kierrosta (Suomen 

suosituin vaellusreitti, 70-80 kilometriä pitkä). Painotavoite on tarkasti mielessä, mutta 

ruokailutottumusten ylläpitäminen on haaste, joka pitää päihittää, päivittäin. Tärkeää on 

syödä tarpeeksi, jotta voi sitten kuluttaa eli on energiaa harrastaa liikuntaa. Paluuta 

entiseen ei ole, sillä tällä hetkellä toimitusjohtajasta tuntuu täysin siltä, että tässä 

tilanteessa ei voi sortua, koska ei voi elää ilman liikuntaa ja treenejä. 
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Toimitusjohtajaan liittyvien avainhenkilöriskien suuruudet ovat laskemassa kovalla 

vauhdilla tällä hetkellä. Varovainen arvio on, että ne eivät ole enää yrityksen suurin 

riskialue. Lopullinen arvio tehdään kuitenkin vasta, kun vuosi elämänmuutoksesta on 

takana. Lokakuussa 2015 katsotaan, miten terveydentilanne on parantunut ja 

määritellään riskien tasot uudestaan. Riskien suhteen tavoite on, että todennäköisyydet 

painuvat kaikissa riskeissä epätodennäköisiksi, ja riskiarvot pienenevät. Riskien 

vakavuus ei muutu, ellei korvaavaa henkilöä löydetä tai saada perehdytettyä riskin 

mahdolliseen toteutumiseen mennessä. 

3.4.2 Riskit rekrytoinnissa ja rekrytointiprosessin uudistaminen 

Eräs usein toistunut ja seurauksiltaan vakava riski on ollut työntekijän rekrytointi tai 

tarkemmin ottaen sen epäonnistuminen. Yritykseen tarvitaan välillä uusia työntekijöitä 

ja yleensä etsitään valmista ammattilaista. Työmarkkinatilanne sanelee millaisia 

työntekijöitä on saatavilla ja haku muotoillaan näiden tietojen perusteella. Yritykseen on 

rekrytoitu uusi henkilö noin 9 kk välein. Välillä rekrytoinnissa käytetään niin sanotusti 

pidempää kaavaa (ilmoitus, hakemukset, haastattelut, testi ja valinta) ja välillä 

rekrytointiprosessi on lyhyempi (haastattelu ja päätös). Jälkimmäinen on käytössä 

tuttujen henkilöiden kohdalla, kun työntekijä on itse tullut kysymään töitä. 

Rekrytointi ei aina onnistu, noin 40 prosenttia rekrytoinneista menee pieleen. 

Suurimmat ongelmat ovat henkilön soveltuvuus työyhteisöön, ammattitaidon puute ja 

muu osaamisen taso. Palkanlaskenta on syvää ammattitaitoa sekä hyvää 

asiakaspalvelutaitoa vaativaa työtä. Pienehkö ja tiivis työyhteisö luo myös omat 

vaatimukset. On tultava toimeen samassa huoneessa olevien sekä myös koko yrityksen 

henkilöstön kanssa. Se, että rekrytointi aina onnistu, johtuu siitä, ettei 

rekrytointiprosessissa saa testattua niin laajasti ja kattavasti hakijan ammattitaitoa ja 

asiakaspalvelutaitoja, jotta voisi olla 100 prosenttisen varma tehtävästä valinnasta. 

Suurimmaksi osaksi valinta tehdään oman tuntemuksen (tunneäly) perusteella. Voi 

myös olla, että rekrytointi epäonnistuu siksi, ettei työntekijä halua jäädä töihin ja purkaa 

koeaikana työsuhteen. Viimeksi kävi tällä tavalla, koska työntekijän työmatka oli yli 50 

kilometriä ja työntekijä löysi uuden työpaikan lähempää kotia. 
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Mikäli rekrytointi epäonnistuu ja työsuhde päättyy koeaikana, pohditaan resurssien 

tarve uudelleen ja laitetaan työpaikka uudelleen avoimeksi. Voi olla, että aiemmin 

haastateltuja henkilöitä kysytään uudelleen haastatteluun, jolloin vältytään uudelta 

hakemuskierrokselta. Epäonnistuneen rekrytoinnin kustannukset ja resurssihukka on 

suuri. Silloin on yleensä turhaan perehdytetty henkilöä 1-4 kuukautta, tehty 

työhöntulotarkastus, hankittu sopivat työvälineet jne. Aikaa ja resursseja on palanut. 

Ennen rekrytointitapana oli ilmoittaa työpaikka avoimeksi www.mol.fi -sivustolle. 

Hakuaika oli maksimissaan kaksi viikkoa. Hakemukset tulivat toimitusjohtajalle 

sähköpostin kautta ja haastateltaviksi valittiin 1-4 henkilöä. Haastattelut tehtiin 1-2 

päivän aikana ja haastateltavien taitoja testattiin epäsäännöllisesti. Päätös tehtiin aina 

nopeasti, viikon sisällä, mutta yritettiin ajatella valinta loppuun asti. 

Haastettukysymykset olivat samantapaisia kuten nykyään, mutta nyt keskitytään hieman 

enemmän työnhakijan ammattitaitoon ja tulevaisuuden ajatuksiin. 

Yritykseen haettiin ja rekrytoitiin työntekijä palkanlaskentaan viimeksi keväänä 2014. 

Työpaikasta ilmoitettiin avoimesti ja hakijoita oli reilu tusina kappaletta. Hakijoita 

haastateltiin kolmen henkilön verran ja päädyttiin yhteen ratkaisuun. Työntekijän 

rekrytoinnin hoiti täysin omin voimin toimitusjohtaja. Yksi vanha työntekijä halusi 

mukaan prosessiin ja ilmoitti halukkuudesta ja kiinnostuksesta muun muassa 

haastatteluihin osallistumiseen, mutta toimitusjohtaja unohti tai ei halunnut ottaa muita 

haastatteluihin mukaan. Kiire saattoi olla eräs syy tähän, mutta riskienhallinnallisesti 

tuossa kohtaa olisi pitänyt pystyä olemaan kiirehtimättä ja olla etsimättä oikotietä uuden 

työntekijän valitsemiseen. Työntekijä perehtyi kesän aikana työhön kohtuullisesti, mutta 

ei päässyt täysin ryhmähenkeen mukaan, vaan jäi hieman ulkopuoliseksi. Työntekijä oli 

etsinyt toista työpaikkaa kertomatta siitä yrityksen tahoille ja purki työsuhteen ilman 

mitään varoitusta alkusyksystä 2014. Hän oli löytänyt uuden työpaikan läheltä kotoaan 

ja se on ymmärrettävä syy työpaikan vaihtoon. Tämä kuitenkin tuotti yritykselle jälleen 

kerran suuren haasteen, koska yhtäkkiä työntekijöiden määrä putosi yhdellä työmäärän 

pysyessä vakiona. Irtisanomisaikaa ei ollut, koska työntekijä oli koeajalla ja pystyi siten 

purkamaan työsuhteensa ja lähtemään suoraan toiseen työpaikkaan. Kyseinen 

tapahtuma jätti yritykselle muistiin sen riskin, että kauempaa töissä kulkeva työntekijä 
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voi etsiä ja siirtyä kotia lähempänä sijaitsevaan työpaikkaan, kun sellainen kohdalle 

sattuu. Tämä otetaan huomioon tulevissa rekrytoinneissa.  

Toimitusjohtajalla oli edessään mietinnän paikka, kun yhtäkkiä oli lähes yhden 

työntekijän edestä töitä tehtävänä, joille ei ollut tekijää. Alkuun toimitusjohtaja teki itse 

nämä työt, mutta heti tiedettiin, että se ei tulisi olemaan pätevä pitkän aikavälin ratkaisu 

toimitusjohtaja yleisen aikapulan vuoksi. Töitä ei myöskään voinut jakaa tasaisesti 

muille työntekijöille, koska kyseessä oli tiettyjen asiakasyritysten palkkojen laskennat ja 

niitä ei voi jakaa kaikille vaan niitä on hyvä tehdä vain yhden tietyn työntekijän, jotta 

tieto kulkee parhaiten asiakasyrityksen ja palkanlaskentayrityksen välillä ja virheiden 

määrä jää muistakin syistä pieneksi. Oli syytä käynnistää uusi rekrytointiprosessi. 

Toimitusjohtaja ei pidä rekrytoinnin tekemistä useiden ikävien ja kalliiden kokemusten 

vuoksi. Tällä kertaa rekrytoinnin avuksi oli käytössä diplomityöntekijä. Näistä kahdesta 

syystä rekrytoinnin hoiti suurilta osin diplomityöntekijä toimitusjohtajan ohjeilla ja 

opastuksilla. Rekrytointi pyrittiin tekemään niin sanotusti oppikirjan mukaan harkitusti 

ja analysoiden. 

Imagosyistä ja tilanteen piilottamisesta kilpailijoilta rekrytointi hoidettiin nyt ilman, että 

siitä ilmoitettiin avoimesti erilaisilla työpaikkailmoitusalustoilla. Toki tarpeen tullen 

siihen olisi menty, mutta tätä tarvetta ei tullut. Työnhakijat kartoitettiin kahdella tavalla: 

käymällä läpi keväiset ei-valitut hakijat ja tutkimalla CV-nettipalvelua, joissa 

työnhakijat ilmoittavat avoimesti (tai vähemmän avoimesti) kiinnostuksesta erilaisiin 

(tai vain tietynlaisiin) työtehtäviin. Viimeksi mainittu toimii osoitteessa 

https://asiointi.mol.fi/cvhaku ja se on työ- ja elinkeinopalvelujen maksuton tapa 

työnhakijan ja työnantajan kohtaamiseksi. Jälkeenpäin hakijoita yritettiin etsiä vielä 

oppilaitoksista (harjoittelija-nimikkeellä) sähköpostikyselyiden avulla tuloksetta ja 

lisäksi eräs kumppaniyritys suositteli yhtä harjoittelijaa kyseiseen työpaikkaan. 

Loppujen lopuksi kolme henkilöä saatiin haastatteluun eräälle päivälle.  

Haastattelukysymyksissä paino oli henkilökohtaisien ominaisuuksien, palkanlaskennan 

työhön sopivuuden, paineensietokyvyn sekä tulevaisuuden haaveiden selvittämisessä. 

Koska kenelläkään ei ollut vahvaa kokemusta alasta, ei ammatillista tietotaitoa voinut 

haastatteluissa käydä läpi. Yhden haastattelun aikana kysytyt kysymykset löytyvät 

https://asiointi.mol.fi/cvhaku


 

 

78 

liitteenä 3. Haastatteluiden jälkeen päätettiin järjestää pienimuotoinen testi kahdelle 

haastatetulle toisena ajankohtana. 

Toimitusjohtaja muodosti testin, johon kuului numeroiden tallennusta Excel–

taulukkoon sekä työehtosopimuksen tulkintaa. Diplomityöntekijä suoritti testin, johon 

aikaa annettiin rajaton määrä. Kumpikin suoritti testin todella huolellisesti ja 

kiirehtimättä, joten testin perusteella valintaa ei voitu tehdä, koska eroa ei henkilöiden 

välille testissä syntynyt. Diplomityöntekijä oli sitä mieltä, että toinen testattava oli 

parempi ja soveltuvampi tehtävään, mutta toimitusjohtaja päätti ottaa toisen. 

Perusteluna oli toisen tuttavayrittäjän antamat suositukset kyseessä olevasta henkilöstä. 

Valittu henkilö oli ollut aiemmin harjoittelijana tilitoimistossa, josta hän sai hyvät 

suositukset taloushallinnon tehtäviin. Liitteenä 4 on kuvattu edellä toteutunut 

työntekijän rekrytointiprosessi. 

Valittu henkilö aloitti työt 1.12.2014 ja aloitti hiljalleen palkanlaskennan tehtäviin 

perehtymisen. Toiset palkkahallinnon asiantuntijat pohtivat yhdessä, mitkä asiakkaat 

olisi hyvä siirtää uudelle työntekijälle. Yhdessä sovittiin, että ensimmäisen neljän 

kuukauden ajan kaikki palkat, jotka lähtevät maksuun työntekijän tekeminä, 

tarkistetaan. Näin siksi, ettei uudelle työntekijälle tule sellainen olo, että häneltä 

vaaditaan liikaa (eli virheetöntä työtulosta) heti alkuun. Tämä myös on auttanut uutta 

työntekijää tutustumaan muihin työntekijöihin. Uusi työntekijä onkin sopeutunut hyvin 

työyhteisöön. Perehdytyksessä pyritään, että työntekijä oppii palkanlaskennan ohjelman 

käytön, palkanlaskennan teorian ja käsitteet sekä etsimään tietoa omatoimisesti 

Internetistä ja työehtosopimuksista. Lisäksi kiinnitetään huomiota 

asiakaspalvelutaitoihin: siihen, että se tehdään yrityksen arvojen ja käytännön 

mukaisesti.  Kevään 2015 kohdalla voidaan sanoa, että uusi työntekijä on onnistunut 

tehtävässään hienosti. Toki, kuten useimmilla vielä vaiheessa työsuhdetta, opiskeltavaa 

on reilusti, mutta hänellä on tarkka silmä sekä halu oppia. 

Uusimmassa rekrytointiprosessissa rekrytointiin liittyvät riskit olivat luultavasti 

aikaisempia pienemmät. Rekrytoinnissa opittiin nyt uutta, kuten tehtävien 

delegoimiseen ja testaukseen liittyen. Toimitusjohtajalle ei jätetä rekrytointiprosessissa 

vastuiksi kuin haastattelut ja lopullinen päätöksenteko. Kaikki niin sanotusti 
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vähäpätöisemmät asiat hoitaa työntekijä. Työnhakijan taitojen testaus tulee olemaan 

käytäntö aina tulevaisuudessa ja testiä kehitetään sellaiseksi, että se aina antaa varmasti 

ainakin pienen kuvan työnhakijan taidoista. Uusia hakukanavia etsitään ja kokeillaan, 

avoimesta työpaikasta ilmoitetaan paremmin sosiaalisessa mediassa ja rekrytoinnin 

ulkoistusta harkitaan tai testataan jossain sopivassa vaiheessa.  

3.4.3 Sopimuksiin liittyvät riskit 

Asiakkaiden kanssa tehtävissä sopimuksissa on ollut parannettavaa jo jonkin aikaa. 

Sopimusten puutteet ja yrityksen kannalta huonot ehdot ovat aika ajoin ilmoittaneet 

olemassa olostaan, kun asiakkaat ovat esimerkiksi vaatineet tehtäväksi työtehtäviä, joita 

ei ole aiottu asiakkaalle tehdä. Lopulta ylimääräisiä tehtäviä on kuitenkin tehty, kun 

puutteellinen sopimus ei ole niitä rajannut pois. Toinen asia tässä on ollut hinnoittelun 

puutteet; ylimääräisistä töistä ei ole voitu laskuttaa asiakasta. Riskienhallinnan projektin 

alkaessa oli päällä tilanne, jossa asiakas vaati tehtäväksi suurta määrää ylimääräistä, 

ennalta ei-sovittua, työtä, ja yritys toimitusjohtajan päätöksellä teki sitä. Syynä oli pelko 

asiakkaan menettämisestä, jos vaateisiin ei olisi suostuttu. Kaiken takana oli 

puutteellinen sopimus, jota asiakas käytti hyväkseen. Sinällään tästä ei voi asiakasta 

syyttää, vaan on kyettävä olemaan itsekriittinen. Syyt ovat puutteellisissa sopimuksissa, 

ja riskin ottaja on ollut (tiedostamatta) Henkilöstötieto.  

Diplomityön yksi suuri teema on ollut parantaa sopimuspohjia. Tulevaisuudessa 

halutaan tehdä sopimuksia, joiden kautta riskit eivät olennaisesti kasva. Niistä halutaan 

tehdä myös molemminpuolisesti reiluja; tähän asti sopimukset ovat myöhemmin esille 

tulevan ulkopuolisen asiantuntijankin mielestä olleet reiluja vain asiakkaiden 

näkökulmasta, eivät Henkilöstötiedon kannalta. Tarkasteltuja sopimuspohjia, joille 

sopimuksia on kirjoitettu, on neljä kappaletta. Ne ovat Toimeksiantosopimus 

palkanlaskennan HelpDesk-palvelusta, Palkanlaskentapalveluja koskeva 

palvelusopimus vuosilta 2007, 2011 ja 2014. Seuraavassa on poimittu oleellisia 

huomioita sopimuspohjista ja käytössä olevista sopimuksista. Huomiot on tehty heti 

sopimuspohjiin ja sopimusriskeihin tutustuttua.  

Toimeksiantosopimus palkanlaskennan HelpDesk-palvelusta -sopimuksessa on 

määritelty toimittajan ja asiakkaan tiedot, sopimuksen kohde ja voimassaolo, maksuehto 
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ja hinta sekä Force major –este. HelpDesk-palveluun kuuluu asiakkaan ongelmien 

ratkaisu etänä. Kysyttävän kysymyksen/ongelman laajuuden määrittely puuttuu 

sopimuksesta. Maksuehto on erityisen hyvä. Kysymyksiksi nousivat, milloin viimeksi 

hintaa on päivitetty (asiakaskohtainen kysymys) ja onko hinnan perusteella selviävä 

kate kohdallaan? Lisäksi esille on nostettu, pitäisikö Force major –estettä kuvailla vielä 

laajemmin, jotta kiistoilta sen suhteen voidaan tarpeen tullen välttyä? 

Palkanlaskentapalveluja koskeva palvelusopimus vuodelta 2007: sopimuksessa on 

määritelty yritysten tiedot, sopimuksen tausta ja tarkoitus, maksuehto ja hinnat, 

sopimuksen voimassaolo, salassapitovelvollisuus sekä erimielisyydet. Liitteenä 1 on 

palkanlaskentapalveluiden palveluerittely palkanlaskennan ja palkkahallinnon osalta. 

Osapuolten yhteystiedoista puuttuu yritysten Y-tunnukset. Vain yksi hinta mainitaan 

liitteessä ja lisäksi ei mainita tarkemmin hinnantarkastuksen päivämäärästä. 

Allekirjoitusten kohdalla tilaajayrityksen yhteyshenkilön nimessä on kirjoitusvirhe, joka 

on korjattu päälle käsin; päivitetty versio voitaisiin tehdä helposti. Hyvää sopimuksessa 

on mainiosti määritelty Erimielisyydet –osio.  

Palkanlaskentapalveluja koskeva palvelusopimus vuodelta 2011: sopimuksessa on 

määritelty osapuolten yhteystiedot, sopimuksen tausta ja tarkoitus, maksuehto ja hinnat, 

sopimuksen voimassaolo, laadun hallinta ja seuranta, vakuutus ja vastuu, 

salassapitovelvollisuus sekä erimielisyydet. Liitteenä 1 on palkanlaskentapalveluiden 

palveluerittely palkanlaskennan ja palkkahallinnon osalta. Tässä sopimuksessa 

toimittajan Y-tunnusta ei mainita yhteystiedoissa. Käyttöönotosta ja 

käyttöönottomaksusta kerrotaan vain kohdassa kaksi. Lisäksi käyttöönottomaksun 

hinnoittelua voisi nostaa. Erityisesti, kun kyseessä on suuri yritys (kyseisessä 

sopimuksessa on kyseessä noin 700 henkilön palkkojen laskenta ja siihen vaadittavan 

palkanlaskentajärjestelmän muodostaminen). Hinnoittelu voisi mennä tavalla, jossa on 

pohjahinta riippumatta asiakasyrityksen koosta ja projektin hintaa nostaisi aina isompi 

määrä henkilöitä, joille palkka lasketaan. Esimerkiksi 500 euron pohjahinta sekä siihen 

lisäksi 1,5 kertaa henkilöiden määrä euroina, pyöristäen lähimpään järkevään lukuun. 

Siis yhden hengen yritykselle hinta olisi 500 euroa ja 700 hengen yritykselle 1550 

euroa. Ensimmäinen hinnantarkastuksen ajankohta on mainittu olevan yhden vuoden ja 

seitsemän kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Onko aikaväli liian pitkä? 
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Todellinen hintojennousu voi olla oletettua nopeampaa (tai hitaampaa), joten 

hinnantarkastusvälin on oltava pienempi. Laadun hallinta ja seuranta eli palvelun 

jatkuva kehittäminen ja laadun seuranta yhteisillä vähintään neljä kertaa tapahtuvilla 

yhteistyötapaamisilla asiakkaan luona on erinomainen kohta sopimuksessa. Onko 

tapaamiset pidetty suunnitelman mukaisesti? Onko niistä ollut se hyöty, mikä niistä on 

teoriassa ajateltu olevan saatavissa? Onko tapaamisten pituus ollut riittävän pitkä? 

Sovelletaanko tätä muille asiakkaille tai vain suurille yrityksille? Vakuutukset ja vastuu 

–kohta voisi olla laajemmin määriteltävissä, mutta liitteenä 1 oleva 

palkanlaskentapalveluiden palveluerittely on määritelty hyvin. 

Palkanlaskentapalveluja koskeva palvelusopimus vuodelta 2014 tarkasteltiin kaikista 

tarkimmin. Kuten huomataan, niin palvelusopimukset ovat kehittyneet yrityksessä aina 

hieman laajemmiksi ja soveliaammiksi. Uusin pohja on edelleen vuoden 2011 

sopimuspohjaa laajempi. Diplomityöntekijä tapasi marraskuussa toimitusjohtajan 

ehdotuksesta alan asiantuntijan, lakimiehen, Lakitoimisto Omajuristi Oy:n Pentti 

Seppäsen (2014), jonka kanssa yritys on aiemminkin tehnyt yhteistyötä. Tapaaminen 

koski sopimusten sisältöä laillisuuden ja riskittömyyden suhteen. Diplomityöntekijä ja 

lakimies analysoivat sopimuksia omilta osiltaan ennen tapaamista, jolloin tapaamisessa 

puhuttiin pääosien niin sanotusti yhteisellä kielellä ja tapaaminen oli tehokas 

tuloksiltaan.  

Tällaisille palvelusopimuksille ei ole asiantuntijan mukaan suoraan sovellettavaa 

lainsäädäntöä, joten sen suhteen sopimukset ovat tavallaan aina laillisia. Riskejä niissä 

sen sijaan piilee usein, niin asiakkaan kuin tässä tapauksessa tuottajankin osalta. 

Tapaaminen koski aikarajoituksen ja tehokkuuden vuoksi uusinta ja kattavinta 

sopimusta eli vuoden 2014 palkanlaskentapalveluja koskevaa palvelusopimusta. Koska 

uudet tehtävät sopimukset ovat vastaavanlaisia, niin tästä uusimmasta käytössä olleesta 

sopimuksesta voidaan käyttää myös yleisesti termiä tämänhetkinen sopimuspohja. 

Sopimuspohjasta löytyi useita erityyppisiä puutteita tai poikkeuksia hyvään käytäntöön. 

Kuitenkin sopimuspohja oli keskimääräisen tasokas eli ei huono, mutta toisaalta ei 

täydellinenkään.  
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Osapuolten tarkistamisessa kannattaa asiantuntijan mukaan käyttää apuna 

Kaupparekisterin tietopalvelua, joka olikin toimitusjohtajalla vanhastaan käytössä. 

Sieltä voi nähdä kenellä on uudessa asiakasyrityksessä edustamisoikeus ja kuka on 

yrityksen toimitusjohtaja. Tällä tavoin palkanlaskentayritys voi taata, että 

allekirjoittaneilla on oikeus edustaa yritystä. Nykyään useat konsernit sisältävät 

erinimisiä osakeyhtiöitä tai vastaavia yritysmuotoja. Sopimuksessa tulee tuoda selvästi 

selville se, ketkä sopimuskumppanit tarkalleen ovat, jottei esimerkiksi 

konkurssitilanteessa sopimuksen kautta palvelua saaneet, mutta 

sopimuskumppaniosiossa mainitsemattomat, yritykset jätä kulujaan maksatta 

sopimuksen puutteeseen vedoten.  

Kyseisessä sopimuksessa irtisanomisaika tilaajan irtisanoessa oli kolme kuukautta ja 

toimittajan irtisanoessa kuusi kuukautta. Lakimiehen neuvo oli sopia tuottajan 

irtisanomisaika minimiin, vähintään tilaajaan irtisanomisaikaa vastaavaksi. 

Palkanlaskentayritys oli saattanut käyttää omalta osaltaan pitkää irtisanomisaikaa 

luottamuksen osoittamisen eleenä ja myyntivaltin tapaisena asiana, mutta lakimies 

kommentoi, että myyntivaltit löytyvät yleisesti aivan muualta kuin irtisanomisajan 

venyttämisestä. Lisäksi kyseessä on vakava riski. Jos kohdalle sattuu todella vaikea 

asiakas, jonka kanssa toimiessa kate ei ole syystä tai toisesta lähelläkään tavoitetta ja 

jonka kanssa tehtyä sopimusta ei voi purkaa sopimusrikkeen vuoksi, puolen vuoden 

pituinen irtisanomisajan toiminta voi tulla kalliiksi palkanlaskentayritykselle. 

Tapaamisessa irtisanomisesta keskusteltaessa päästiinkin sopimuksen purkamiseen; 

sopimuspohjasta puuttui purkamislauseke. Purkamislauseke tarkoittaa, että sopimuksen 

voi purkaa, jos osapuoli tekee sopimuksessa määriteltävän sopimusrikkeen. Lakimiehen 

ohjeistus tämän kohdan lisäämiseksi sopimuspohjaan oli ottaa vinkkiä 

Taloushallintoliiton sivujen kautta luettavista tilitoimistoalan yleisistä sopimusehdoista 

YSE KL2004. Ne sopivat kohtuudella palkanlaskenta-alalle. Kohdassa 8. kerrotaan 

palvelun keskeyttämisestä ja purkamisesta (Suomen Taloushallintoliitto ry 2011). 

Sopimuksen voimassaoloaika tulee merkitä aina tarkasti. Tarkastellussa sopimuksessa 

käytettiin termiä voimassa toistaiseksi, joka on pätevä termi. Kohdassa Palvelun 

toimittaminen ja Toimittajan vastuut mainitaan, että toimittaja vastaa tietosuojasta. 

Asiantuntijan mukaan tämä olisi hyvä kirjoittaa auki laajemmin eli mitä tällä 
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toiminnalla tarkoitetaan. Toinen vastaavassa osiossa kysymyksiä herättänyt kohta oli 

laadunseuranta toimittajan osalta. Mitä laadunseuranta tarkoittaa käytännössä? Tästä ei 

sopimuksessa puhuta. Termi olisi kuitenkin hyvä määritellä, jotta voidaan sitten 

jälkeenpäin arvioida, hoitiko toimittaja vastuitaan eli muun muassa laadunseurantaa. 

Tässä kohtaa sopimusta myös käytetään termejä toimittaja ja tuottaja. Niillä tarkoitetaan 

samaa tahoa, palkanlaskentayritystä, mutta sopimuksissa tulee käyttää jokaisesta tahosta 

vain yhtä termiä.  

Sopimusteknisistä seikoista esille tuli sivunumerointi ja allekirjoitukset. Sopimuksen 

kaikki sivut, myös liitteet, tulisi sisältää sivunumerot. Ne tulisi esittää muodossa, jossa 

ensimmäinen numero kertoo sivun numeron ja toinen kauttaviivan jälkeinen numero 

sopimuksen sivujen kokonaismäärän. Diplomityöntekijälle aivan uusi huomautus 

sopimuksiin liittyen oli lisätä kaikkiin liitteisiin kuittaukset. Tämä on täysin perusteltava 

toimi siksi, että niiden avulla jälkeenpäin ei tule kiistoja sopimuksen väärentämisestä, 

liitteiden puuttumisesta tai vastaavista tilanteista. Sivunumeroiden ja allekirjoitusten 

avulla voidaan todeta myöhemmin, että kyseessä on sama sopimus, joka alun perin 

allekirjoitettiin. Liitteistä lakimies edelleen kommentoi liitettä numero kolme, jossa 

kuvataan palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto ja siihen sisältyvät tehtävät ja vastuut. 

Tästä ei puhuta muissa kohdissa sopimuksessa. Siihen voi tehdä viittauksen vain ehkä 

liitteestä 5. Palkkapalvelun hintatiedot. Liitteen yhteys sopimukseen tulisi aina olla 

selvillä. Muuten voi käydä niin, että myöhemmässä tilanteessa toinen osapuoli ei muista 

liitteen olemassaoloa tai väittää sen olleen lisätyn jälkikäteen.  

Tarkastellussa sopimuksessa maksuehto oli 30 päivää netto. Lakimiehen mukaan 30 

päivän ehto on todella pitkä ja se tuottaa turhaa rahallista riskiä 

palkanlaskentayritykselle. Tapaamisessa pohdittiin, oliko ehto pitkä sen takia, että 

asiakas oli neuvotellut sen niin pitkäksi vai oliko se pitkä sen takia, että toimitusjohtaja 

oli ehdottanut sitä myyntivalttina. Mutta myöhemmin selvisi, että asia oli neuvoteltu 

asiakkaan kanssa, ja että 30 päivän maksuehto on nykypäivänä tavallisista suurissa 

teollisuusyrityksissä. Toimitusjohtajan mukaan kyse ei ole yritysten rahavarojen 

vähyydestä vaan rahan kiertonopeuden hitaudesta. Tämän vuoksi teoriaosuudessa 

kappaleessa 2.8 otetaan lyhyesti kantaa maksuaikojen hitauteen ja sen vaikutuksiin pk-

yrityksissä. 
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Tapaamisessa kritisoitiin alhaista tuntihintaa hintatiedoissa. Toimitusjohtajan mukaan 

tuntityötä teetätetään todella harvoin ja sen takia sen hinta ei ole olennainen asia 

sopimuksissa. Hän oli kuitenkin lopulta samaa mieltä, että hinnan nosto on paikallaan. 

Pikainen tutkiskelu Googlen hakukoneen avulla antoi tuloksen, että muilla vastaavilla 

yrityksillä laskutushinta tuntityöstä on keskimäärin 30 prosenttia korkeampi. Tämä 

otetaan huomioon tulevissa hinnoitteluissa. Muita esille tulleita asioita oli 

viivästyskorkolauseen lisääminen, vastuuvakuutuksen korvausvastuiden selvittäminen 

sekä hinnan muutosten tarkempi määräämisehto esimerkiksi tilitoimistoalan yleisien 

sopimusehtojen (YSE KL2004) avulla (tällöin hinnanmuutoksia ei rajoiteta esimerkiksi 

sen hetkiseen hintojennousuun, kuten tällä hetkellä tehdään). Sopimuksessa oli 

kirjoitettu, että erimielisyydet ratkaistaan tarpeen tullen yksijäsenisen välimiesoikeuden 

kautta. Lakimiehen asiantuntemuksen mukaan isoissa riidoissa tämä on pätevä reitti. 

Mutta yleisesti ottaen hän suositteli käräjäoikeutta sen luontevuuden ja halvemmuuden 

takia. 

Koska tapaaminen oli järjestetty yrityksen riskienhallinnan tarkastelun vuoksi, piti 

lakimies todella tärkeänä viimeisenä esillä ollutta asiaa. Se oli, että sopimuksesta 

puuttui vastuunrajoitusehto. Nimensä mukaisesti sen avulla yritys rajaa vastuunsa 

vahinkotilanteissa tiettyyn rajaan eli rahasummaan. Lakimies neuvoi, että ehtoa 

kannattaa miettiä pahimpien kauhuskenaarioiden kautta. Mitä vahingot voivat olla 

maksimissaan äärimmäisessä tilanteessa? Hän vihjasi jälleen katsomaan mitä 

tilitoimistoalan yleiset sopimusehdot (kohta 25) mainitsee asiasta. 

Tapaamisen antia läpikäydessä toimitusjohtajan kanssa keskusteltiin 

vastuunrajoitusehdosta ja kauhuskenaarioista. Lyhyt tarkastelu työprosesseihin osoitti, 

että todella isoja, yrityksen tulevaisuutta vaarantavia, vahinkoja oli vaikea tai 

mahdotonta tapahtua. Kriittisiä ongelmatilanteita varten olivat jo varatoimet olemassa. 

Esimerkiksi tapauksessa, jossa palkanlaskentayritys ei kriittisestä syystä kykene 

toimittamaan asiakkaan palkkatietoja asiakkaalle maksusuoritusta varten, pystyy asiakas 

aina maksamaan edellisen kuukauden tai muun palkanmaksukauden palkat uudestaan. 

Tällöin suurimmassa osassa tapauksista vahinkoa ei asiakkaan palkansaajille tapahdu. Ja 

heille, joille tulee väärä palkkasumma, palkka voidaan oikaista seuraavassa 

palkanmaksussa. Diplomityöntekijä ehdotti erilaisia skenaarioita, mutta kaikkiin niihin 
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oli jo vastaus valmiina. Eli joko vahingot jäisivät varmuudella pieniksi tai vahinkoa ei 

tapahtuisi varatoimen vuoksi ollenkaan. Se, että pahinta kauhuskenaariota ei keksitä 

nopeasti tai esimerkiksi koskaan, ei tarkoita sitä, ettei sellaista voisi olla silti olemassa. 

Tämän vuoksi myös vastuunrajoitusehto tullaan lisäämään uuteen sopimuspohjaan ja 

siihen sisällytetään sopiva raja, toisin sanoen kattoehto. Diplomityöntekijän seuraava 

tehtävä onkin diplomityön valmistumisen jälkeen muodostaa uusi sopimuspohja vanhaa 

muokaten edellä tehdyn analyysin perusteella. 

3.4.4 Tietoriskit 

Tietoriskit tulivat esille riskienhallinnan käynnistämisessä aikaisessa vaiheessa. 

Yrityksessä oli otettu muutamia tietoisia riskejä, mutta niiden suuruuksia ei ollut 

loppuun asti arvioitu ja tarkempaa puuttumista niihin oli osittain vältelty. Toisaalta olisi 

siis ollut vain ajan kysymys, että yrityksen yhteinen palvelin olisi esimerkiksi syttynyt 

sähkövian takia palamaan, jolloin joitakin tietoja olisi menetetty ja työnteko olisi jonkun 

verran viivästynyt. Toisaalta, kun diplomityöntekijä riskienhallintaprojektin 

alkuvaiheessa haastatteli toimitusjohtajaa tietoriskeihin liittyen, selvisi että useat riskit, 

jotka diplomityöntekijälle kerrottiin ja jotka hänelle tuntuivat välittömästi suurilta, 

olivat lopulta vain kohtalaisen suuruisia. Syy tähän oli teknisissä ja mekaanisissa 

asioissa ja suojauksissa. Esimerkiksi palvelimessa oli jonkun asteen tulipalosuojausta ja 

tiettyjä kohteita oli varmuuskopioitu erään palvelun kautta (varmuuskopiointi oli juuri 

kylläkin loppunut sen tarjoajan toiminnan loppumisen vuoksi). Sisäiset tapahtumat, 

jotka diplomityöntekijä näki riskeinä, selvisivät jo alussa suurimmaksi osaksi alhaisen 

riskiarvon tapahtumiksi. Syinä olivat tietoliikenteessä käytetyt varmennukset, rajat, 

lukuiset salasanat ja se, että monia rahaan liittyviä asioita kuten siirtoja ei voinut yhdeltä 

koneelta tai yhdellä ohjelmalla tehdä. Palkanlaskentaprosesseissa yleistä on se, että 

palkanlaskentayritys vain niin sanotusti siirtää palkat maksuun, mutta ne varsinaisesti 

maksaa työntekijöille asiakasyrityksen vastuuhenkilö omassa toimipaikassaan.  

 

Kun tarkastellaan yrityksen ATK-laitteistoja, tietoverkkoja ja tietoriskien kenttää 

huomataan muun muassa, että yritys käytti yhtä Linux-palvelinta tiedostojen jakamiseen 

ja säilyttämiseen vuoteen 2014 asti. Ulkoinen verkko on tullut ja tulee edelleen 

NetPlazalta, joka on oululainen toimija. NetPlaza ei ole yritykselle halvin valinta, mutta 
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toisaalta luotettava, joten toimijaa ei ole tarpeen vaihtaa. Työtietokoneissa on perustason 

virustentorjuntaohjelmat ajan tasalla. Aiemmin (kannettavissa) tietokoneissa ei ole ollut 

käytössä salasanaa sisään kirjauksessa. Toimitusjohtajan kannettava tietokone kulkee 

aina toimitusjohtajan mukana (usein ympäri Suomea) ja siinä oli aikaisemmin käytössä 

varmuuskopiointi tärkeimmälle kiintolevylle säännöllisin väliajoin Internetissä toimivan 

varmuuskopiointia tarjonneen toimijan kanssa. Kun toimija lopetti toimintansa, loppui 

myös varmuuskopiointi. Korvaavaa palvelua ei ollut hankittu riskienhallinnan projektin 

alkaessa. Sähköpostipalveluna toimi Elisan 365 Office –palvelu, jota käytettiin 

selainikkunan kautta. Microsoft Office –toimisto-ohjelmistopaketista käytössä oli 

vanhempi versio. 

 

Syksyn 2014 aikana Henkilöstötieto sopi sopimuksen Nuventur Oy:n kanssa ICT-

ylläpitopalvelusta. Tämä tarkoittaa sitä, että Henkilöstötiedon laitteistot tarkistetaan 

säännöllisin väliajoin, toimitusjohtajan työaseman tiedostot varmuuskopioidaan 

Nuventur Oy:n konesaliin, ICT-järjestelmiä monitoroidaan automaattisen ohjelman 

avulla, laiterekisteristä pidetään huolta ja konsultointia tarjotaan muun muassa uusiin 

asennuksiin. Sopimukseen sisältyy kuukausittainen tukikäynti. Kiireellisimmät 

ongelmat huolehditaan etäyhteyden avulla. Edellä mainittua palvelua hankittaessa 

pyydettiin muutamaa eri yrityksen edustajaa paikan päälle käymään esittelemässä 

tarjoustaan, josta oli tehty tarjouspyyntö sähköpostilla. Toimitusjohtaja valitsi palvelun 

tarjoajaksi Nuventurin, vaikka yritys ei olekaan tuttu. Yritys on oululainen, pieni 

toimija, jonka etuna on toimiva ja nopea palvelu. 

 

Tilannekatsaus kevääseen 2015: Nuventur vastaa ICT-ylläpidosta, kannettavia 

työkoneita on käytössä kahdeksan kappaletta, yrityksen käytössä on laadukas Konican 

Minoltan leasing-tulostin, käyttöjärjestelmänä toimii Windows 7 ja koneille vaaditaan 

sisään kirjauksessa salasana. Toimitusjohtajan vanhaksi jäänyt työkannettava päivitettiin 

uuteen tehokkaampaan koneeseen vuoden vaihteessa ja samalla turhat tiedostot 

poistettiin. Sähköpostia hallinnoidaan Outlookilla, joka on turvallisempi ja selkeämpi 

vaihtoehto kuin selaimella käytetty sähköposti. Palvelin on Windowsin, ja siinä on 

käytössä Active Directory eli AD. Kuten jo useiden vuosien ajan, työkoneissa, ja 

varsinkin toimitusjohtajan työkoneessa, on useita etäyhteyksiä asiakkaiden järjestelmiin. 

Henkilöstötiedon käyttämä palkkajärjestelmä on Mepco, joka ostettiin muutama vuosi 
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sitten. Tällöin suuri sijoitus on tänä päivänä alkanut maksamaan itseään takaisin muun 

muassa Mepcon monipuolisuuden, muokattavuuden ja tehokkuuden takia. 

 

Mitkä ovat suurimmat tietoriskit tällä hetkellä, kun muutoksia on tehty rutkasti ja 

pääasiassa tietoriskejä on saatu paremmin hallintaan? Omaisuusriski (rikosriski) ja 

tietoriski, että työkone(et) anastetaan, on aina mahdollinen, mutta sitä riskiä hallitaan 

pääasiassa siten, että tärkeitä tietoja ei tallenneta omalle levylle vaan tallennuksiin 

käytetään palvelimen levytilaa. Suurin tietoriski toimitusjohtajan mukaan on 

(käytännössä aina ollut) henkilöstön käyttäytyminen tietoturvan suhteen. Tällä 

tarkoitetaan riskiä, että tietoja luovutetaan asiattomille tahoille vahingossa tai tahallaan. 

Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sähköpostin lähettämistä väärälle 

henkilölle tai liiallisten tietoja antamista puhelimitse. Tähän tietoriskiin voidaan 

vaikuttaa henkilöstön kouluttamisella ja oikealla asenteella tietoriskejä kohtaan. 

Kyseessä on siis tavallaan yrityksessä vallitsevan ajatusmaailman hallinta tietoriskejä 

kohtaan. Kun henkilöstö tietää mitä tekee ja tunnistaa ja tiedostaa riskit, jäävät riskien 

toteutumisien todennäköisyydet pienemmiksi. Yksi käytännön etu, jota positiiviseksi 

riskiksikin voi kuvata, on yrityksen ulkopuolisen tulostimen puuttuminen. Siten ei ole 

mahdollista tulostaa asiakirjoja vahingossa väärään paikkaan eli eri toimipisteeseen. 

Hyviä asioita tietoturvan tilanteesta ja ICT-puolesta nykyään löytyy paljon. Verkkoasiat 

ovat olleet kunnossa ja ovat sitä edelleen. Tietoturvan tila on parantunut hurjasti ja on 

nyt hyvällä mallilla. Myös henkilöstö on paremmin tietoinen tietoturva-asioista ja 

tietoriskeistä. Kaikki tärkeimmät järjestelmät toimivat ongelmitta ja toisin sanoen 

paremmin kuin ennen. Kaiken kaikkiaan voidaan varmasti sanoa, että (negatiivisten) 

tietoriskien kokonaissumma on nyt pienempi kuin ennen riskienhallinnan projektin 

aloitusta. 

3.5 Työprosessien kuvaaminen 

Syksyn ja alkutalven 2014 aikana yrityksen täysaikaiset työntekijät tekivät 

prosessikuvaukset omista työtavoistaan. Kuvaukset muodostettiin valmiiksi annettuun 

Excel-pohjaan. Tavoitteena prosessien kuvaamisessa on, että tietyt palkkapalveluun 

liittyvät tehtävät hoidetaan yrityksessä tehokkaasti ja samalla kaavalla. Prosessissa on 
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huolehdittava tietyistä tarkistuspisteistä, jotta se toimii virheettömästi. Syksyllä 

kerättyjen tietojen perusteella keväällä 2015 jatketaan prosessien työstämistä, jotta ne 

saadaan toimiviksi ja tehokkaiksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kerättyjen tietojen 

perusteella nykyisen käytännöt ovat samankaltaisia eikä suuria eroja niissä ole. Toisin 

sanoen kaikki työntekijät tekevät palkkapalveluun liittyvät tehtävät samankaltaisesti ja 

huolehtivat aikatauluista ja työnjäljen tarkistuksesta. 

Palkkapalvelun prosesseihin kuuluu muun muassa uuden työntekijän avaaminen 

palkkajärjestelmään, verotietojen vieminen järjestelmään, palkanlaskenta ja tietojen 

syöttö, palkka-ajo, tarkistaminen, maksatus, tilitykset sekä raportointi. Kuvassa 10 on 

kuvattu palkkapalvelun kokonaisprosessi. Palkanlaskenta on sen yksi osa eli 

kokonaisprosessiin kuuluu paljon muutakin kuin pelkkää palkkojen laskentaa tai 

tallennusta. 

 

Kuva 7. Palkkapalvelun kokonaisprosessi (Paloniemi 2015c.) 
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3.6 Yrityksen riskienhallintakeinot 

Henkilöstötiedon riskien hallintaan pyritään käyttämään riskienhallintakeinoista 

tehokkaimpia eli riskin välttämistä ja pienennystä. Sen sijaan siirtämistä (yleensä 

vakuuttamista) ei korosteta vaan pyritään vakuuttamaan vain pakollisia ja 

kustannustehokkaasti vakuutettavia kohteita ja riskejä. Kaikkia riskejä tarkasteltaessa 

huomattiin, että vain todella harva riski uhkasi taloudellisesti yritystä ja että ne riskit, 

jotka uhkaavat yrityksen jatkuvuutta, ovat sellaisia, joihin ei kaikenkattavia vakuutuksia 

myönnetä. Tällainen on toimitusjohtajaan liittyvään avainhenkilöriski, jolle 

riskienhallintakeinoja siirtämisen tai pitämisen sijaan käytetään pienennystä. Vältettyä 

sitä ei (tietenkään) kokonaan saada. 

Vain ne riskit, joille ei mitään todellisesti voida tehdä tai jotka ovat lähes 100 

prosenttisella varmuudella kokonaisarvoltaan pieniä ja vaikeasti hallittavia, pidetään 

sellaisinaan. Esimerkiksi pieni riski, joka voidaan välttää, vältetään. Ei siis tarkoita, että 

kun kyseessä on pieni riski, niin se voitaisiin vain huolettomasti pitää. Lopulta 

pienienkin riskien kokonaisarvojen summa kasvaa suureksi, jos niille ei tehdä mitään. 

Yrityksen tulevaisuus kertoo totuuden, mutta tällä hetkellä näyttää tunnistettujen riskien 

osalta siltä, että parhaiten mahdollinen riskienhallintakeino on riskin pienennys. 

Välttäminen ja pitäminen tulevat toisella sijalla ja siirtäminen on vähiten käytetty 

riskienhallintakeino. Tämä on lopulta vain arvio, koska vielä on varhaista sanoa, miten 

riskienhallinta ja riskiprofiili todellisuudessa kehittyvät. Pyrkimykset kuitenkin ovat 

selvät ja tavoitteita on asetettu.  

Muuttujia riskienhallinnassa on useita. Yksi on resurssit ja tavallaan niiden puute. Eli 

voidaan määrittää tehtäväksi jokin määrä toimenpiteitä johonkin päivämäärän 

mennessä, mutta resurssit eivät yksinkertaisesti riitä niiden toteuttamiseen. Tässä 

palataan siihen yleiseen totuuteen pk-yrityksien riskienhallinnassa, että koska resurssit 

ovat rajalliset, niin tulisi aina pyrkiä priorisoimaan ensimmäisiksi riskeistä suurimmat ja 

hallita pienempiä, kun resursseja vapautuu käyttöön. Pitää myös tässä kohdassa muistaa, 

että suuren riskin tehokas pienentäminen ei tarkoita hätiköintiä vaan pohdintaa siitä, 

mikä on paras riskienhallintakeino ja toimintaa sen mukaan. Resursseilla tarkoitetaan 
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niin fyysisiä, taloudellisia kuin ajallisia resursseja, jotka kaikki ovat pk-yrityksissä 

yleensä todella rajoitettuja ja niin on myös Henkilöstötieto Oy:ssä.  

Riskienhallinnan työryhmä Henkilöstötieto Oy:ssä on toimitusjohtaja ja 

diplomityöntekijä, joka tulee jatkamaan yrityksen palveluksessa diplomityön 

valmistumisen jälkeen; työtehtäviin tulee tällöin kuulumaan tosin muutakin kuin 

riskienhallinnan vastuutehtäviä. Koko henkilöstö otetaan mukaan riskienhallintaan 

paremmin vasta myöhemmässä vaiheessa, kun perusprosessit ovat työryhmän hallussa. 

Työntekijät ovat kuitenkin päässeet arvioimaan omaa palkanlaskentaprosessiaan ja 

heille on esitelty virallisesti ja epävirallisesti riskienhallinnan teoriaa sekä tavoitteet 

tässä diplomityössä yrityksen kannalta. He ovat myös tuoneet esille tunnistamiaan 

riskejä, joihin kuuluu muun muassa riskeistä suurin eli avainhenkilöriski koskien 

toimitusjohtajaa ja hänen terveyttään. Työntekijät ovat tiedostaneet, että jos 

toimitusjohtaja menettää terveyden ja joutuu pois työstä määrittelemättömäksi ajaksi, 

niin on yrityksen jatko vaakalaudalla ja täten myös työntekijöiden tulevaisuus 

yrityksessä.  

Edellä käytiin läpi yrityksen fyysisiä resursseja. Taloudelliset resurssit ovat myös 

rajalliset, mutta tavallaan muunneltavissa, koska lainaa voi yleisesti aina ottaa. Fyysisiä 

resursseja on vaikeampia lainata. Yrityksen taloustilannetta ja taloudellisia tunnuslukuja 

ei erikseen tässä diplomityössä selvitetä tarkasti, mutta voidaan sanoa, että 

riskienhallintaan tai muuhun aiempaan nähden ylimääräiseen ei ole käytössä kovin 

paljon taloudellisia resursseja. Heti on huomioitava, että riskienhallinta ei missään 

nimessä nähdä ylimääräisenä asiana vaan se on otettu osaksi liiketoimintaa. Tällä 

tarkoitetaan vain sitä, että rahallisesti suuriin yksittäisiin riskienhallintatoimenpiteisiin 

ei voida ryhtyä. Kun höydyt voidaan pitkälle aikavälillä taloudellisesti todistaa, voidaan 

myös ottaa myös väliaikaisia taloudellisia riskejä, kuten ottaa lainaa. Lopulta kyse on 

kustannussäästöistä. 

Ajallisissa resursseissa on toimitusjohtajan kohdalla todella suuria rajoitteita. 

Toimitusjohtaja on työskennellyt ympäri vuoden yrityksen käynnistyksestä lähtien 60-

100 tuntia per viikko noin kahta lomaviikkoa lukuun ottamatta. Uuden 

elämänmuutosprojektin vuoksi nykyään toimitusjohtajalla ei riitä työntekoon halua eikä 



 

 

91 

aikaa 60 tuntia enempää per viikko. Tämä tuo myös haasteita riskienhallintatyöhön. 

Kun kaikelle ajalle löytyisi täytettä jo vanhoista työasioista, niin uusille on joskus 

vaikea löytää tilaa. Tilanne on näkynyt myös diplomityön aikaisessa 

riskienhallintatyössä, sillä useita kokouksia ja haastatteluja on jouduttu siirtämään 

reilusti eteenpäin ja jotkut ovat jääneet aikapulan vuoksi kokonaan pitämättä. Tämä on 

tuonut enemmän henkilökohtaista vastuuta tietyistä toimista diplomityöntekijälle. 

Diplomityöntekijä on keskittynyt pääosin diplomityöhön sen teon aikavälillä, mutta 

välillä on häntä tarvittu myös muissa työtehtävissä kuten atk-tallennus- ja 

kielenkääntötehtävissä. Tulevaisuudessa riskienhallinnasta vastaa pääosin 

diplomityöntekijä, jolla aikaa riittää siihen. Toimitusjohtaja voi delegoida haluamiaan 

riskienhallinnan tehtäviä diplomityöntekijälle, jonka nimike myöhemmin muuttuu, jotta 

toiminta on mahdollisimman tehokasta. Kuitenkin toimitusjohtajallekin jää tehtäviä, 

joita ei voi kukaan muu hoitaa. Näitä seuraa muun muassa tunnistettujen riskien 

toimenpiteistä, jotka voivat olla henkilöityneet käytännön syistä toimitusjohtajalle. Jos 

toimenpiteessä vaaditaan jonkun tietyn asian kouluttamista tai johdon toiminnan 

muutoksia, tarkoittaa tämä käytännössä lähes aina vain toimitusjohtajan toimintaa. 

Riskienhallintakeinojen käyttöön liittyviä tekijöitä ovat mainittujen asioiden lisäksi 

riskin samantasoinen ymmärtäminen, riskien harmaa alue ja riskin eritasoiset 

altistumisasteet. Riski ei käsitteenä tarkoita aina kaikille samaa ja tietty kuvailtu riski ei 

myöskään aina tarkoita kaikille, eli toisin sanoen henkilöt näkevät jotkut tunnistetut 

riskit erisuuruisina. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten niihin ja niiden hallintaan 

suhtaudutaan. Riskien harmaa alue, eli se keskisuurten riskien alue, jolle ei aina tiedetä 

mitä tehdä, on pyrittävä pitämään pienenä. Riskienhallintakeinojen tulisi olla sellaisia, 

että harmaa alueen riskit ovat sillä alueella keinojen käytön jälkeen tai päätetysti. 

Riskien eritasoiset altistumisasteet tarkoittavat käytännössä sitä, että esimerkiksi 

henkisen väkivallan (asiakkaalta työntekijälle) riski voi vaihdella ja siten myös 

hallintakeinot voivat vaihdella. 
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3.7 Yrityksen positiiviset riskit 

Yritys tunnisti negatiivisten riskien lisäksi myös kohtalaisesti positiivisia riskejä. Niistä 

huomataan, että ne ovat pääosin liiketoimintamahdollisuuksia, kuten ne usein 

teoriaosuudenkin mukaan ovat. Tunnistetut riskit ovat erisuuruisia, ja suurimmat niistä 

ovat saaneet samantasoisen riskiarvon kuin suurimmat negatiiviset riskit (katso kappale 

3.4). Positiivisia riskejä henkilöriskien pääluokassa ovat uuden asiakkaan hankinta 

asiantuntevalla myyntityöllä (yleensä normaalin palvelun yhteydessä), hyvän esimerkin 

antaminen alaisille ja avoimen työpaikan ilmoituksen kautta saatava hyvä mainos 

yritykselle. Muita positiivisia riskejä ovat muun muassa liiketoimintariskien pääluokan 

kolme riskiä: uuden bisnesalueen kokeilussa onnistuminen, ammattitaitoisen kouluttajan 

löytäminen ja ammattitaitoisen myyjän löytyminen. Nämä kaikki toteutuessaan 

parantaisivat kokonaiskatetta. Kaikkia positiivisia riskejä pyritään mahdollisuuksien 

rajoissa hallitsemaan positiivisten riskien hallintakeinoilla, jotka ovat hyödyntäminen, 

edistäminen, jakaminen ja huomiotta jättäminen (Hillson 2001).  

3.8 Riskienhallinnan tulevaisuuden suunnitelmat yrityksessä 

Seuraavia toimeenpantavia riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä ovat uuden 

palvelusopimuspohjan muodostaminen (katso kappale 3.4.3) ja työprosessien 

analysoinnin jatkaminen. Jos tarvetta tulee, etsitään uutta työntekijää ja käytetään 

hyväksi uusia oivallettuja asioita rekrytointiin liittyen. Työhyvinvointiin pyritään 

panostamaan yhteishenkeä parantamalla ja toimitusjohtajan terveydentilan edistämiseen 

panostetaan nykyiseen tapaan. Kun hetki tuntuu sopivalta, lähdetään kokeilemaan uusia 

bisneskenttiä. Tai sitten lähdetään laajentamaan tuttuja bisneskenttiä, kuten 

koulutuspalveluita. Sopiva hetki voi tulla vasta esimerkiksi viiden vuoden päästä, mutta 

olemassa olevat liiketoimintamahdollisuudet on arvokasta olla tunnistettuna ja 

tiedostettuna. Diplomityöntekijä jatkaa yrityksen palveluksessa ja riskienhallinnan 

toimintavastuut annetaan pääosin hänelle. 

Riskienhallinnan haltuunotto on nähty diplomityön ideoinnin alusta asti myös 

markkinointietuna. Siksi se tullaan tuomaan esiin tulevissa sopimusneuvotteluissa ja 

siinä mainitaan myös nykyisille asioille. Henkilöstötieto uskoo, että riskienhallinnan 
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toiminta luo lisää luottamusta ulkopuolelta eli asiakkailta päin. Riskienhallinta tuodaan 

esille myös yrityksen kotisivuilla (www.henkilostotieto.fi), jotka on vasta uudistettu. 

3.9 Vinkit uusille pk-yrityksille riskienhallinnasta 

Mitä hyötyä tästä diplomityöstä on pk-yrityksen omistajalle ja/tai toimitusjohtajalle, 

jolla ei ole riskienhallinnan toimintamallia tai se on suuresti puutteellinen? Vastaus on, 

että tästä työstä voi saada paljon apua ja vinkkejä riskienhallinnan kaikille osa-alueille 

ja se voi toimia jopa ohjenuorana uudelle aloittavalle pk-yritykselle. Seuraavassa on 

kerätty oleellisimmat asiat, mitkä tulee ottaa huomioon riskienhallintatoiminnan 

alkuunpanossa. 

Aluksi tulee analysoida yrityksen ominaisuuksia: koko, liikeidea, toiminta-ala, historia, 

tulevaisuudentavoitteet, toimitusjohtajan johtotaidot, katteen suuruus jne. Sen jälkeen 

on hyvä kerätä tietoa siitä, mistä riskeissä ja riskienhallinnassa on kyse. Esimerkiksi 

tämän työn (teoriaosuuden) opiskelulla voi päästä alkuun. Sen jälkeen tulisi etsiä ja 

valita oman yrityksen tilanteeseen sopiva riskien luokittelun malli. Pää- ja sivuluokkia 

tulee olla omaan silmään sopiva määrä, jotta seuraavat vaiheet onnistuisivat parhaiten. 

Seuraava vaihe onkin riskien arviointi ja estimointi. Estimoinnissa kannattaa pohtia, 

onko riskin vakavuus suurempi huolenaihe kuin riskin todennäköisyys, eli siis tulisiko 

pk-yrityksen kyseessä ollessa estimoida riskit riskiarvon perusteella. Riskejä voi laittaa 

ylös paperille, toimisto-ohjelmaan tai hankkia ulkopuoliselta toimijalta virallinen 

riskienhallintaohjelmisto. Riskien arvioinnin pääteemana kannattaa varsinkin aluksi 

pitäytyä suurimpien riskien tunnistamisessa. Niille pitää sen jälkeen myös tuottaa 

toimenpiteitä, joilla niitä hallitaan. Alussa voi alkaa pohtia myös positiivisia riskejä, 

sillä niitä voi olla yrityksen alkuvaiheessa runsaastikin, tilanteesta riippuen. 

Aloitusprojektin lopuksi tulee pohtia riskienhallintatoiminnan tulevaisuutta ja asettaa 

päämääriä yritykselle. Tärkeintä riskienhallinnassa on muistaa, että se on jatkuva 

prosessi, ja se että asenne ratkaisee, myös yrityselämässä. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Työn tuloksia on esitelty kattavasti kappaleessa 3. Työ poikkeaa tavallisesta 

prosessitekniikan osastolle tuotetusta diplomityöstä aiheen ominaisuuksien kautta. 

Tulokset on ollut parasta esittää käytännön tutkimuksen ohessa, aina kun uusia tuloksia 

on selvinnyt. Vastaava aihetta eli suomalaisen pk-yrityksen riskienhallinnan 

toimintajärjestelmän perustamista ei ole juuri käsitelty kirjallisuudessa. 

Riskienhallinnan sisältö vaihtelee jokaisessa yrityksessä; Henkilöstötieto Oy:ssä 

suurimmiksi riskeiksi selvisivät toimitusjohtajaan liittyvät avainhenkilöriskit ja 

sopimus-, rekrytointi- sekä tietoriskit. Jälleen, toimitusjohtajaan liittyviä 

avainhenkilöriskejä ei ole tutkittu kovin paljon kirjallisuudessa.  

On yleisesti tiedossa, että moni pk-yrityksen omistaja-toimitusjohtaja kärsii aikapulasta 

ja heikosta terveydentilasta (muun muassa ylipainosta tai korkeasta verenpaineesta). 

Tässä työssä tulee esille personal trainerin hankkimisen mahdollisuudet. Yrittäjän 

itsenäiset ponnistukset oman terveydentilan parantamiseksi eivät läheskään aina tuota 

tulosta ja siksi ulkoisen avun etsintä ei ole huono idea. Aikapulalle personal trainer ei 

useinkaan voi tehdä kummoisia, mutta kuten tässä työssä huomattiin, niin uusi 

aktiivisempi elämä ja terveyden tilan paranemisen motivaattori voivat vaikuttaa 

yrittäjän ratkaisuihin myös liike-elämässä. Nämä voivat johtaa aikapulan 

helpottamiseen, kun aikaa halutaan löytää ehdoitta muun muassa liikunta-

aktiviteetteihin.  

Muita johtopäätöksiä syntyneistä koetuloksista on muun muassa se, että ulkoisen 

lainsäädännön asiantuntijan apu kannattaa silloin, kun yrityksen sopimukset ovat 

puutteellisia ja kaipaavat kehittämistä. Lisäksi tietoriskien hallinnassa kannattaa harkita 

ainakin osittain alan ammattilaista. Henkilöstötiedon kokemuksien mukaan kannattaa 

panostaa laadukkaaseen toimijaan; huonoa laatua tarjoava toimija voi tuottaa suuria 

kuluja suhteessa tarjottuun palveluun ja tietoriskit voivat pahimmillaan jopa lisääntyä. 

Rekrytoinnissa ehdotetaan kokeiltavaksi uusia toimintaperiaatteita ja käytetyistä, 

tehottomista periaatteista luopumista. Työnhakijan ammattitaitojen testaaminen on 

ehdottoman suositeltavaa. Testaamisessa on pyrittävä tasapuoliseen, helposti 

järjestettävään ja hakijoiden välillä eroa tavoittelevaan testiin. Testaamista ei kannata 



 

 

95 

jättää tekemättä ja turhan pikaisia päätöksiä työnhakijan valinnasta tulee välttää, jos 

olosuhteet sen sallivat. 

Diplomityössä selvisi, että varsinaisten riskienhallintaohjelmistojen tarjonta Suomessa 

on vähäistä. Niiden valmistamisessa näyttäisikin olevan kehityksen paikka ja 

mahdollisuus. Ammattitaitoisella markkinoinnilla ohjelmistoille uskoisi löytyvän 

asiakkaita. Hyvin tehty riskienhallinta lopulta tuo kuitenkin kustannustehokkuutta 

toimintaan monilla tavoin. 

Henkilöstötiedossa tulevaisuuden suosituksia on pohtia, mitä voi tapahtua, jos monta 

negatiivista riskiä toteutuu yhtaikaa, ja toinen suositus on tehdä riskienhallintatoiminnan 

omaamisesta markkinointivaltti palkanlaskenta-alan markkinoilla. Yksi helppo tapa on 

mainostaa asiasta yrityksen omilla kotisivuilla. 
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5 YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin palkanlaskenta-alan pk-yrityksen Henkilöstötieto Oy:n suurimmat 

riskit ja tuotiin yritykseen järjestelmällinen riskienhallinnan toimintamalli. 

Riskienhallinnan teoreettinen tausta esiteltiin laajasti työn alkupuolella. Siitä ohjeita 

ottaen riskienhallinta käynnistyi hallitusti ja yrityksen riskejä tunnistettiin runsaasti. 

Muodostetun riskienhallintaohjelman avulla riskit luokiteltiin ja niille määrättiin 

toimenpiteitä. Toimenpiteiden avulla kaikkien suurimpien riskien suuruudet pienenivät. 

Toimenpiteitä olivat muun muassa ulkopuolisien palveluiden käyttö ja uusien 

toimintamallien käyttöönotto. Työn aikana rekrytoitiin onnistuneesti uusi työntekijä 

yritykseen ja toimitusjohtajaan liittyvät avainhenkilöriskit pienenivät. Lisäksi sopimus- 

ja tietoriskit saatiin kokonaisuudessaan hyvin hallintaan. 

Diplomityön suunniteltu kesto oli viisi kuukautta. Kesälomien aikana toimitusjohtaja oli 

täystyöllistetty ja yhteistyölle ei löytynyt niin paljoa aikaa kuin oli aluksi suunniteltu. 

Diplomityöntekijän viimeiset kaksi opintojaksoa syksyn aikana veivät osan ajasta ja 

keskittymisestä pois työstä. Lisäksi siviilielämän suuret muutokset toivat taukoja 

työntekoon. Suurin yksittäinen työn valmistumisen viivyttäjä oli kuitenkin 

mononukleoosin sairastaminen, joka toi 1,5 kuukauden tauon työskentelyyn. Kaiken 

kaikkiaan työ valmistui kohtuullisessa ajassa ja kaikki osapuolet olivat todella 

tyytyväisiä diplomityön tuloksiin. Alkuperäinen tavoite työn keston suhteen oli liian 

kunnianhimoinen jo työn aiheen luonteen vuoksi. Riskienhallinta vie aikaa ja se myös 

vaatii ajan kulumista joissain asioissa, jotta muutoksia voi tapahtua. Tällä hetkellä 

riskienhallintatoiminta jatkuu aktiivisena prosessina diplomityön motivoimana 

Henkilöstötieto Oy:ssä. 

Diplomityössä esille tulleita yleisiä tutkimuksen ja kehityksen aiheita ovat 

riskienhallintaohjelmistojen laajemman tarjonnan tuottaminen, toimitusjohtajaan 

liittyvien avainhenkilöriskien tutkiminen sekä resilienssin käsitteen tarkempi tulkinta 

yrityskentässä. Henkilöstötieto Oy jatkaa tunnistettujen riskien parissa ja pyrkii 

tunnistamaan ja hallitsemaan vielä tiedostamattomat riskit. Yksi pitkän ajan tavoite 

yrityksellä on lisäksi päästä hyödyntämään työn aikana vahvistuneita 

liiketoimintamahdollisuuksia. 
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Työhaastattelussa kysyttyjä kysymyksiä 31.10.2014 

1) Kertoisitko itsestäsi aluksi? Työkokemuksistasi? Koulutuksestasi? 

2) Minkälainen olisi sinun mielestäsi hyvä työ ja työpaikka? 

3) Pidätkö työnteosta yksin vai ryhmässä? 

4) Tykkäätkö jutella töissä työasioista tai muusta työnteon ohella? 

5) Miten toimisit sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas soittaa, että palkkojen 

laskennasta on löytynyt virhe? 

6) Minkälainen suhtautuminen ja halukkuus sinulla on ylitöihin? 

7) Vaikuttaako stressi työhösi (muun muassa työtehoosi)? 

8) Mitä hyviä asioita näet itsessäsi työntekijänä? Mitä olisi vielä kehitettävää? 

9) Mitä hyvää voit sanoa edellisestä (pitkästä) työsuhteestasi? 

10) Mitä asioita olisit siellä parantanut? 

11) Minkälaiset ATK-taidot omaat? Kuinka hyvin osaat käyttää Microsoft Office-

paketin toimisto-ohjelmia ja varsinkin Exceliä? Voisitko kertoa tarkemmin 

Excelin käyttöosaamisestasi? 

12) Työ alkaisi vuoden alussa tai jo aiemmin. Sopisiko tällainen järjestely sinulle? 
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Kuva 10. Rekrytointiprosessi yrityksen uusimman työntekijän kohdalla. 
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