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This Master’s thesis discusses various aspects related to business risk management and 

resilience. This research aimed to examine what kind of business-related risks and 

challenges for SMEs in the manufacturing industry appear in the research literature, what 

factors organizational resilience consists of, and how resilience manifests itself in SMEs 

operating in the manufacturing industry. In addition, the research also sought to examine 

how the capabilities of SME management and personnel to identify business risks can be 

developed, and what benefits SMEs can get from the application of artificial intelligence 

or digital technologies as part of risk management. 

The Master’s thesis was undertaken as a qualitative study by systematic literature review 
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of what benefits SMEs can get from the application of artificial intelligence and digital 
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SMEs in the manufacturing industry. The Master’s thesis was commissioned by the 

Industrial Engineering and Management research unit of the University of Oulu. 
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ALKUSANAT 

Tutkimuksen aihealueiden osalta erityyppiset liiketoimintariskit yhdistetään jonkin 

tapahtumaketjun seurauksena syntyneeseen jo tunnettuun tai ennalta tuntemattomaan 

tilanteeseen tai jonkin olosuhteen aiheuttamaan muutokseen, joka uhkaa jollain tavalla 

liiketoiminnan tavoitteita tai toiminnan tasapainoon liittyviä mekanismeja. 

Riskienhallinta käsitteenä taas liitetään tyypillisesti näiden tilanteiden kontrollointiin ja 

se saatetaan mieltää esimerkiksi suunnitelmallisuutena tai ennakointina, ja siten myös 

näiden muutos tai häiriötilanteiden vastavoimana. Tutkimuksen teemoihin kuuluva 

resilienssi taas liittyy muutoskyvykkyyteen, eli yritysten näkökulmasta niiden kykyyn 

palautua ja sopeutua näihin toimintaympäristön eri ulottuvuuksissa tapahtuviin 

muutoksiin.  

Käytännön työelämässä saattaa myös tulla eteen tilanteita, jolloin näistä liiketoiminnan 

tasapainoa tai jopa liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavista riskeistä käydään keskustelua 

ilman, että nähdään niiden potentiaalisten vaikutusten yhteyttä yrityksen asettamiin 

tavoitteisiin tai ilman, että kyseiset keskustelut tuottavat varsinaisia ratkaisuja itse 

ongelmiin. Toivon tämän tutkimuksen siirtävän liiketoiminnan riskienhallintaan liittyviä 

keskusteluja enemmän riskien vaikutusten tunnistamisen sekä onnistuneiden 

riskienhallintatoimenpiteiden eteen tehtävän kehittämistyön puolelle. Toivon 

tutkimuksen myös avaavan lukijalle organisaatiotason resilienssin tunnistamiseen, 

arviointiin ja kehittämiseen liittyviä ulottuvuuksia.  

Haluan osoittaa kiitokseni tuesta ja ohjauksesta tämän diplomityön ohjaajille Arto 

Reimanille ja Osmo Kauppilalle. Heidän aktiivinen tuki ja motivoiva vaikutus oli 

merkityksellistä tutkimuksen etenemiselle koko diplomityöprosessin ajan, aikavälillä 

kesäkuu–marraskuu 2022. Erityiskiitos ohjaajille kuuluu myös tämän tutkimuksen 

tiimoilta avautuneesta mahdollisuudesta jatkaa aihepiiriin tutustumista jatkotutkimuksen 

merkeissä. Haluan kiittää myös perhettäni kaikesta tuesta, ja osoittaa kiitokset isälleni 

hyvistä lähdevinkeistä. Kiitokset myös kaikille tuotantotalouden tutkimusyksikössä 

työskenteleville, jotka ovat tukeneet tai inspiroineet minua diplomityöprosessin aikana. 

Oulu, 11.11.2022 

Tero Sotamaa 
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1 JOHDANTO 

Viime vuosien aikana yritysten liiketoimintaan vaikuttaneiden epävarmuus- ja 

häiriötilanteiden seurauksena riskienhallinta ja resilienssi ovat nousseet keskeisinä 

käsitteinä aiempaa vahvemmin esille. Aiheen ajankohtaisuudesta johtuen, on siihen 

liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia sekä uutta kirjallisuutta julkaistu myös 

runsaasti. Viimeaikaisia tutkimustrendejä ovat vauhdittaneet etenkin erityyppiset 

yritysten sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyneet odottamattomat 

häiriötilanteet ja haasteet sekä niiden vaikutukset yrityksen sidostyhmiin sekä 

toimitusverkostoihin, ja edelleen aina raaka-aineiden sekä tuotteiden saatavuuteen. 

Ajankohtaisena häiriötilanteena vuonna 2022 yritysten liiketoimintaan on vaikuttanut 

erityisesti vallitseva energiakriisi sekä Ukrainan ja Venäjän välinen sota, joiden 

seurannaisvaikutuksista johtuen organisaatiot tarvitsevat ketteryyttä ja ne ovat aiempaa 

riippuvaisempia onnistuneista riskienhallintatoimenpiteistä ja resilienssistä kyetäkseen 

menestymään alati muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Riskienhallinnan ja resilienssin osalta keskeisenä ajurina on erityisesti viimeisen kahden 

vuoden aikana ollut myös COVID-19 pandemia, joka Paasin ym. (2021, 18) esittämien 

tutkimustulosten mukaan on saanut yritykset pohtimaan uudelleen riskien ja resilienssin 

merkitystä osana yritysten liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Näiden muutosten 

seurauksena yritysten riskienhallinnan ja resilienssin merkitys korostuu, etenkin 

pohdittaessa eri tyyppisten organisaatioiden liiketoiminnan jatkuvuuteen sekä 

häiriötilanteista palautumiseen liittyviä kysymyksiä. Kansainvälisessä kirjallisuudessa 

näihin odottamattomiin epävarmuus- ja häiriötilanteisiin liittyviä aihealueita käsitellään 

riskienhallinta- ja resilienssi näkökulmien lisäksi myös jatkuvuudenhallinnan sekä 

kriisienhallinnan näkökulmista. (Ashby 2022; Crask 2021; Kovoor-Misra 2020, Williams 

ym. 2022) 

Myös pienten- ja keskisuurten yritysten tärkeyttä on viimeaikaisissa tutkimuksissa 

korostettu. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimesta julkaistun tuoreen raportin 

mukaan pk-yritysten merkitys työllistäjänä Suomessa on suuri ja ne työllistävät 

valtakunnallisesti noin viidenneksen kaikkien yritysten työvoimasta,  vaikka pk-yritysten 

prosentuaalinen osuus kattaa ainoastaan kaksi prosenttia koko maan yrityskannasta (Busk 

ja Naumanen 2022, 17). Valmistavan teollisuuden osalta on käynnistetty myös 

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimesta kehittämishanke, jonka tarkoitus on edistää 
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valmistavan teollisuuden tuotannollisia työpaikkoja COVID-19 pandemian jälkeisessä 

toimintaympäristössä. Kehittämishanke on liitetty myös osaksi kansallista 

kehittämiskokonaisuutta olevaa Sustainable Industry X -aloitetta. (Paasi ym. 2021, 3) 

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta keskeisinä kysymyksinä on Teknologian 

tutkimuskeskus VTT:n laatiman tutkimusraportin mukaan pk-yritysten digitalisaation 

nykytila ja sen tulevaisuuden näkymät sekä niihin liittyvät ajankohtaiset 

kehittämisteemat. Lisäksi vallinnut pandemiatilanne on nostanut tutkimusraportin 

mukaan uudenlaisia kysymyksiä myös teollisuuden pohdittavaksi, kuten digitalisaation 

myötä syntyneiden edistyneempien valmistusteknologioiden merkityksestä, ja onko 

kriisin kautta syntynyt sellaisia uusia toimintamalleja, jotka ovat jäädäkseen ja jotka 

toimivat vielä kriisin jälkeen. Voiko näistä uusista resilienssiä korostavista 

toimintatavoista muodostua näin myös uusia vakiintuneita työskentelytapoja? Näiden 

lisäksi muina ajankohtaisina kysymyksinä tutkimusraportissa nousivat esiin digitaalisten 

toimintamallien korostuminen, joka on keskeisesti linjassa myös Saksasta lähtöisin 

olevan neljännen teollisen vallankumouksen (Industrie 4.0) -ohjelman visioiden kanssa. 

(Paasi ym. 2021, 6, 24, 30) 

Edellä mainittuja kysymyksiä tukee tekoälyn ja datan hyödyntämisen osalta myös 

viimeaikaisissa kansainvälisissä julkaisuissa esiin nostetut seikat, kuinka digitalisaatio 

tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia, muun muassa automaatioon sekä uusien 

tuotteiden ja palvelujen lanseeraamiseen (Kane ym. 2021, 105). Kirjallisuudessa nousee 

lisäksi esiin, kuinka yritysten tulisi osata hyödyntää myös dataa ja digitalisaation tuomia 

mahdollisuuksia yritysten toimintaympäristössä esiintyviin häiriötilanteisiin 

sopeutumisessa (Kane ym. 2021, 119). Kehittyneiden teknologioiden hyödyntämisen 

osalta nousi VTT:n vuonna 2021 teettämässä kyselytutkimuksessa myös esiin, kuinka 

valmistavan teollisuuden pk-yritykset ovat haluttomia liiketoiminnan kasvun 

näkökulmasta investoimaan uusiin teknologioihin, ja niiden tulisi kyetä hyödyntämään 

digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja aiempaa enemmän 

(Poikkimäki ja Salminen 2021). Aiempien tutkimusten ja tuoreiden julkaisujen 

perusteella, näiden epävarmuus- ja häiriötilanteiden parempi ymmärtäminen, ja niihin 

varautumiseen tarvittavien valmiuksien kehittäminen ovat näin keskeisessä 

merkityksessä myös liiketoiminnan riskienhallintaan liittyvässä suunnittelussa sekä 

liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa. 
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1.1 Diplomityön tarkoitus, aiheen valinta ja tutkimuskysymykset 

Diplomityön tarkoitus oli 1) tutkia liiketoiminnan riskienhallintaa ja resilienssiä pk-

yritysten sekä valmistavan teollisuuden näkökulmasta, 2) analysoida tutkimuksen 

aihepiiriä käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ja 3) etsiä vastauksia tutkimuksen 

tavoitteiden mukaisiin tutkimuskysymyksiin. Diplomityöraportti muodostettiin 

kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutkimusosiosta, joiden vaiheet on esitetty 

yksityiskohtaisemmin luvussa 1.2 sekä luvuissa 3 ja 4. Osana empiiristä osiota olleen 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli muodostaa käsitys siitä, millaisia 

riskejä ja haasteita valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä esiintyy sekä muodostaa 

näkökulmia toteutettuja haastatteluja varten. Käytettyjen tutkimusmenetelmien tarkoitus 

oli näin tukea toisiaan ja edesauttaa löytämään vastaukset tutkimuksen tavoitteiden 

mukaisiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymykset liittyvät riskienhallinnan lisäksi 

myös organisaatioiden resilienssiin, riskien tunnistamiseen liittyviin kyvykkyyksien 

kehittämiseen sekä tekoälyn ja digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen osana 

riskienhallintaa.  

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti keskeisesti viime vuosien aikana yritysten 

toimintaympäristössä tapahtuneet yllättävät liiketoimintaan vaikuttaneet epävarmuus- ja 

häiriötilanteet. Aiheen valintaan vaikutti myös aiempiin tutkimuksiin ja julkaisuihin 

perustuva tieto valmistavan teollisuuden pk-yritysten uusien digitalisten teknologioiden 

hyödyntämisen nykytilasta, ja siihen liittyvät tulevaisuuden näkymät. Aiemmissa 

tutkimuksissa valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta oli uusien digitaalisten 

teknologioiden käyttöä tutkittu pääasiassa tuottavuuden kasvun, yritysten kasvun ja 

uuden liiketoiminnan sekä tuotannon ja uusien valmistusmenetelmien näkökulmista. 

Nämä edellä mainitut tekijät loivat näin ajankohtaisen tarpeen tutkia aihepiiriä lisää 

riskienhallinnan näkökulmasta. 

Myös eri koulutusohjelmissa aiemmin laadituissa diplomi-, pro gradu- ja 

opinnäytetyötutkimuksissa riskienhallintaa, resilienssiä sekä jatkuvuudenhallintaa on 

käsitelty useista näkökulmista. Aihepiiriä on tarkasteltu yritystoiminnan näkökulmasta, 

kriisikestävyyden-, muutosjohtamisen-, tuotekehityksen-, yritystalouden- sekä eri 

kohdeorganisaatiolle laadittujen yritys- tai projektikohtaisten riskienhallintaan liittyvien 

kartoitusten ja toimitusketjujen näkökulmasta, sekä myös erilaisten kohdeorganisaatioille 

laadittujen riskienhallinnan nykytilaselvitysten kautta.  
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Valmistavan teollisuuden osalta riskienhallintaa on aiemmin tarkasteltu esimerkiksi 

toimitusketjujen- sekä kokonaisvaltaisen ERM-viitekehyksen näkökulmista. 

Valmistavan teollisuuden digitalisaation osalta on aiemmissa diplomi-, pro gradu- ja 

opinnäytetyötutkimuksissa myös tutkittu digitalisaation ilmenemismuotoja sekä pk-

yritysten osalta digitalisaatiota edistävien ja hidastavien seikkojen osalta muun muassa 

erilaisten digitalisaatiota edistävien työkalujen- sekä toiminnanohjausjärjestelmien 

näkökulmista. Tutkimusaiheen valinnan taustalla sen ajankohtaisuuteen liittyen heräsi 

näin tarve käsitellä aihepiiriä valmistavan teollisuuden pk-yritysten riskienhallinnan 

näkökulmasta, joka poikkesi siitä, mitä aiemmissa tutkimuksissa oli tarkasteltu. Tämän 

lisäksi myös uusien digitaalisten teknologioiden tuomat mahdollisuudet, luovat 

ajankohtaisen tarpeen tutkia etenkin tekoälyyn ja uusiin kehittyneisiin teknologioihin 

liittyvien ratkaisujen tuomia hyötyjä osana valmistavan teollisuuden toimintoja, 

erityisesti pk-yritysten riskienhallinnan näkökulmasta. 

Vaikka tutkimuksen tietoperustassa on tarkasteltu riskienhallintaan ja resilienssiin 

liittyviä keskeisiä aihealueita eri näkökulmista sekä yleisellä tasolla, on tutkittuun tietoon 

perustuva systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä siinä käytetyt hakusanat, hakutermit 

rajattu käsiteltävän aiheen osalta pk-yritysten sekä valmistavan teollisuuden näkökulmiin. 

Myös tekoälyyn ja digitaalisiin teknologioihin liittyvän tutkimustiedon tarkastelu on 

rajattu tutkimuksen tavoiteasetelman mukaisesti pk-yritysten näkökulmaan. Lisäksi 

haastatteluihin valitut pk-yritykset rajattiin määritelmän sisällä yrityksiin, joiden 

palveluksessa työskenteli alle 250 työntekijää. Tämän lisäksi haastateltiin yhtä 

henkilömäärältään suurempaa yritystä, jonka haastatteluiden tarkoituksena oli antaa 

näkymiä mahdollisille jatkotutkimusaiheille esimerkiksi erovaisuuksien osalta. 

Diplomityön tavoitteiden mukaisiksi tutkimuskysymyksiksi (TK) muodostui seuraavat 

neljä tutkimuskysymystä: 

 TK 1: Millaisia riskejä ja haasteita valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta 

tutkimuskirjallisuudessa käsitellään? 

 TK 2: Mistä tekijöistä organisaatioiden resilienssi koostuu ja miten se ilmenee 

valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä? 

 TK 3: Miten pk-yritysten johdon ja henkilöstön kyvykkyyksien kehittäminen eri 

liiketoimintariskien tunnistamiseksi ilmenee tutkimuskirjallisuudessa? 

 TK 4: Millaisia hyötyjä pk-yritykset voivat saada soveltamalla tekoälyä tai 

digitaalisia teknologioita osana riskienhallintaa ja miten niiden hyödyntäminen 

ilmenee valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä? 



11 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Diplomityön toteutusta ohjasi sen suunnitteluvaiheessa laadittu tutkimussuunnitelma, 

alustava sisällysluettelo otsikoineen sekä tutkimussuunnitelman yhteydessä laadittu 

toteutusaikataulu, joka oli suunniteltu toteutettavaksi yhdeksässä erillisessä vaiheessa (ks. 

Taulukko 1). Diplomityötutkimus aloitettiin tutkimussuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä kesäkuussa 2022, jolloin myös diplomityön aihe ja tutkimussuunnitelma 

esiteltiin Research Seminar -kurssin yhteydessä pidetyssä aloitusseminaarissa 2.6.2022. 

Kun tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa tehty aiheen valinta ja rajaus oli selvillä, 

siirryttiin heti kesäkuussa tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jonka tarkoituksena oli 

muodostaa kattava teoreettinen viitekehys tutkimalla aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta, 

vahvistaa diplomityön tekijän teoreettista taustaa sekä muodostaa tutkimuskysymykset 

tausta-aineistoon liittyvän kartoituksen avulla, ennen tutkimuksen empiirisen osion 

suorittamista.  

Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa laadittiin ohjauspalaverin yhteydessä 

suunnitelma systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutukselle, jonka yhteydessä 

suunniteltiin yhdessä diplomityön ohjaajien kanssa tietokantahaussa käytettävät 

hakusanat.  Tämän jälkeen diplomityöntekijä konsultoi Oulun yliopiston kirjaston 

informaatioasiantuntijan kanssa tietokantahaussa suunniteltujen hakusanojen sekä 

hakuoperaattoreiden toimivuuden 8.6.2022 ja 15.6.2022 pidetyissä tiedonhaun 

palavereissa, jotka toteutettiin etäyhteyksin Teams-sovelluksen avulla. Tiedonhaun 

palaverien yhteydessä valittiin myös sopivat hakuoperaattorit systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksessa toteutettavaa tietokantahakua varten (ks. Liite 3).  Tämän jälkeen 

toteutettiin neljännessä vaiheessa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tietokantahaku, 

jonka jälkeen aineiston valintakriteereiden perusteella valittua analysoitiin ja sen tulokset 

raportoitiin. 

Tutkimusprosessin viidennessä vaiheessa suunniteltiin valmistavan teollisuuden 

yrityksissä toteutettavien haastattelujen kysymykset yhdessä diplomityön ohjaajien 

kanssa ja suunniteltiin haastattelujen toteutusaikataulu tutkimusprosessin kuudennessa 

vaiheessa toteutettavia haastatteluja varten. Tämän jälkeen toteutettiin varsinaiset 

haastattelut yritysten edustajien kanssa. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin Teams-

sovelluksen avulla ja niistä muodostettiin Teamsin litterointitoiminnolla ääni- ja 

videotallenne diplomityön seitsemännessä vaiheessa tapahtuvaa analysointia varten. 
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Tämän jälkeen haastatteluaineisto analysoitiin ja raportoitiin tutkimusprosessin 

seitsemännen vaiheen päätteeksi. Haastatteluaineiston analysointi on esitetty 

yksityiskohtaisemmin luvussa 4.5 ja luvussa 5.  

Diplomityöprosessin päätteeksi, sen kahdeksannessa ja yhdeksännessä vaiheessa,  

tiedonkeruumenetelmien avulla kerätty aineisto kasattiin yhteen. Tämän jälkeen 

diplomityöraportti ja tutkimustulokset analysoitiin kokonaisuutena, raportoitiin 

tutkimustulokset, jonka jälkeen tarkastelun ja tutkimuksen yhteenvetotiedon perusteella 

muodostettiin tutkimuksen pohdintaosio, johtopäätökset sekä pk-yrityksille esitetyt 

suositukset. Tutkimustulosten raportointi ja vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

on esitetty yksityiskohtaisemmin luvussa 5. Tutkimuksen pohdinta, johtopäätökset ja 

suositukset on esitetty luvussa 6. 

Taulukko 1. Tutkimusprosessin kuvaus. 
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2 RISKIENHALLINTA JA RESILIENSSI 

Tässä luvussa tarkastellaan riskienhallintaan ja resilenssiin liittyvää teoreettista 

viitekehystä, ja sitä käsittelevän kirjallisuuden keskeisiä aihealueita. Viime vuosina 

julkaistuissa liiketoiminnan riskienhallintaa ja resilienssiä käsittelevässä kirjallisuudessa 

nousee keskeisesti esiin riskien johtaminen, jatkuvuuden johtaminen sekä niihin liittyvät 

erityyppiset organisaatioiden toimintaan vaikuttavat häiriötilanteet, epävarmuustilanteet 

ja kriisit (Ashby 2022, 5; Crask 2021, 4; Kovoor-Misra 2020, 3). Pienten ja keskisuurten 

yritysten osalta kirjallisuudessa nousee esille, kuinka ne ovat suurempiin yrityksiin 

verrattuna alttiimpina riskitekijöiden negatiivisille vaikutuksille. (Lark ja Nikonov 2015, 

8) 

Riskienhallinnan tueksi on julkaistu kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n 

laatima käsikirja riskienhallintaan ISO 31000, jonka keskeisenä periaatteena on toimia 

organisaatioiden ohjenuorana riskienhallinnassa, arvon luomisessa ja turvaamisessa, 

tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa sekä suorituskyvyn parantamisessa. Tämä 

ISO 31000-käsikirja perustuu kolmeen pääosa-alueeseen (ks. Kuva 1): riskienhallinnan 

periaatteet, riskienhallinnan prosessit ja riskienhallinnan viitekehys. (ISO 31000:2018a, 

v)  

Kuva 1. Riskienhallinnan pääosa-alueet (mukaillen ISO 31000:2018c; IRM, 2018, 9). 
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Riskienhallinnan periaatteiden näkökulmasta yrityksen arvon luominen ja arvon 

turvaaminen on riskienhallinnan pääasiallinen tarkoitus. Tärkeänä osana riskienhallinnan 

keskeisiä periaatteita on parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuva jatkuva 

parantaminen, joka myös luo perustan arvonluonnille sekä arvon turvaamiselle. 

Tehokkaan riskienhallinnan periaatteissa korostuu kokonaisvaltainen lähestymistapa 

sekä riskienhallintatoimenpiteiden dynaamisuus, jotta esiintyviin ja muuttuviin riskeihin 

on mahdollista reagoida nopeasti. Riskienhallintatoimenpiteiden tulee myös olla 

mitoitettuja ja suhteutettuja organisaation kohtaaman riskin tasoon. (ISO 31000:2018a, v; 

IRM 2018, 10) 

Riskienhallinnan periaatteet muodostavat näin perustan riskienhallintaprosessin 

toteuttamiselle (ISO 31000:2018a, v; IRM 2018, 9), jossa riskienhallinnan viitekehyksen 

tarkoitus on mahdollistaa riskienhallintaprosessin tehokas toimeenpano (Lark ja Nikonov 

2015, 31). Jatkuvan parantamisen vaiheet muodostuvat suunnittelun, toteutuksen, 

tarkistamisen sekä korjauksen vaiheista, ja ne sulautuvat riskienhallinnan viitekehyksen 

vaiheisiin, joiden keskiössä ilmenee johtajuus ja sitoutuminen. Suunnitteluvaiheessa 

laaditaan suunnitelma riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiselle. Toteutusvaiheessa 

suunnitelman toimeenpano on toteutettu laaditun suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen 

toteuttamista arvioidaan ja tarkistetaan, että suunnitelma mahdollistaa organisaation 

tavoitteiden saavuttamisen ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. (Lark ja 

Nikonov 2015, 12–13)  

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön mukaan jatkuvassa muutoksessa oleva maailma 

pakottaa käsittelemään epävarmuustilanteita päivittäin, ja niiden tueksi laadittu käsikirja 

on sovellettavissa kaikille organisaatioille, niiden koosta, toiminnoista tai sijainnista 

riippumatta kattaen kaiken tyyppiset riskit (ISO 2018b, 1). Riskienhallinnan osalta 

käsikirjassa mainitaan erityisesti, kuinka riskit eivät koske vain tiettyä joukkoa yrityksiä, 

vaan kaiken tyyppiset ja kokoiset yritykset ja organisaatiot voivat kohdata niiden 

sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä vallitsevia tekijöitä, jotka vaikuttavat tai 

tekevät epävarmaksi yritykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. (ISO 

31000:2018a, v)  

Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta tarkasteltuna Williams ym. (2022, 53) on 

nostanut esille, kuinka häiriötilanteet saattavat olla pienemmille yrityksille pahimmassa 

tapauksessa kohtalokkaita. Verrattuna suurempiin yrityksiin pienyritykset ovat kokonsa 
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puolesta usein jo lähtökohtaisesti epäedullisemmassa asemassa. Pienemmillä yrityksillä 

on tyypillisesti rajallisten henkilöstöresurssien lisäksi myös suhteellisen pienet 

taloudelliset resurssit, niiltä saattaa puuttua taloudellinen puskuri tai niillä on rajalliset 

mahdollisuudet tutkia järjestelmällisesti mahdollisia uhkia ennen kuin ne tapahtuvat. 

Näkökulman kautta näin korostuu pk-yritysten riskienhallinnan merkitys. Pienempien 

yritysten etuna Williams ym. (2022, 54) on taas nostanut esiin niiden, kyvykkyyden 

sopeutua ja toimia joustavasti muuttuneessa tilanteessa sekä vastata muutostilanteeseen 

suuria yrityksiä nopeammin.  

Tarkasteltaessa riskin määritelmää, sillä tarkoitetaan Ashbyn (2022, 4) mukaan 

tapahtumaa, jonka seurauksena aiheutuu epävarmuutta, ja joka vaikuttaa yrityksen 

tavoitteisiin. Tapahtumalla viitataan tässä yhteydessä mihin tahansa ennalta 

arvaamattomaan poikkeavaan tilanteeseen. Manners-Bell (2020, 13) taas kuvaa riskiä 

minkä tahansa tapahtuman todennäköisyytenä, kerrottuna sen vakavuudella, jota indikoi 

sen negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Riskin määrittelyn osalta Asby (2022) on 

myös nostanut esille, kuinka riski saattaa muodostua yrityksen sisäisen päätöksenteon 

seurauksena. Riskejä ilmenee aina, kun päätöksiä tehdään ja toimintoja suoritetaan. 

Päätöksillä ja toiminnoilla Ashby (2022) viittaa tässä yhteydessä sellaisiin tapahtumiin, 

joiden seurauksena syntyy kaksi tai useampaa lopputulemaa, ja jotka eivät ole varmoja 

sillä ajan hetkellä kun kyseinen päätös on tehty tai toiminto on suoritettu. Riskit voidaan 

näin käsittää varmuustekijöiden vastakohtina. (Ashby 2022, 4) 

2.1 Jatkuvuudenhallinta, riskit, häiriötilanteet ja kriisit  

Edellä esitettyjen riskienhallinnan pääosa-alueiden mukaisesti kuvassa 1. esitetyssä 

riskienhallinnan viitekehyksestä ilmenee, kuinka se tulisi käsittää jatkumona, jossa 

integroituu suunnittelu, toimeenpano arviointi, kehittäminen, ja jonka keskiössä on 

johtajuus ja sitoutuneisuus. (ISO 31000: 2018a, v) Riskienhallinta pitää sisällään näin 

hyvin samantyyppisiä elementtejä kuin jatkuvuudenhallinta (engl. BCM), jota 

saatetaankin monissa organisaatioissa Craskin (2021, 4) mukaan myös pitää 

operatiivisena riskienhallintana. Jatkuvuudenhallinnan yhteydessä kirjallisuudessa on 

nostettu esiin liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan elinkaari (ks. Kuva 2), joka tulisi 

myös nähdä niin ikään jatkumona, jossa yhdistyy analysointi, suunnittelu, toimeenpano 

ja kehittäminen (Crask 2021, 6). Jatkuvuudenhallinnan osalta Crask (2021, 5) on nostanut 

esille, kuinka normaaliolosuhteissa organisaatiot tyypillisesti pystyvät toimimaan arvoa 
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tuottavasti niiden liiketoimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti niin sanotusti 

”business as usual”. Häiriötilanteen jälkeen yrityksillä taas on taipumusta siirtyä niin 

kutsuttuun arvon turvaamistilaan, jolla pyritään turvaamaan liiketoiminnan kriittiset osa-

alueet, kunnes yritys on täysin palautunut häiriötilanteesta. Tämä vaihdos arvoa tuottavan 

tilan ja arvoa turvaavan tilan välillä, ja takaisin arvoa tuottavaan tilaan on myös 

liiketoiminnan jatkuvuuden keskeinen periaate. 

 

Kuva 2. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan elinkaari (mukaillen Crask 2021, 6). 

Keskeisenä ja tärkeänä osana jatkuvuudenhallintaa korostuu kirjallisuudessa myös 

organisaatioiden resilienssi, jolla viitataan sen laajemmassa määritelmässä organisaation 

kykyyn sopeutua muutokseen. (Crask 2021, 22) Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 

ISO on myös julkaissut resilienssiä käsittelevän käsikirjan ISO 22316, jonka tarkoitus on 

tarjota kaiken kokoisille ja tyyppisille organisaatioille ohjeita resilienssin parantamiseksi 

yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. (Crask 2021, 22; ISO 22316:2017, 1) 

Organisaatioiden resilienssiä käsitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 2.4 ja 2.5. 

Jatkuvuudenhallinnan, häiriötilanteiden ja kriisien määrittelyn osalta kirjallisuudessa 

nousee esiin, että vaikka ne pitävät sisällään hyvin samankaltaisia elementtejä kuin 

riskienhallinta, niiden määritelmät kuitenkin poikkeavat kirjallisuudessa toisistaan 

seuraavissa kappaleissa esitetyn mukaisesti (Crask 2021; ISO 31000:2018; Kovoor-Misra 

2020). Riskienhallinnan perustuessa organisaation arvonluomiseen ja arvon 

turvaamiseen, perustuu jatkuvuudenhallinta organisaation kykyyn jatkaa toimintaansa 

häiriötilanteen jälkeen sekä kykyyn toteuttaa arvoa tuottavan tilan ja arvoa turvaavan tilan 
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välinen vaihdos ja palata takaisin arvoa tuottavaan tilaan  (Crask 2021, 6, 72; ISO 

31000:2018).  

Jatkuvuudenhallinnan tueksi on julkaistu myös kansainvälisen standardisoimisjärjestön 

ISO:n laatima käsikirja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnalle ISO 22301, jonka 

keskeisenä periaatteena on tukea yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

toimintatapoja, joiden auttaa sopeutumaan poikkeaviin tilanteisiin, jonka kautta niin 

resilienssi, kuin myös yritysten kyky palautua ja toipua häiriötilanteista kehittyy. (Crask 

2021, 2–3; ISO 22301:2019, vi–vii; Kiwa 2022)  

Kriisien ja häiriötilanteiden määrittely 

Kun riski voidaan häiriötilanteen tavoin käsittää epävarmuutta aiheuttavana tapahtumana, 

joka vaikuttaa yrityksen tavoitteisiin, on niiden ja kriisin määrittelyn välisenä keskeisenä 

erona se, kuinka kriisit ovat seurausta jostain satunnaisesta ja epätavallisesta tilanteesta, 

joka uhkaa koko organisaation toimintaa. (Ashby 2022, 4; Crask 2021, 72) Organisaation 

selviytymisen kannalta muun muassa Kovoor-Misra (2020) on nostanut kriisien osalta 

esille, kuinka se voidaan käsittää uhkaavana tilanteena, joka aiheuttaa kiireellisen tarpeen 

saada se ratkaistua. Kriisien aiheuttajat ovat myös tyypillisesti myös komplekseja, ja ne 

pitävät sisällään useita eri tekijöitä. Tämän lisäksi liiketoimintaa koskevilla kriiseillä on 

ominaispiirteitä, kuten niiden moniulotteisuus, ja ne aiheuttavat tyypillisesti stressiä tai 

henkistä kuormaa tai ne saattavat vaihtoehtoisesti luoda yritykselle positiivisessa 

mielessä potentiaalisen ansaintamahdollisuuden. 

Samalla tavalla kuten riskien määritelmässä, kriisit voivat muodostua yhtä lailla niin 

toimintahäiriöstä yrityksen sisäisessä toimintaympäristössä tai ulkoisessa 

toimintaympäristössä esiintyvästä uhkasta. Sisäisen toimintaympäristön osalta kriisi voi 

olla esimerkiksi seurausta huonosta johtamisesta, kun taas ulkoisen toimintaympäristön 

osalta se voi olla seurausta terroristi-iskusta, luonnonilmiöstä tai ympäristöön 

kohdistuvasta katastrofista. Määritelmien välisenä erona kirjallisuudessa nousee lisäksi 

esiin, kuinka kriisitilanteessa uhka on merkittävästi korkeampi, ja se saattaa heikentää 

yrityksen lisäksi myös sen sidosryhmien asemaa tai jopa koko yhteiskunnan asemaa. 

(Kovoor-Misra 2020, 3–8) 

Myös kriisienhallintaan on laadittu eurooppalainen kriisienhallinnan käsikirja (CEN 

17091), jossa käsitellään näiden organisaation toimintaa uhkaavien satunnaisten ja 

epätavallisten tilanteiden hallintaa. Käsitteiden yhtäläisyyksistä huolimatta voidaan 
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kriisit käsittää kaikkein haasteellisimpina organisaation toimintaa uhkaavina tilanteina ja 

ne vaativat tyypillisesti enemmän strategisella tasolla tehtäviä päätöksiä sekä 

organisaation resursseja (Crask 2020, 72–73). Verrattaessa kriisienhallintaa jatkuvuuden- 

ja riskienhallintaan (ks. Kuva 3), nousee keskeisenä tekijänä kriisien hallitsemisen 

näkökulmasta ennakoinnin ja suunnittelun lisäksi myös kriiseistä palautuminen ja niiden 

jälkeen palautumisen eteen tehtävä jälkityö (BSI 2018, 13–18). 

 

Kuva 3. Kriisienhallinnan viitekehys (mukaillen BSI 2018, 13). 

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tulisi yrityksen toimintaan vaikuttavia 

voimia tarkastella eri ulottuvuuksissa, kuten yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa 

toimintaympäristössä. Näiden ulottuvuuksien eri osa-alueilla esiintyvät tekijät tulisi osata 

tunnistaa, ja ne ovat keskeisessä merkityksessä osana riskien hallintaa esimerkiksi 

erilaisten skenaarioiden laatimisessa tai osana yrityksessä toteutettavia stressitestejä. 

(Ashby 2022, 237; Fred ja Forest 2023, 95–96). 

Yrityksen toimintaan vaikuttavien odottamattomien tilanteiden ja riskien tunnistamiseksi 

on kehitetty edellä esitettyjen jatkuvan kehittämisen mallien lisäksi myös erilaisia 

analyysimenetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa valmiuksiaan jollain 

todennäköisyydellä odottamattoman tilanteen, kuten riskin, kriisin tai muun 

häiriötilanteen esiintyessä. Tunnettuja analyysimenetelmiä ovat muun muassa EFE-

analyysi (engl. external factor evaluation), SCP-malli (engl. structure, conduct, 

performance) tai PESTEL-analyysi (engl. political, economic, social, technological, 

ecological, legal), joilla on mahdollista analysoida useita yrityksen ulkoisessa 
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toimintaympäristössä vaikuttavia voimia (Barney ja Hesterly 2020, 56; Fred ja Forest 

2023, 107–111; Whittington ym. 2020, 36–47). 

2.2 Riskien arviointi, karakterisointi ja todennäköisyys 

Riskien arvioimiseksi löytyy kirjallisuudessa riskienhallintaprosessin lisäksi erilaisia 

menetelmiä, joiden perimmäinen tarkoitus on erityyppisten riskien huomioimisen kautta 

parantaa ymmärrystä niihin. Riskien ymmärtäminen ja niiden huomioiminen on 

keskeisessä merkityksessä myös yritysten johdon päätöksenteossa sekä liiketoimintaan 

liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa. Kokonaisvaltaisen riskien arvioinnin tulisi 

Avenin ym. (2022) mukaan sisältää seuraavat neljä avainnäkökulmaa. 

Ensimmäisenä tulisi tunnistaa potentiaalisia tapahtumia, joilla voi olla negatiivisia tai 

positiivisia seurannaisvaikutuksia ja ymmärtää näiden riskeihin liittyvien tapahtumien 

aiheuttajat sekä tapahtumien seurauksena muodostuneet uhat tai mahdollisuudet. Toisena 

tulisi pohtia, miten riskit linkittyvät niiden seurauksiin ja ovatko niiden vaikutukset 

yritykselle negatiivisia vai voivatko ne olla mahdollisuus. Kolmanneksi tulisi arvioida 

näiden tapahtumien todennäköisyys ja pohtia niihin mahdollisesti liittyviä 

epävarmuustekijöitä. Neljäntenä tulisi arvioida riskien merkittävyys ja määrittää riskien 

merkittävyyden perusteella eri vaihtoehtoehdot käyttäen relevantteja arviointikriteereitä. 

(Aven ym. 2022, 61) 

Riskien arvioinnin tulisi näin ollen kattaa ne tapahtumat, joilla voi olla edellä mainittuja 

seurannaisvaikutuksia. Arvioinnin tulisi myös kattaa tapahtumien aiheuttajat sekä arvion 

niiden seurauksena syntyneestä lopputulemasta. Riskien arviointimenetelmiä voidaan 

näin käyttää esimerkiksi ymmärtämään johonkin tiettyyn toimintoon liittyviä riskejä sekä 

arvioimaan ja suhteuttamaan relevantit vaihtoehdot riskille asetettujen kriteerien 

mukaisesti. Avenin ym. (2022, 63) esittämässä yksinkertaistetussa esimerkissä jatkuva 

riskien jatkuvan arvioinnin prosessi pitää sisällään kolme pää osa-aluetta, jotka ovat 1) 

syy aiheutuneelle tapahtumalle, 2) itse tapahtuma 3) tapahtuman seurauksena syntynyt 

lopputulema (ks. Kuva 4). Prosessin avulla voidaan tunnistaa riskien lähteitä, uhkia, 

vaaratilanteita tai mahdollisuuksia ja ymmärtää, miten ne voivat syntyä sekä mitkä 

tapahtumien seurannaisvaikutukset ovat ja karakterisoimaan sekä määrittämään riskien 

merkittävyyden käyttämällä relevantteja kriteereitä. 
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Kuva 4. Riskien jatkuvan arvioinnin yksinkertaistettu prosessi. 

Riskienhallinnan ISO 31000 käsikirjassa riskien jatkuvaan arviointiin sovellettava 

prosessi on tosin esitetty hieman laajempana kokonaisuutena, joka sisältää riskien 

tunnistamisen, riskianalyysin ja riskien arviointivaiheen lisäksi myös riskien käsittelyn. 

Tämän laajemman prosessin reunaehdoiksi on lisäksi myös asetettu kommunikaatio ja 

konsultaatio sekä tilannekatsauksina toteutettava riskien seuranta ja arviointi sekä niiden 

kirjaus ja raportointi (ISO 31000:2018a, v). 

Riskien arvioinnin ja niiden hallitsemisen osalta Ashby (2022, 141) on nostanut esille, 

kuinka ne ovat olennainen osa useimpia riskien johtamisen viitekehyksiä. 

Riskienhallintaa ja itsearviointia varten on kehitetty esimerkiksi RCSA-menetelmä (enlg. 

risk control and self assessment), joka tarjoaa organisaatiolle päätöksen tueksi 

suunnitellun strukturoidun mekanismin operatiivisten riskien arvioinnille ja niiden 

tehokkaalle hallinnalle (ks. Kuva 5). Avenin ym. (2022, 34, 146) mukaan tyypillisesti 

RCSA-menetelmässä on myös jaettu yrityksen sisällä erilaiset roolit ja vastuut, jotka 

saattavat vaihdella organisaatiosta riippuen. (ks. Liite 3.) 
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Kuva 5. Tyypillinen RCSA-menetelmän mukainen prosessi (mukaillen IITA 2020). 

Useimmat RCSA-menetelmät pitävät sisällään myös riskeille altistumiseen liittyvän 

laadullisen arvioinnin, joka perustuu niiden henkilöiden näkemykseen, jotka ovat lähellä 

tarkasteltavia riskejä. Useimmiten arviointiin liittyvät näkemykset edelleen taulukoidaan 

kaksiulotteiseksi matriisiksi, joka muodostuu riskien todennäköisyyteen ja niiden 

vaikutuksiin (ks. Taulukko 2). Riskien vaikutukset arvioidaan tyypillisesti asteikolla 1–

3, mutta niiden arvioinnissa on mahdollista käyttää muitakin numeerisia vaihteluvälejä. 

(Ashby 2022, 148–149) 

Taulukko 2. Kaksiulotteinen riskimatriisi asteikolla 1–3 (mukaillen Ashby 2022, 149). 

Todennäköisyys Vaikutus 

 

1    Harvinainen 1    Matala 
2    Mahdollinen 2    Keskisuuri 
3    Yleinen 3    Suuri 

 

Osana riskien arviointia voidaan riskit lisäksi myös karakterisoida, tapahtuman, 

vakavuuden, todennäköisyyden ja tietoon perustuvien kykyjen sekä riskitason perusteella 

(ks. Taulukko 3). Riskien esiintymisen todennäköisyys voidaan Avenin ym. (2022) 

mukaan laskea todennäköisyyttä kuvaavan kaavan P(C ) = P (B ) P(B |B ) avulla, 

jossa todennäköisyys C  on todennäköisyyden B  lopputulema, ja ehdollinen 

todennäköisyys oletetulle tapahtumalle. Siitä seuraa se, että jos molemmat 
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todennäköisyydet P (B ) ja P(B |B ) ovat alle 10 prosenttia, tulee todennäköisyys C  

olemaan vähemmän kuin 1 prosenttia. Aven ym. (2022, 65–67) 

Taulukko 3. Riskien karakterisointi esimerkki (mukaillen Aven ym. 2022, 65). 

Tapahtuma Vakavuus Todennäköisyys Riskitaso 

Jokin ennalta 
odottamaton 
tapahtuma tai 
inhimillinen 
virhetekijä 

Korkea 

Kohtalainen 

Matala 

Korkea 

Kohtalainen 

Epätodennäköinen 

Korkea 

Kohtalainen 

Matala 

 

 

Osana riskien arviointia ja analysointia, voidaan riskit myös luokitella yrityksen eri 

ulottuuksissa esiintyvien riskien ja niiden vaikutusten perusteella. Yrityksen eri osa-

alueilla esiintyvät riskit voidaan Hopkinin ja Thompsonin (2022, 130) mukaan luokitella 

esimerkiksi strategisiksi riskeiksi, taktisiksi riskeiksi, operatiivisiksi riskeiksi sekä 

lakisääteisten velvoitteiden tai määräysten mukaiseen toimintaan liittyviin riskeihin. 

Riskitapahtuma voidaan kategorisoida sen perusteella mihin riski vaikuttaa, esimerkiksi 

ihmisiin, yrityksen fasiliteetteihin, prosesseihin tai tuotteisiin. Riskien vaikutuksen 

voidaan taas luokitella esimerkiksi taloudellisiin, infrastruktuuriin, yrityksen maineeseen 

sekä markkina-asemaan liittyviin tekijöihin. (Hopkin ja Thompson 2022, 130) 

2.3 Operatiiviset riski-indikaattorit 

Riskien arvioinnin yhteydessä voidaan riskien tunnistamista helpottamaan käyttää 

erilaisia riski-indikaattoreita. Riski-indikaattorit ovat myös tärkeä operatiivisen 

riskienhallinnan työkalu, ja ne perustuvat luvussa 2.2 esitetyn riskien jatkuvan arvioinnin 

yksinkertaistetun prosessin mukaisesti syiden ja seurausten välisiin kausaliteettisuhteisiin 

(ks. Taulukko 4). Tyypillisesti riski-indikaattori on merkki jostain jo tapahtuneesta 

muutoksesta, joka saattaa altistaa organisaation riskille. Riskit ja niiden indikaattorit 

voivat liittyä esimerkiksi yrityksen henkilöstöön, IT-järjestelmien toimintahäiriöön, 

kyberturvallisuuteen, sisäisiin tarkastuksiin tai työturvallisuuteen liittyviin tekijöihin. 

Kun riski-indikaattoriin liittyvä signaali on tunnistettu, tarkoittaa riskienhallinnan 

näkökulmasta sitä, että se saattaa vaatia organisaatiolta toimenpiteitä, jotta yrityksen 

toimintaympäristössä esiintyviä riski-indikaattorien välisiä suhteita voidaan hallita. 

(Ashby 2022, 197–200, 203) 
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Taulukko 4. Esimerkki syy- ja seuraussuhteiden riski-indikaattoreista (mukaillen Ashby 

2022, 200). 

SYYINDIKAATTORIT SEURAUSINDIKAATTORIT 

Tunnistettujen läheltä piti- tai 
häiriötilanteiden määrä ja tyyppi. 

           Taloudellisten tappioiden määrä. 

Henkilöstön prosentuaalinen vaihtuvuus. Epäsuorat kustannukset, menetetty 
markkinaosuus tai goodwill-suoritukset 

asiakkaille. 
Henkilöstön motivaatio ja asenteet 

esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyskyselyn 
tulosten perusteella. 

Henkilöstön poissaoloaika. 

IT-järjestelmien määrä, joita ei ole otettu 
käyttöön. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. 

Tietoturvariskien määrä esim. IT-
järjestelmiin kohdistuneet hakkerointi-

yritykset. 

Operatiivisiin tietojärjestelmiin 
kohdistuneiden häiriöiden määrä ja niiden 

kesto. 
Myöhästyneiden sisäisten 

auditointitoimenpiteiden määrä. 
Tappioita aiheuttaneen tapahtuman 

seurauksena syntyneiden negatiivisten 
lehdistötiedotteiden määrä. 

Automaatioprosesseihin kohdistuneiden 
manuaalisten interventioiden määrä. 

Tappioita aiheuttaneen tapahtuman 
seurauksena syntyneiden negatiivisten 

julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa. 
 

2.4 Resilienssi ja ennakoiva riskienhallinta 

Riskienhallinnan ja resilienssin osalta kirjallisuudessa nousee keskeisesti esiin, yritysten 

strateginen ketteryys sekä ennakoiva toiminta. Ennakoivassa riskienhallinnassa kun 

pyritään varautumaan ja ymmärtämään potentiaalisia riskejä, kuvataan kirjallisuudessa 

resilienssiä sen laajemmassa määritelmässä organisaation kyvyksi sulautua ja sopeutua 

toimintaympäristössä tapahtuneeseen muutokseen (Crask 2022, 22; Williams ym. 2022, 

59). Organisaation sopeutumiskyvyn osalta korostuu kirjallisuudessa myös strateginen 

ketteryys, jota voidaan pitää elintärkeänä kaikille organisaatioille, jotka haluavat 

menestyä tämän päivän muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. (Holbeche 2018, 22) 

Resilientit organisaatiot ovat Holbechen (2018, 22) mukaan näin valppaita, ja ne 

kykenevät ennakoimaan ja vastaamaan olemassa olevin resurssein sellaisiin tapahtumiin, 

joilla on vaikutusta niiden liiketoimintaan. Tapahtumien seurauksena syntyy tyypillisesti 

jokin muutos, joka voi olla joko mahdollisuus tai haaste, ja se voi esiintyä joko yrityksen 

sisäisessä tai ulkoisessa toimintaympäristössä.  

Tarkasteltaessa organisaation resilienssin kehittämistä, nousee kirjallisuudessa esiin 

seitsemän periaatetta, joilla voidaan edistää organisaation resilienssiä. Resilienssiin 
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kehittämiseen liittyvät periaatteet muodostuvat henkilöstön toiminnan 

yhdenmukaisuudesta organisaation vision ja olemassaolon tarkoituksen kanssa, kyvystä 

sopeutua ja vastata muutokseen, monipuolisiin johtamistaitoihin, tietoon ja 

kokemukseen, joita hyödynnetään ongelmanratkaisussa sekä innovatiivisessa 

toiminnassa. Keskeisenä osana resilienssiin liittyviä periaatteita ovat myös johtamiseen 

liittyvien toimien, kuten liiketoiminnan jatkuvuuden-, turvallisuuden- ja riskienhallintaan 

liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen, jotka tukevat kokonaisvaltaista ja tehokasta 

riskienhallintaa läpi organisaation. (Crask 2022, 22–23) Resilienssin osalta 

kirjallisuudessa nousee esiin myös yksilötason resilienssi, jota käsitellään tarkemmin 

luvuissa 2.6.1 ja 2.6.2 (Williams ym. 2022, 19). 

Riskienhallinnan näkökulmasta taas Williams ym. (2022, 59) kuvaavat, kuinka 

proaktiivisella, eli ennakoivalla riskienhallinnalla sekä yrityksen resurssien uudelleen 

konfiguroinnilla, orientoitumalla häiriötilanteisiin sekä investoimalla riskejä torjuvaan ja 

ennaltaehkäisevään organisaatiorakenteeseen on yleisesti todettu olevan resilienssiä 

kehittävä vaikutus. Ketteryyden osalta täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että se ei yksin 

takaa yritykselle kestävää menestystä, vaan sen tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja 

resilienssiä (ks. Kuva 6). (Crask 2022, 23; Holbeche 2018, 22) 

 

Kuva 6. Kestävän menestymisen osa-alueet (mukaillen Crask 2022; Holbeche 2018). 

Pienyritysten osalta Williams ym. (2022) korostaa, että mitä paremmin pienyritys pystyy 

järjestelemään resurssinsa uudelleen, sitä resilientimpi se on. Tutkimustulosten mukaan 

ennakoivalla riskienhallinnalla, resurssien uudelleen-järjestämisellä, orientoitumalla 

häiriötilanteisiin sekä investoimalla riskejä ehkäisevään infrastruktuuriin on todettu myös 
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vaikuttavan häiriötilanteeseen sopeutumiseen ja välittävän sen vaikutusta yrityksen 

resilienssiin sekä riskejä ehkäisevän organisaatiorakenteen resilienssiin. (Williams ym. 

2022, 59) Tämän päivän liiketoimintaympäristön ja sen tulevaisuuden määrittelyn osalta 

Holbeche (2018) on myös nostanut esille nopeiden muutosten lisäksi myös sen 

monitulkintaisuuden, vaikean ennustettavuuden, kompleksisuuden ja useat sidosryhmät 

sekä organisaatioiden resilienssin tarpeen, jotta niiden on mahdollista vastata 

muutokseen, joka saattaa osoittautua liiketoiminnalle häiritseväksi ja usein myös 

yllättäväksi. (Holbeche 2018, 22)  

Resilienssin kehittämiseksi kirjallisuudessa on nostettu keskeisenä menetelmänä 

seitsemän periaatteen lisäksi myös kyvykkyyksien arviointi, ja merkitykselliset 

kehittämistoimenpiteet yrityksen eri osa-aluilla esiintyvien heikkouksien tunnistamiseksi. 

Kestävän resilienssin rakentaminen vaatii yrityksiltä myös strategisen tason keskustelua, 

jotta resilienssin tuoma hyöty ilmenee kyvykkyyksien kehittämisen näkökulmasta. (Bell 

2020, 6) Tämän osalta Bell (2020, 7) on nostanut esille, kuinka resilienssi käsitteenä tulisi 

olla ymmärretty yrityksen strategisella tasolla, jotta yrityksen olisi mahdollista menestyä. 

Strategisella tasolla myös Holbeche (2018, 57) on verrannut perinteisen 

strategiatyöskentelyn sekä ketterän ja resilientin strategiatyön välisiä eroavaisuuksia (ks. 

Taulukko 5). 

Taulukko 5. Perinteisen ja resilientin strategiatyöskentelyn vertailu (mukaillen Holbeche 

2018, 57). 

Perinteinen strategiatyöskentely Resilientti ja ketterä strategiatyöskentely 

 

Vuosittainen prosessi Jatkuva prosessi 
Fokus tuloksessa Fokus asiakkaassa 
Vain ylin johto toteuttaa kehittämistyötä Kehittämistyötä toteutetaan läpi organisaation 
Tuottavuuden kasvu kontrolloimalla Yhteistyöhön perustuva tuottavuuden kasvu 
Kuiluja strategisen suunnittelun ja sen 
toteutuksen välillä 

Strateginen suunnittelu ja sen toteutus on 
saumatonta 

Perustuu ennusteisiin Perustuu laajaan katselmukseen sekä 
kollektiiviseen tietoon 

Riskienhallinta rajoittaa innovaatioita Riskienhallintaa toteutetaan yhtä aikaa 
innovatiivisen toiminnan kanssa 

Johdon tarkkailu on rentoa ja 
tuttavallista 

Johdon tarkkailu perustuu todelliseen 
ymmärrykseen 

Kaupallinen hyöty on etiikan edellä Etiikka toimii aina päätöksenteon ajurina 
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Vastavuoroisesti resilienssin puuttuessa yritys saattaa kärsiä lyhyellä aikavälin shokeista, 

joista palautuminen on myös vaikeampaa (Bell 2020, 68). Resilienssin ymmärtämiseksi, 

tulisi siihen liittyvät osa-alueet myös osata tunnistaa. Resilienssin tunnistamiseksi ja sen 

kypsyystason määrittämiseksi Bell (2020, 8–9) on maininnut muun muassa 

organisaatioiden resilienssin kyvykkyysmallin (engl. ORCM), jota voidaan soveltaa 

yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta kaiken kokoisiin yrityksiin. Resilienssin 

kyvykkyyksiin liittyvä ORCM-malli pitää sisällään kaksi ulottuvuutta, jotka molemmat 

pitävät sisällään listan osatekijöitä. Ensimmäinen ulottuvuuden alla on eritelty siihen 

liittyvät ominaispiirteet, kuten tulokset, taidot, henkilöt ja vahvuudet. 

Toinen ulottuvuus sisältää toimintaan ja käyttäytymiseen liittyviä osa-alueita, kuten 

ohjaamisen toivottuun suuntaan, tietoisuuden, lähestymistavat sekä oppimisen ja 

resurssit. (Bell  2020, 9) ORCM-mallin ensimmäiseen ulottuvuuteen sisältyvät taidot ja 

niihin liittyvät kyvykkyydet pitävät kuitenkin sisällään Bellin (2020, 152–153) mukaan 

huomattavasti laajemman kokonaisuuden, joka on oleellinen osa organisaation 

resilienssin osatekijöitä.  

ORCM-mallin toisessa ulottuvuudessa mainitut organisaation taidot pitävät sisällään 

muun muassa yllättävien tapahtumien hallinnan ja yrityksen kyvyn reagoida kriiseihin ja 

jakaa tietoa, kyvyn kehittää suorituskykyä. Se pitää sisällään myös yrityksen 

päätöksentekokyvyn, ja kyvyn hallita riskejä sekä muutostilanteita (ks. Kuva 7). Lisäksi 

se pitää sisällään terveys ja turvallisuusnäkökulmat, yrityksen talouden sekä 

toimitusketjun johtamisen, jossa keskeisessä merkityksessä on myös seuranta ja 

raportointi. (Bell 2020, 152–153) Keskeisenä osana ORCM-malliin liittyvien 

kyvykkyyksiä tarkasteltaessa, nousee siinä keskeisesti esille yhtäläisyyksiä luvussa 2.4 

Craskin (2022, 22–23) esittämiin resilienssiin perusperiaatteisiin sekä luvussa 2 esitettyyn 

riskienhallintakäsikirjan pääosa-alueisiin (ISO 31000:2018a, v). 



27 

 

 

Kuva 7. ORCM-mallin mukaiset organisaation taidot. 

2.5 Organisaatiotason resilienssi 

Organisaatiotason resilienssi muodostaa Bellin (2020, 65–66) mukaan perustan riskien 

ymmärtämiselle, niiden käsittelemiselle sekä strategiselle riskienhallinnalle. Resilienssi 

ei myöskään ole ainoastaan vastoinkäymisistä selviämistä, vaan se voidaan sen 

laajemmassa merkityksessä käsittää adaptiiviseksi kapasiteetiksi ymmärtää sekä käsitellä 

sisäisessä ja ulkoisessa ympäristössä esiintyviä epävarmuustilanteita. Jos palaamme 

aiemmin luvussa 2 Ashbyn (2022, 4) esittämään riskin määritelmään, jossa riskillä 

tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena aiheutuu epävarmuutta, ja jolla on lisäksi 

vaikutusta myös yrityksen tavoitteisiin. Organisaatioiden kyky sulautua ja sopeutua 

näihin tapahtumiin ja yrityksen muuttuneeseen toimintaympäristöön edellyttää 

resilienssin näkökulmasta Craskin (2022, 22–23) esittämän seitsemän perusperiaatteen 

täyttymistä (ks. Luku 2.4). 
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Näiden periaatteiden täyttymisen edellytyksinä, tulisi yrityksessä ensimmäisenä 

varmistua siitä, että henkilöstön käyttäytyminen on linjassa yhteisen vision yrityksen 

tarkoituksen kanssa, jotta päätöksenteolla on mahdollista myötävaikuttaa yrityksen 

olemassaolon tarkoitukseen mieluummin kuin toimia sitä vastaan. Toisena tulisi 

varmistaa, että yrityksessä on tarkka ja ajantasainen käsitys organisaatiossa vallitsevista 

olosuhteista, jotta tarvittava tieto olisi saatavilla resilienssin kehittämiseksi tehtäviä 

panostuksia, ja sopeutumisedellytyksiä varten. Kolmanneksi yrityksellä tulisi olla 

sopeutumiskykyä ja valmiudet vastata muutokseen, joka voidaan käsittää organisaation 

kykyyn liittyvinä toimina kehittyä sekä säilyttää merkityksensä muuttuvassa maailmassa. 

Neljäntenä yrityksessä tulisi olla ammattitaitoinen hallinto ja johto, jolla varmistetaan 

tehokas, yrityksen tavoitteita ohjaava päätöksenteko organisaation jokaisella tasolla. 

(Crask 2022, 22–23; ISO 22316:2017, 2)  

Muina periaatteina edellä mainittujen lisäksi, tulisi yrityksellä olla myös monipuolisia 

kyvykkyyksiä, johtajuutta, tietoa ja kokemusta, joiden avulla on mahdollista omaksua 

erilaisia lähestymistapoja ongelmien ratkaisemiseen ja innovaatioiden etsimiseen. 

Kuudentena yrityksen tulisi myös kyetä koordinoimaan yrityksen tavoitteita ohjaavaa 

päätöksentekoa liiketoiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden sekä riskienhallinnan 

näkökulmasta käyttäen apuna teknistä ja tieteellistä osaamista, joka tarjoaa 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan riskienhallintaan. Seitsemäntenä yrityksen tulisi 

lisäksi varmistua siitä, että se pystyy tukemaan tehokasta riskienhallintaa organisaation 

jokaisella tasolla. (Crask 2022, 22–23; ISO22316:2017, 2)  

Organisaatiotason resilienssin ydinajurit muodostuvat Bellin (2020, 73) mukaan 

defensiivisyydestä ja progressiivisuudesta. Defensiivisyys voidaan ymmärtää 

muodostuvan yrityksen olemassaoloa puolustavista toimenpiteistä, kun progressiivisuus 

voidaan ymmärtää asteittain tapahtuvasta kehittämisestä. Resilienssin osalta Bell (2022, 

73) on nostanut esille myös kaksi ydinnäkökulmaa, yhtenäisyys ja joustavuus, joiden 

kautta resilienssi voidaan saavuttaa (ks. Kuva 8). Kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä, 

keskeisiä tekijöitä ovat myös niiden tasapaino ja tarkoituksenmukaisuus. Jotta 

organisaatio voi olla resilientti, tulisi ylemmän johdon hallita näiden neljän 

lähestymistavan väliset yhteydet. 
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Kuva 8. Organisaatiotason resilienssin ydinajurit ja näkökulmat. 

2.6 Organisaation resilienssi-indikaattorit 

Niin riskienhallinnan, kuin tunnettujen tai tuntemattomien muutos ja häiriötilanteiden 

hallinnan osalta Terje ym. (2022, 196) korostavat resilienssianalyysin merkitystä. 

Resilienssin analysointiin ja arviointiin liittyen Seville (2017, 19–20) kuvaa, kuinka 

organisaatiotason resilienssi koostuu kolmestatoista resilienssi-indikaattorista, joiden 

keskiöön on asetettu 1) johtajuus ja organisaatiokulttuuri, 2) verkostot kumppanussuhteet 

sekä 3) organisaation muutosvalmius. Resilienssi-indikaattoreihin liittyvien osa-alueiden 

keskiöön sijoittuvalla resilienssillä Seville (2017, 19) viittaa kykyyn selviytyä kriisistä ja 

menestyä epävarmassa maailmassa (ks. Kuva 9).  

Resilienssi-indikaattoreiden osalta Seville (2017, 19) myös korostaa, kuinka ne ovat 

sovellettavissa kaiken kokoisille yrityksille, ja riippumatta siitä onko yritys voittoa 

tavoitteleva. Osalla indikaattoreista on myös resilienssin muodostumisen kannalta 

suurempi vaikutus, kuin toisilla. Viisi keskeisintä osa-aluetta resilienssin muodostumisen 

kannalta ovat johtajuus, henkilöstön sitoutuminen, tehokkaat kumppanuussuhteet, 

tilannetietoisuus sekä innovaatiot ja luovuus. Seville (2017, 20) Organisaatiotason 

resilienssin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi Seville (2017, 19–22) on esittänyt, kuinka 

resilienssi-indikaattoreita arvioimalla, yrityksen on mahdollista tunnistaa niihin liittyviä 

tekijöitä sekä määrittää yrityksen oma resilienssitaso kullakin resilienssi-indikaattoriin 

liittyvällä osa-alueella.  
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Kuva 9. Organisaation resilienssi-indikaattorit (mukaillen Seville 2017, 19). 

Resilienssin arviointi perustuu arviointilomakkeella jokaisen resilienssi-indikaattorin 

kohdalla esitettyyn väittämään, ja siihen missä määrin arvioinnin tekijä yhtyy tai on eri 

mieltä näillä osa-aluilla esitettyihin organisaatiota koskeviin väittämiin. Arviointi 

tapahtuu pisteyttämällä kunkin resilienssi-indikaattorin yhteydessä esitetty väittämä, 

asteikolla nollasta kymmeneen (ks. Liite 1), jossa arvosana kymmenen indikoi väittämän 

olevan organisaation vahvuusalue ja arvosana nolla indikoi organisaation merkittävää 

heikkoutta väittämään liittyvällä osa-alueella (Seville 2017, 20). 

Nämä resilienssi-indikaattorit voidaan käsittää niin sanottuina resilienssin ainesosina, 

josta organisaation resilienssi kokonaisvaltaisesti pitää sisällään sen eri osa-aluilla. 

Resilienssi-indikaattorit koostuvat tekijöistä, kuten johtajuus, henkilöstön sitoutuminen, 

tehokkaat kumppanuussuhteet, tilannetietoisuus, innovaatiot ja luovuus, ennakoiva 

toiminta, yhtenäisyys, päätöksenteko, organisaatioiden välinen yhteistyö, sisäiset 

resurssit, tiedon hyödyntäminen, strateginen suunnittelu sekä stressitestit ja suunnitelmat. 

(Seville 2017, 20–22) 

Organisaation resilienssiä arvioitaessa tulee Sevillen (2017, 19, 31–45) mukaan 

johtajuuden osalta arvioida yrityksen johdon valmiuksia toimimaan kriisitilanteen 

yllättäessä. Henkilökunnan sitoutumisen osalta tulee arvioida, millä tasolla henkilökunta 

on valmis sitoutumaan ongelmanratkaisuun liittyviin tehtäviin pitkäjänteisesti, ja ennen 

kaikkea siihen asti kun ratkaisu ongelmaan on löydetty. Tehokkaiden 

kumppanuussuhteiden osalta tulee arvioida, onko organisaatiossa rakennettu suhteita 
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toisiin yrityksiin, joita on mahdollista hyödyntää kriisitilanteen sattuessa. 

Tilannetietoisuuden osalta tulee arvioida, seurataanko organisaatiossa proaktiivisesti 

toimialalla esiintyviä häiriötilanteisiin tai kriiseihin liittyviä varhaisia signaaleja. 

Innovatiivisuuden ja luovuuden osalta tulee arvioida millä tasolla organisaatio on tunnettu 

kyvykkyydestään hyödyntää tietoa uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. (ks. Liite 2) 

Tämän lisäksi tulee organisaation resilienssin osalta arvioida ennakoivaan toimintaan 

liittyen sitä, millä tasolla organisaatio on keskittänyt toimintonsa vastaamaan 

odottamattomiin tilanteisiin. Yhtenäisyyden osalta tulee arvioida sitä, millä tasolla 

organisaatio on määrittänyt ne asiat, jotka ovat kriisitilanteessa ja sen jälkeen tärkeitä. 

Päätöksenteon osalta tulee arvioida sitä, kyetäänkö organisaatiossa tekemään nopeasti 

vaikeita päätöksiä. Seville (2017, 20–21) 

Organisaatioiden välisen yhteistyön osalta tulee lisäksi myös arvioida sitä, onko 

yhteistyön osalta olemassa sellaisia esteitä, jotka estävät yhteistyön toteutumisen toisten 

yritysten kanssa. Sisäisten resurssien osalta tulee arvioida, onko organisaatiolla riittävät 

resurssit vastaamaan odottamattomaan muutostilanteeseen, ja tiedon hyödyntämisen 

osalta organisaatiossa on avainhenkilöiden poissa ollessa myös muita henkilöitä, jotka 

voivat tarvittaessa hoitaa heidän tehtävänsä. Lisäksi tulee strategisen suunnittelun osalta 

arvioida sitä, ovatko riippuvaisia organisaation tavasta varautua odottamattomiin 

tilanteisiin sekä stressitestien osalta sitä, millä tasolla organisaatio on sitoutunut 

testaamaan hätätilanteiden varalle laadittuja suunnitelmia ja käytänteitä, jolla 

varmistetaan samalla myös niiden toimivuus. Seville (2017, 20–21) 

2.6.1 Yksilötason resilienssi 

Yksittäiset ihmiset voidaan käsittää minkä tahansa organisaatiorakenteen 

peruselementtinä. Yksilöt ovat keskeisessä merkityksessä myös organisaation 

kyvykkyyksiä tarkasteltaessa. Tästä syystä Williamsin ym. (2022, 19) mukaan on 

ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, mitä yksilötason resilienssi-käsite pitää sisällään sekä 

mitä siihen liittyen on aiemmin tutkittu ja keskusteltu. Yksilötasolla aihepiiriä on tutkittu 

muun muassa yksilön psykologisen tilan näkökulmasta, yksilötason kyvykkyyksien ja 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Williamsin ym. (2022, 20) mukaan 

yksilötason resilienssin taustalla vaikuttaa keskeisesti se, kuinka eri ihmiset reagoivat eri 

tavalla kohdatessaan stressiä tai epäsuotuisia tilanteita. Toiset yksilöt suoriutuvat 
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epäsuotuisista tilanteista onnistuneesti, kun sitä vastoin toisen reagoivat niihin 

negatiivisesti. (Williams ym. 2022, 20) 

Bell (2020, 2) kuvaa yksilötason resilienssiä yksilön kyvykkyytenä vastustaa negatiivisia 

voimia tai kykynä suorittaa tiettyjä tehtäviä sinnikkäästi. Yrityksen linjajohdon 

kyvykkyyksiin liittyvänä näkökulmasta taas Robbins ym. (2017, 527) on nostanut 

yksilötason resilienssin osalta esiin myös sen, kuinka yrityksen muuttuneessa 

toimintaympäristössä linjajohdon tulee omaksua nopeasti uusia työskentelytapoja tai 

tottua nopeasti työskentelemään esimerkiksi pienempien henkilöstöresurssien kanssa.  

Epävarmuutta aiheuttavien odottamattomien tilanteiden hallinnan osalta Robbins ym. 

(2017, 527) korostavat tiedonkulun ja kommunikaation osalta linjajohdon roolin 

tärkeyttä, ja sitä, kuinka osana kestävää johtamista tulisi linjajohdon osata jakaa tietoa, 

miten epävarmuutta aiheuttavissa tulisi toimia sekä miten ne tullaan ratkaisemaan. Tätä 

väittämää tukee yllättävien ja odottamattomien tapahtumien hallinnan osalta myös 

aiemmin luvussa 2.4 esitetyn Bellin (2020, 153) esittämän ORCM-mallin toisessa 

ulottuvuudessa mainittu tiedon jakaminen, ja päätöksentekokyky sekä tiedonjakamisen 

osalta luvussa 2.4 Craskin (2022, 22) esittämiin resilienssin perusperiaatteisiin liittyen, 

kuinka tarvittava tieto tulisi olla saatavilla, niin resilienssin kehittämiseksi, kuin myös 

epävarmuutta aiheuttavassa muuttuneessa tilanteessa vaadittavia sopeutumisedellytyksiä 

varten. 

2.6.2 Yksilötason resilienssin kehittäminen 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös tuotu esille tekijöitä, joiden avulla yksilötason 

resilienssiä on mahdollista edistää. Tämän osalta Williamsin ym. (2022, 25) on nostanut 

esille näkemyksen, kuinka yksilöt linkittyvät osana laajempaa sosiaalista ympäristöä, ja 

prosessia, jossa resilienssiä on mahdollista kehittää. Tämän osalta kirjallisuudessa on 

nostettu yksilötason resilienssiin liittyen kuusi resilienssi-komponenttia, jotka ovat 

yksilön kannalta tärkeitä epäsuotuisan tilanteen tullessa eteen (ks. Kuva 10). Ne ovat 

minä-pystyvyys, jolla tarkoitetaan Banduran (2005, 4) mukaan yksilön uskomusta 

itseensä ja kykyynsä toteuttaa käyttäytymistä, joka on tarpeen tiettyjen suoritusten 

saavuttamiseksi, odotukset, optimismi, toivo, itsetunto sekä alttius riskeille. (Williams 

ym. 2022, 25)  
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Kuva 10. Yksilötason resilienssin kuusi komponenttia. 

Yksilötason resilienssin kehittämiseksi tarvittavat taidot taas muodostuvat seitsemästä 

erillisestä taidosta, 1) henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen, 2) päivän aikana 

tapahtuva aktivoinnin seuranta, 3) terveiden ulkoisten rajojen asettaminen, 4) tunnetilojen 

hallinta ja kognitiivisten häiriöiden tunnistaminen, 5) realististen odotusten 

muodostaminen liittyen omaan suorittamiseen, 6) merkityksen löytäminen päivittäiseen 

työhön sekä 7) sitoutumisesta pitkän aikavälin kehittämistyöhön. Sosiaalisen ympäristön 

näkökulmasta työpaikkaan liittyvät tekijät taas muodostuvat kuudesta osa-alueesta, joita 

ovat 1) ohjauksen ja kontrollin muodostaminen, 2) palkitsemisjärjestelmien 

strukturoiminen, 3) yhteisöllisyyden rakentaminen, 4) oikeudenmukaisuuden 

edistäminen, 5) arvojen tiedostaminen sekä 6) työkuorman säätely. (Williams ym. 2022, 

26) 

2.7 Digitaaliset teknologiat ja tekoäly osana riskienhallintaa 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa nousee keskeisesti esiin, kuinka kehittyneiden 

teknologioiden käyttöönotto on viime vuosien aikana vaikuttanut lähes kaikilla 

toimialoilla, ja kuinka ne ovat luoneet yrityksille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia 

esimerkiksi tekoälyn, algoritmeihin perustuvan päätöksenteon sekä lukuisien muiden 

uusien teknologioiden tuomien hyötyjen kautta (Johnston ym. 2021, 468). Datan ja 

digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet edesauttavat yrityksiä myös sopeutumaan 

niiden toimintaympäristössä esiintyvien häiriötilanteiden eri vaiheissa. Niiden avulla on 

mahdollista analysoida esimerkiksi etätyöntekijöiden tuottavuutta sekä analysoida 

toimitusketjussa esiintyviä häiriöitä tai mallintaa kysynnässä tapahtuvia muutoksia. 

Digitaaliset työkalut auttavat yritysten johtoa lisäksi myös hahmottamaan paremmin 
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miten asiat ovat muuttuneet sekä miten häiriötilanne on vaikuttanut yrityksen 

toimintoihin. (Kane ym. 2021, 119) 

Tekoälyyn (engl. artificial intelligence) liittyvien teknologioiden osalta Laudon ja Laudon 

(2022, 456) kuvaavat, kuinka tekoälyyn perustuvat tietokonejärjestelmät pyrkivät 

jäljittelemään ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä. Johnston ym. (2021, 365) taas ovat 

määritelleet, että ne ovat teknologioita, jotka pystyvät pohtimaan tai ajattelemaan 

rationaalisesti. Tekoälyä voidaan näin luonnehtia teknologiaksi, joka pyrkii jäljittelemään 

tai jopa ylittämään ihmisen pohdinnan tai rationaalisen ajattelun kyvyt. Eräät tekoälyä 

soveltavat teknologiat pystyvät oppimaan, suunnittelemaan sekä ratkaisemaan ongelmia. 

Data-analytiikan ja tekoälyn osalta Kane ym. (2021, 16) ovat nostaneet myös esille, 

kuinka data-analytiikka mahdollistaa tiedonhallinnan ja sen ymmärtämisen, joka 

muodostaa perustan myös tekoälyn soveltamiselle esimerkiksi ennusteiden laatimiseksi, 

laajemman tiedon määrittämiseksi tai automaation tueksi.  

Paasin ym. (2021, 6, 24) mukaan digitalisaation ja tekoälyn terminologian osalta niiden 

määritelmää on kuitenkin haastavaa rajata johonkin tiettyyn teknologiaan. Tekoäly-

määritelmään voidaan laskea kuuluvan useita erilaisia digitaalisia teknologioita, ja ne 

muodostavat vain osan luvussa 1 mainitun neljännen teollisen vallankumouksen Industrie 

4.0 ohjelmaan liitettävistä edistyneemmistä teknologioista. Paasi ym. (2021) kuvailee, 

kuinka World Economic Forum (2020) mukaan digitaaliset teknologiat on jaettu neljää 

eri kategoriaan: 1) kognitiivisiin teknologioihin, kuten tekoäly ja massadata, 2) 

robotiikkaan, 3) IoT/connected devices ja 4) mobiiliteknologiat ja sosiaalinen media.  

Tuoreimmassa tekoälyä käsittelevässä kirjallisuudessa tekoälyratkaisuja kuvataan 

ohjelmistotekniikoiden ja teknologioiden kokonaisuudeksi, jonka osalta Laudon ja 

Laudon (2022, 457–458) ovat jakaneet merkittävimmät AI-tyypit kahdeksaan 

kategoriaan: asiantuntijajärjestelmät, koneoppiminen, neutraalit verkostot ja 

syväoppiminen, geneettiset algoritmit, luonnollinen kielten prosessointi, vision 

järjestelmä, robotiikka sekä älykkäät agentit (ks. Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Tekoälytekniikoiden päätyypit (mukaillen Laudon ja Laudon 2022, 458). 

TEKOÄLYTEKNIIKKA AI-TYYPIN KUVAUS 

 

Asiantuntijajärjestelmät Edustaa asiantuntijoiden tietoisuutta joukkona 
ohjelmoitavia sääntöjä, jotta tietokone voi 

avustaa ihmisiä päätöksenteossa 
Koneoppiminen Ohjelmisto, joka voi tunnistaa kaavoja erittäin 

suurista tietokannoista 
Neutraalit verkostot ja syväoppiminen Syväoppiminen käyttää useita neuraaleja 

tietoverkkokerroksia ja paljastaa kaavat datan 
taustalla 

Geneettiset algoritmit Käytetään tyypillisesti luomaan 
korkealaatuisia ratkaisuja optimointiin tai 

hakuongelmiin 
Luonnollinen kielten prosessointi Algoritmit, joiden avulla tietokone voi 

ymmärtää ja analysoida ihmisten kieltä 
Vision järjestelmä Järjestelmät, jotka voivat tarkastella ja poimia 

tietoja todellisista kuvista 
Robotiikka Sellaisten koneiden käyttö, jotka voivat 

korvata ihmisten liikkeitä sekä niiden 
ohjaamiseen ja tiedonkäsittelyyn 

tarkoitettujen IT-järjestelmien käyttö 
Älykkäät agentit Ohjelmistoagentit, jotka toimivat ihmisen 

apuna käyttäen sisäänrakennettua tai opittua 
tietämystä tiettyjen tehtävien tai palvelujen 

suorittamiseksi 
 

Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuneiden häiriötilanteiden sopeutumisen ja 

selviytymisen osalta Kane ym. (2021, 32–34) ovat nostaneet kyvykkyyksien osalta esille 

näkökulman, jonka mukaan yrityksen kyvykkyydet määrittävät sen, miten hyvin yritys 

pystyy vastaamaan häiriötilanteen seurauksena tapahtuviin muutoksiin sekä kuinka 

nopeasti sen on mahdollista järjestää toimintonsa uudelleen muuttuneessa tilanteessa. 

Nämä kyvykkyydet muodostuvat Kanen ym. (2021, 32) mukaan kuudesta osa-alueesta 

(ks. Kuva 11), joiden osalta keskeisessä merkityksessä ovat johtaminen ja yrityksen 

olemassaolon tarkoitukseen perustuva arvontuotto päätöksentekoon liittyvät käsitykset. 

Nämä kolme osa-aluetta yhdistyvät digitaaliset teknologioiden, ohjelmistojen ja laitteiden 

kautta yrityksen prosesseissa, jota ohjaa suunnittelu yhdessä yrityksessä olevien taitojen 

kanssa mahdollistaen yrityksen strategian toteutumisen. Kyvykkyydet voidaan käsittää 

siten myös edellytyksenä strategian toteutumiselle. 
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Kuva 11. Yrityksen kyvykkyyksien osa-alueet (mukaillen Kane ym. 2021, 32). 

Digitaalisten teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia myös strategiseen riskienhallintaan, 

jonka tukena voidaan Collierin ja Evansin (2021, 384–385) mukaan soveltaa kehittyneitä 

ohjelmistoja sekä datan louhintamenetelmiä esimerkiksi tuotantoon liittyvien riskien 

vähentämiseksi. Tällä datan, eli tiedon louhinnalla tarkoitetaan Runklerin (2020, 2) 

mukaan sitä, että saatavilla olevasta datasta saadaan ymmärrettävää ja hyödynnettävää 

tietoa käyttöön. 

Osana riskienhallintaa sovellettavan datan käytön osalta Ashby (2022) korostaa, kuinka 

sen tulisi olla mahdollisimman yhtenäistä, ajantasaista ja paikkaansa pitävää. Epätarkan, 

vanhentuneen tai virheellisen datan perusteella laaditun analyysin perusteella voi 

yritykselle muodostua harhaanjohtava kuva organisaatiota uhkaavasta riskistä, ja näin 

myös tehokas riskinhallinta saattaa epäonnistua. (Ashby 2022, 186) Datan strategisen 

tärkeyden osalta Kane ym. (2021, 14–15) ovat nostaneet esille myös 

skenaariotyöskentelyn, jonka tarkoituksena on pyrkiä ennustamaan useita vaihtoehtoisia 

tulevaisuuksia. Niin datanhallinnan, ennusteiden, kuin myös vaihtoehtoisten 

skenaarioiden laatimiseksi voidaan soveltaa näitä tekoälyn ja digitalisaation 

mahdollistamia uusia teknologiatrendejä. Riskienhallintaa tulisi strategisen tason lisäksi 

myös tarkastella Collierin ja Evansin (2021, 384) mukaan myös taktisella tasolla. 

Taktisella tasolla esiintyvät riskit vaikuttavat usein yrityksen päivittäiseen 

liiketoimintaan, jotka voivat yhdessä strategisten riskien kanssa vaikuttaa edelleen koko 

yrityksen toimitusketjuun. (Collier ja Evans 2021, 384)  
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Taktisella tasolla keskeisemmässä merkityksessä ovat inventaarioihin kapasiteettiin sekä 

logistiikkaan sekä toimitusten aikatauluihin liittyvät riskit, joiden riskejä voidaan hallita 

ja pienentää dataa hyödyntävän tietojärjestelmän, kuten ERP avulla. Tämän taktisen tason 

riskienhallinnan ja siihen liittyvän ERP-toiminnanohjausjärjestelmän osalta Poikkimäki 

ja Salminen (2021) toteaa, kuinka ne ovat suomalaisen valmistavan teollisuuden pk-

yritysten osalta käytössä noin 90 prosenttisesti. Puuttuva 10 prosentin osuus koskee 

pääasiassa tuotanto- ja tehdasautomaatiojärjestelmiä. 

Tekoälyn tulevaisuudennäkymien osalta nousee kirjallisuudessa erityisesti esiin, kuinka 

sitä voidaan mahdollisesti soveltaa tulevaisuudessa symbolisen, syvän ja laajan päättelyn 

työkaluna, joka mahdollistaa eksponentiaalisen älyllisyyden, jonka lopputuleman osalta 

on nostettu esiin omniscience -käsite (ks. Kuva 12). Käsitteellä viitataan rajattoman 

tietoisuuden muodostamaan kaikkitietävään tilaan. (Kane ym. 2021, 16) 

 

Kuva 12. Teknologiatrendit skenaariotyöskentelyssä (mukaillen Kane ym. 2021, 16). 

Aven ym. (2022, 202) sekä Collier ja Evans (2021, 385) ovat nostaneet digitaalisten 

tietojärjestelmien ja strategisten riskienhallinnan osalta esiin myös kyberturvallisuuden, 

joihin kohdistuvia riskejä on mahdollista pienentää kehittyneemmän ja paremman 

teknologian avulla. Näiden digitaalisiin tietojärjestelmiin kohdistuvien uhkien ja 

riskienhallinnan tueksi on julkaistu myös kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n 

laatima käsikirja ISO 27001, jonka keskittyy näiden uusien digitaalisten teknologioiden 

suojaamiseen ja niiden turvallisuuteen digitaalista teknologiaa soveltavassa 

organisaatiossa. 

Kane ym. (2021, 119) on nostanut esille, kuinka datan, ja siihen liittyvän 

kyberturvallisuuden osalta keskeisenä teemana data-analytiikan hyödyntämisen (Kane 

ym. (2021, 123). Yritysten ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvien yllättävien 
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liiketoimintaan vaikuttavien häiriötilanteiden lisäksi, tulisi riskienhallintaa tarkastella 

myös tästä syystä yrityksen sisäisten tietojärjestelmien näkökulmasta. Wallace ja Webber 

(2011, 316) ovat nostaneet riskien arvioimisen osalta myös digitaalisten järjestelmien 

sisäisen riskienhallinnan. Arvokkaan digitaalisen informaatiopääoman katoaminen 

häiriötilanteen seurauksena saattaa äkillisesti lamauttaa yrityksen liiketoiminnan kannalta 

tärkeät toiminnot esimerkiksi viruksen, luonnon katastrofin tai muun yllättävän 

tapahtuman seurauksena. 

2.8 Digitaalinen resilienssi 

Aiemmin luvuissa 2.5–2.6.1 esitettyjen resilienssikäsitteiden lisäksi kansainvälisessä 

kirjallisuudessa nousi esille myös digitaalinen resilienssi, jolla on keskeinen merkitys 

nykypäivän digitaalisesti verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Digitaalinen 

resilienssi liittyy keskeisesti siihen, kuinka ylläpitää ja lisätä organisaation ja sen 

liiketoimintaprosessien resilienssiä kaikkialla sen digitaalisessa ympäristössä. Keskeisinä 

osa-alueina siihen liittyy tietojenkäsittely, tiedon säilytys, verkkotyöskentelyyn liittyvät 

teknologiat. (Laudon ja Laudon 2022, 353) Digitaalisen resilienssin osalta Kane ym. 

(2020, 70) kuitenkin korostaa, että kehittyneet teknologiat ovat kuitenkin vain yksi osa 

digitaalista resilienssiä, ja jonka osalta ihmiset ovat edelleen ratkaisevassa asemassa 

digitaalisessa transformaatiossa.  

Digitaalisen resilienssin muodostumisen osalta Laudon ja Laudon (2022, 353) ovat 

nostaneet esille, kuinka sen suhteen tulee kiinnittää huomiota johtamiseen ja 

organisaatioon liittyviin kysymyksiin, kuten yrityksen toimintaperiaatteet ja tavoitteet, 

liiketoimintaprosessit, organisaatiokulttuuri, liiketoiminnalle asetetut vaatimukset, 

vastuihin liittyvät velvollisuudet sekä liiketoimintariskien hallinta. Nämä tekijät voivat 

vaikuttaa Laudonin ja Laudonin (2022, 353) mukaan organisaation kykyyn vastata 

muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin ja siihen, kuinka hyvin organisaatio pystyy 

hyödyntämään ja hallitsemaan verkkotyöskentelyyn liittyviä yhteyksiä, käytössä olevia 

sovelluksia, tietokantoja, datakeskuksia ja niiden käytettävyyttä. Samalla mahdollistaen 

yrityksen verkkoympäristössä olevien palvelujen saatavuuden vuorokauden ympäri.  

Digitaalisen resilienssin muodostumisen ulottuvuuksien osalta Laudon ja Laudon (2022, 

353) myös korostavat, kuinka yksi heikko lenkki edellä mainittujen osa-alueiden välillä 

voi aiheuttaa käyttökatkon tai estää yritystä vastaamasta haasteisiin tai uusiin 
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mahdollisuuksiin jos resilienssiä ei ole muodostettu, mitattu ja testattu. Digitaalisten 

häiriötilanteiden osalta Kane ym. (2020, xiii) kuitenkin korostavat, että niihin liittyvät 

ratkaisut eivät välttämättä ole digitaalisia, ja he nostavat esille luvussa 2.7 esitettyyn 

kuvaan 11 liittyen strategiatyön, kyvykkyyksien, johtajuuden sekä organisaatiokulttuuriin 

liittyvät tekijät, jotka saattavat digitaalisen resilienssin osalta jäädä vähemmälle 

huomiolle jos huomio on kiinnittynyt liikaa uusiin digitaalisiin teknologioihin. Siitä 

huolimatta digitaaliseen resilienssiin liittyvien teknologisia näkökulmilla on tärkeä 

merkitys nykypäivän liiketoimintaympäristössä, ja digitaalinen infrastruktuuri on 

osoittautunut korvaamattomaksi auttaessaan yrityksiä sopeutumaan häiriötilanteisiin. 

Digitaalisen resilienssin osalta kirjallisuudessa oli nostettu esiin esimerkkinä vuoden 

2020 keväällä puhjennut COVID-19 pandemia, jolloin useiden yritysten henkilöstöä 

edellytettiin työskentelemään kotona. Tällöin epävarmuutta aiheutti, oliko olemassa 

riittävästi palvelinkapasiteettiä tukemaan sitä, kun suuri määrä ihmisiä ympäri maailmaa 

siirtyi tekemään lyhyen ajan sisällä etätyötä. Jos silloin olisi käytetty digitaalisen 

resilienssin mukaista lähestymistapaa, olisi kyseisen ennustamattoman pandemiatilanteen 

seurauksena liittyviin tapahtumiin myös osattu varautua paremmin. (Laudon ja Laudon 

2022, 353) 

Nämä digitaaliseen resilienssiin liittyvät teknologiat ja organisatoriset näkökulmat ovat 

olleet myös ratkaisevan tärkeässä merkityksessä erityisesti COVID-19 pandemian 

seurauksena koetun maailmanlaajuisesta häiriötilanteesta selviytymisessä.  Digitaalisesti 

resilientiksi organisaatioksi voidaan näin kutsua organisaatiota, joka pyrkii jatkuvasti 

tunnistamaan, testaamaan ja mukautumaan taatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden 

turbulenttisessa liiketoimintaympäristössä, ja samanaikaisesti kokonaisvaltaisesti 

hyödyntäen digitaalisia teknologioita yhdessä organisaation kyvykkyyksien kanssa. 

(Kane ym. 2020, xiii–xiv). 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa on esitetty diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät sekä yhteenveto 

tiedonkeruussa käytetystä lähdeaineistosta. Diplomityö toteutettiin laadullisena 

tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin tutkittuun tietoon perustuvaa 

systemaattista kirjallisuuskatsausta sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet on esitelty tarkemmin luvuissa 

4.1–4.3 sekä haastattelujen menetelmäkuvaus on esitetty tarkemmin luvussa 3.1.2 

Haastattelujen toteutus on esitetty tarkemmin luvuissa 4.4–4.5. 

Ennen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamista pyrittiin diplomityön 

aihealueeksi valittujen riskienhallinnan ja resilienssin osa-alueisiin liittyen 

muodostamaan kattava teoreettinen viitekehys, jolla pyrittiin esittämään lukijalle riittävän 

perusteellisesti diplomityön teoreettinen perusta sekä vahvistamaan diplomityön tekijän 

teoreettista taustaa empiirisen osion suorittamiseen. Luvussa 2 esitetyn teoreettisen 

viitekehyksen avulla pyrittiin myös selvittämään, mitä liiketoiminnan riskienhallintaan ja 

resilienssiin liittyvien teemojen osalta kansainvälisessä ja kotimaisessa kirjallisuudessa 

oli aiemmin käsitelty, joka auttoi myös tutkimuskysymysten muodostamisessa sekä 

diplomityötutkimuksen asemoinnissa aihepiiriä käsittelevässä kontekstissa.  

3.1 Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin prosessimaisesti diplomityöprosessin etenemisen 

ehdoilla. Tutkimusaineistoa kerättiin diplomityöprosessin vaiheessa 2 tietoperustan 

muodostamiseksi, vaiheessa 4 aiemman tutkitun tiedon kartoittamiseksi sekä vaiheessa 6 

Pohjois-Pohjanmaalla toimivien valmistavan teollisuuden pk-yritysten 

liiketoimintariskeihin ja tekoälyyn liittyvää kartoitusta varten. 

Tietoperustaa varten kerättyä aineistoa etsittiin Finna-hakupalvelun kautta, Finto-

tietokannoista, Google Scholarista sekä vapaasti internetistä. Aineistoa haettiin myös 

Oulun yliopiston kirjastosta sekä pääkaupunkiseudulla sijaitsevista kaikille avoimista 

3AMK-kirjastoista paikan päältä. Systemaattista kirjallisuuskatsausta varten toteutettu 

tiedon keruu toteutettiin verkkopohjaisten Scopus ja Ebsco -tietokantoihin suoritetun 

tietokantahaun avulla. Tiedonkeruun lopputuloksena saatu aineisto koostui pääasiassa 

riskienhallintaa, jatkuvuudenhallintaa, resilienssiä, tekoälyä ja digitaalisia teknologioita 
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käsittelevistä kansainvälisestä kirjallisuudesta sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

valintakriteerien perusteella valikoidusta tutkimuskirjallisuudesta, joka koostui 

ainoastaan kansainvälisistä julkaisuista (ks. Kuva 13). Tiedonkeruuaineistossa oli myös 

mukana kotimaisia lähteitä sekä internetlähteitä, joita oli kuitenkin vähemmässä määrin 

suhteessa lähdeaineistoon kokonaisuutena. 

 

Kuva 13. Tiedonkeruussa käytetyn lähdeaineiston kuvaus. 

3.1.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmäkuvaus 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sopii Finkin (2020, 6) mukaan hyvin menetelmäksi 

kun halutaan tunnistaa, yhdistää ja analysoida aiempiin tutkimuksiin ja tutkimustietoon 

perustuvaa aineistoa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineisto voi Burkholderin 

(2020, 9) mukaan koostua vertaisarvioiduista tai vertaisarvioimattomista tieteellisistä 

julkaisuista, väitöskirjoista, kirjoista tai muista julkaisuista, kuten aikakausilehdet tai 

sanomalehdet. Aineisto voi myös koostua muunlaisesta tiedosta, kuten esimerkiksi 

videoaineisto. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus edellyttää kolmen osa-alueen 

toteumista, jotta tutkimuskirjallisuuteen liittyvää katsausta voidaan pitää systemaattisena. 

Sen tulee olla täsmällinen ja tarkka, menetelmä tulee olla toistettavissa sekä sen tulee 

noudattaa ennalta laadittua suunnitelmaa. (Fink 2020, 6) 

Muina systemaattisuuteen liittyvinä tekijöinä Booth ym. (2022, 33, 126) ovat nostaneet 

aiempiin tutkimuksiin perustuvan kirjallisuuskatsauksen osalta, että sille on asetettu 

selkeät tavoitteet, ja että se on toteutettu menetelmän edellyttämien vaiheiden mukaan. 

Suunnitelmallisuuden osalta Booth ym. (2016, 55) ovat nostaneet esille, kuinka 
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katsauksen toteutuksen edellytyksenä on, että kirjallisuuskatsauksen prosessin päävaiheet 

on tunnistettu, niille on määritetty selkeät välivaiheet ja että katsauksen toteutus etenee 

laaditun ennalta laaditun suunnitelman ja menetelmälle määritettyjen päävaiheiden 

mukaan. Keskeisiä osa-alueita systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutuksen 

vaiheissa ovat Boothin ym. (2016, 68–70) mukaan alustava tutkimusaiheen mukaiseen 

kirjallisuuteen tutustuminen, aineiston keruu, artikkelien valinta, artikkelien hankinta, 

tiedon analysointi ja synteesi sekä valitun aineiston perusteella laaditun loppuraportin 

laatiminen. Aineiston valintaan liittyy keskeisesti myös kriittinen tarkastelu, jonka osalta 

Pazella (2020, 298) korostaa objektiivista lähestymistapaa. 

Kriittisessä tarkastelussa ei tulisi Pazellan (2020, 298) mukaan antaa tarkastelijan omien 

tutkimustuloksiin liittyvien mieltymysten antaa vaikuttaa valintaan, vaan tarkastelussa 

tulisi kiinnittää ensisijaisesti huomiota siihen, miten tutkimus on suoritettu, ja enneminkin 

kiinnittää huomiota siihen mitä artikkelissa todella kerrotaan ja siihen, mitä menetelmiä 

tutkimuksessa on käytetty. Keskeisiä vaiheita systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

toteutuksen osalta on tutkimuskysymysten muodostaminen, tiedonkeruussa käytettävien 

tietokantojen valinta, hakutermien määrittäminen, jonka osalta Fink (2020) suosittelee 

varmistamaan määritettyjen hakutermien toimivuuden tiedonhaun asiantuntijan kanssa.  

Hakutulosten seulontaan liittyvinä rajauksina tulisi myös määrittää miltä vuosilta 

aineistoa haetaan, minkä kielisiä julkaisut ovat tai esimerkiksi millaisia 

tutkimusmenetelmiä niissä on käytetty. Aineistonhaku tulisi myös pilotoida ja valittuja 

hakutermejä testata, ennen kirjallisuuskatsauksen ja sen yhteydessä suoritettavan haun 

toteuttamista. (Fink 2020, 107)  

3.1.2 Haastattelut menetelmänä 

Diplomityön empiirisessä osiossa toteutetut haastattelut, suoritettiin puolistrukturoituina 

haastatteluina, ja niiden toteutus oli suunniteltu Tuomen ja Sarajärven (2018, 87–88) 

näkemyksen mukaisesti siten, että valitut teemat, ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset 

kysymykset käsittelivät tutkimuksen aihealueiden mukaisia teemoja liittyen 

riskienhallintaan, jatkuvuudenhallintaan, resilienssiin sekä tekoälyyn ja digitaalisiin 

teknologioihin (ks. Liite 7). Puolistrukturoidun haastattelun kysymykset voivat 

Crawfordin ja Knight Lynnin (2020, 148) mukaan myös olla johdettu suoraan 

tutkimuskysymyksistä tai myös tutkimukseen liittyvän alustavan selvityksen tekemiseen 

tarvittavaan tiedonhankintaan.  
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Puolistrukturoidussa haastattelussa edetään näiden etukäteen valittujen teemojen ja niihin 

liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. Etukäteen valittujen teemojen tulee 

perustua tutkimuksen viitekehykseen, eli siihen mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. 

Haastattelukysymykset voivat olla, joko puoliavoimia tai avoimia kysymyksiä. 

Puolistrukturoituidun teemahaastattelun etu on tutkimuksen näkökulmasta se, että siinä 

ei voi kysyä mitä tahansa, vaan sen tarkoitus on tuottaa tutkimuksen tavoitteiden mukaisia 

vastauksia. Muina etuina on myös se, että haastattelun aikana on mahdollista tarkentaa ja 

syventää esitettyjä kysymyksiä haastateltavan vastauksiin perustuen. (Tuomi ja Sarajärvi 

2018, 87–88, 90)  

Haastattelujen käytännön toteutuksen osalta Bell ja Waters (2018, 216) ovat nostaneet 

esille haastattelujen tallennusmahdollisuuteen liittyvien hyötyjen merkityksen. Jos 

haastattelut on mahdollista tallentaa esimerkiksi ääni tai videotallenteen muodossa, se 

edesauttaa haastattelutulosten raportointia sekä takaa myös haastattelussa saatujen 

vastausten tai kannanottojen oikeellisuuden haastattelun tuloksia raportoidessa. 

Haastattelutallenne on erityisen hyödyllinen myös sisällönanalyysin toteutuksessa koska 

tutkimuksen suorittajan on mahdollista kuunnella vastaukset tulkintoineen useita kertoja. 

Tämä auttaa luokitteluvaiheessa eri kategorioiden tunnistamisessa sekä 

haastatteluaineiston yhteenvedon tekemisessä ilman, että tutkimuksen suorittajan 

tarvitsee haastattelun aikana kirjata vastauksia erikseen. Haastattelut voivat Flickin 

(2014, 43) mukaan myös sisältää haastateltavan spontaaneja kertomuksia tai esimerkkejä 

yksityiskohtaisesti laadittujen kysymysten tuottamien vastausten yhteydessä. Tallenteen 

hyödyllisyys korostuu analysointivaiheessa myös näiden spontaanien ilmaisujen 

raportoinnin ja alkuperäisten ilmaisujen oikeellisuuden näkökulmasta. 

3.2 Tutkimusaineiston analyysimenetelmät 

Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä on Pattonin (2004, 452–453) mukaan 

useita, ja laadullisen tiedonkeruuaineiston analyysi voidaan toteuttaa esimerkiksi 

sisällönanalyysin avulla. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2018, 103) kuvailee sitä erääksi 

laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä. Vaikka systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus kuuluu luonteeltaan teoreettisen tutkimuksen piiriin, voidaan myös 

sen toteuttamisen apuna hyödyntää aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sovellettaessa 

sisällönanalyysia kirjallisuuskatsauksessa, täytyy sen osalta ottaa kuitenkin huomioon, 

että analyysin avulla toteutettu luokittelu ei kuitenkaan ole systemaattisen 
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kirjallisuuskatsauksen tulos, vaan se toimii ainoastaan apukeinona tiivistää ja tarkastella 

tiedonkeruun avulla kerättyä ainestoa. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 138–140) 

Sisällönanalyysia voidaan siten käyttää apuna systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

jäsentämisessä. Myös Flick (2014, 429) kuvailee sisällönanalyysiä perinteiseksi 

laadullisen aineiston analyysimenetelmäksi, ja on nostanut sen osalta esille, kuinka se 

sopii hyvin tekstiaineiston analyysiin, tutkimusaineiston alkuperästä riippumatta. 

Sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineistoa, että toteutettujen haastatteluiden 

kautta saatua aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analyysin tarkoitus oli 

muodostaa Tuomen ja Sarajärven (2018) näkemyksen mukaisesti tiedonkeruun kautta 

saadusta tutkimusaineistosta tekstuaalinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysin avulla pyritään näin muodostamaan tutkimuksen aineistosta tiivis ja 

selkeä kokonaisuus kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston 

pääasiallinen tarkoitus on näin informaatioarvon lisääminen, jonka prosesseissa usein 

hajanaisesta tutkimusaineistosta muodostamaan selkeää ja yhtenäistä tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122) 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen analyysi toteutettiin kirjallisuuskatsauksen 

päätteeksi, sen seitsemännessä vaiheessa, jonka yhteydessä aineistosta laadittiin Pazellan 

(2020, 305) näkemyksen mukaisesti matriisitaulukko (ks. Liite 6). Analyysivaiheessa 

laadittiin myös Finkin (2020, 7) näkemyksen mukainen deskriptiivinen yhteenveto 

kirjallisuuskatsauksen tuloksista, joka voidaan kuvailla niin sanottuna tutkimuksen 

tekijän kuvailevana tulkintana systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksista, perustuen 

arvioijan kokemukseen sekä saatavilla olleen tutkimuskirjallisuuden sisältöön ja laatuun.  

Haastatteluaineiston analyysi taas toteutettiin haastattelujen yhteydessä laadittujen 

videotallenteiden kuuntelemisen, tallenteiden litteroinnin sekä haastatteluaineiston 

sisältöön perehtymisen jälkeen Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) näkemyksen 

mukaisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin kolmivaiheista prosessia noudattaen. 

Ensimmäisessä vaiheessa haastatteluaineisto redusoitiin, eli pelkistettiin, jonka jälkeen 

aineisto klusteroitiin, eli ryhmiteltiin. Tämän jälkeen aineisto abstrahoitiin ja siitä 

muodostettiin teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–126) Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluaineiston analyysit on kuvattu yksityiskohtaisemmin 

luvussa 4. 
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4 EMPIIRISEN OSION TOTEUTUS JA ANALYSOINTI 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen empiirinen osuus ja esitetty tutkimusprosessin 

neljännessä sekä viidennessä vaiheessa toteutettujen systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen sekä haastattelujen toteutukset vaiheineen. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen toteutusta ohjasi diplomityön suunnitteluvaiheessa laadittu 

tutkimussuunnitelma. Haastattelukysymysten suunnittelua sekä haastattelujen toteutusta 

ohjasi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta muodostunut teoreettinen ymmärrys 

tutkimuksen aihealueista sekä yhdessä ohjaajien kanssa tutkimusprosessin viidennessä 

vaiheessa laadittu haastattelujen toteutusaikataulu. Näin varmistettiin myös prosessin 

etenemisen ehdoilla tapahtuva tiedontuotanto, ja saatiin tarvittava tieto kussakin 

tutkimusprosessin vaiheessa käyttöön oikealla hetkellä. Luvuissa 4.1–4.3 on kuvattu 

yksityiskohtaisemmin tutkimuksen empiirisessä osiossa suoritetun systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen toteutus vaiheineen ja luvussa 4.4–4.5 on kuvattu valmistavan 

teollisuuden pk-yrityksissä toteutetut haastattelut. 

4.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutus ja aineiston 
valintakriteerit 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toteutettiin Finkin (2020, 6–7) näkemyksen 

mukaisesti seisemässä erillisessä vaiheessa (ks. Taulukko 8). Kun tutkimuskysymykset 

olivat selvillä, valittiin toisessa vaiheessa aineistonkeruussa käytettävät tietokannat, jotka 

tyypillisesti ovat verkkopohjaisia sähköisiä tietokantoja. Tietokannoiksi 

aineistonkeruussa valikoituivat Scopus ja Ebsco -tietokannat, jotka molemmat ovat 

laajoja sekä monitieteisiä tiivistelmä, artikkeli ja viittaustietokantoja. 

Molemmissa tietokannoissa aineiston ensimmäisen vaiheen hakukriteereiksi määritettiin 

englanninkieli koska vastaavat suomenkieliset hakusanat eivät antaneet testihaussa 

toivottuja tuloksia.  Hakukriteereiksi määritettiin myös, että tutkimus on toteutettu 

aikavälillä 2012–2022. Koska Ebscossa valittujen hakutermien perusteella suoritettu 

testihaku antoi liian laajan tuloksen, yli 19 000 osumaa, rajattiin Ebcossa toteutettava 

tietokantahaku Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate sekä AconLit with 

Full Text kantoihin.  
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Taulukko 8. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus prosessina. 

 

Kolmannessa vaiheessa valittiin tutkimuksen aihealuetta käsittelevät hakusanat ja 

hakutermit muodostuivat riskeihin, riskien arviointiin, jatkuvuuden johtamiseen, sekä 

resilienssiin liittyvistä termeistä. Hakutermien yhteydessä käytettyinä hakuoperaattoreina 

käytettiin Finkin (2020, 26) näkemyksen mukaisesti Boolen AND ja OR operaattoreita. 

Hakuoperaattorit muodostettiin Scopus-tietokannassa viiden erillisen hakukentän avulla 

siten, että niitä käytettiin yhdessä PRE/5 läheisyysoperaattorin kanssa, joka toimi haussa 

siten, että valitun hakutermin välissä saa esiintyä enintään viisi sanaa. Koska Ebsco-

tietokannassa on eri hakuoperaattorit, vaihdettiin läheisyysoperaattorin PRE/5 tilalle, 

operaattori N5, jolloin hakusanat Ebsco-tietokantaan muodostettiin liitteessä 3 esitetyn 

hakutermistön mukaisesti (ks. Liite 3). 

Tutkimuksen rajauksien näkökulmasta hakusanoiksi ja hakutermeiksi valittiin pk-

yritysten näkökulma, valmistava teollisuus sekä tuotanto sekä lisäksi myös tekoälyyn ja 

teolliseen vallankumoukseen Industry 4.0 liittyvät näkökulmat (ks. Liite 3). Aineiston 

hakuun valittuihin hakusanoihin liittyvät hakutermit on esitetty yksityiskohtaisesti 

liitteessä 3. Neljännessä ja viidennessä vaiheessa määritettiin Finkin (2020, 55–56) 

näkemyksen mukaisesti julkaisujen käytännöntason sekä menetelmälliset valinta- ja 

poissulkukriteerit, joiden perusteella julkaisut seulottiin ja niitä valittiin jatkoon. 

Ensimmäisessä vaiheen seulonnassa saatiin hakutuloksena molempien tietokantojen 

osalta yhteensä 629 julkaisua, joista jatkoon valittiin abstraktitason tarkastelun perusteella 

yhteensä 68 julkaisua (ks. Kuva 14). Kun abstraktitason tarkastelu oli Scopuksessa ja 
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Ebsco:ssa suoritettu, muunnettiin molempien tietokantojen abstraktitason tarkastelun 

perusteella valitut julkaisut RIS-tiedostoiksi, ja ne vietiin jatkotarkastelua varten 

selainpohjaiseen Covidence-työkaluun, joka on suunniteltu systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tekemistä varten. 

Kuudennessa vaiheessa suoritettiin varsinainen kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen 

kirjallisuuskatsauksen päätteeksi hyväksyttiin kokotekstien perusteella jatkoon yhteensä 

20 julkaisua molemmista tietokannoista. Tämän jälkeen valitusta aineistosta 

muodostettiin seitsemännessä vaiheessa yhteenveto systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

tuloksista. Kirjallisuuskatsauksen yhteenvetovaiheessa esitetyt tulokset muodostettiin 

Finkin (2020, 7) näkemyksen mukaisesti deskriptiivisesti, joka perustuu katsauksen 

tekijän tulkintaan valikoidussa tutkimusaineistossa esiintyvistä löydöksistä (ks. Taulukko 

9 ja Liite 6).  

 

Kuva 14. Hakutermit, valintakriteerit ja poissulkukriteerit. 

4.2 Tutkimusaineiston hakutulosten analysointi tietokannoittain 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kuudennessa vaiheessa suoritetun tietokantahaun 

päätteeksi laadittiin tiedonkeruuaineiston hakutuloksia ja niiden visuaalista kuvaamista 

varten sanakartta VOSviewer ohjelmistolla (ks. Kuva 15). Sanakartta perustui 

kirjallisuuskatsauksen kolmannessa vaiheessa valittujen hakusanojen perusteella Scopus 
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ja Ebsco - tietokantahaun kautta löydettyjen artikkeleiden tekstuaaliseen dataan, jonka 

jälkeen artikkelit siirrettiin VOSviewer ohjelmistoon tietokannoista muunnettuna RIS-

tiedostona. Tämän jälkeen ohjelmisto muodosti sanakartan artikkeleiden tekstuaalisen 

datan perusteella. 

 

Kuva 15. Tekstuaaliseen dataan perustuva sanakartta (VOSviewer). 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kuudennessa vaiheessa toteutetun tietokantahaun 

ensimmäisen vaiheen hakutuloksena molempien tietokantojen osalta toteutui yhteensä 

629 julkaisua. Hakutulokset jakautuivat tietokantojen välillä siten, että Scopus-tietokanta 

tuotti valituilla hakutermeillä yhteensä 490 osumaa ja Ebsco-tietokanta yhteensä 139 

osumaa. Molempien tietokantojen osalta voitiin todeta, kuinka ensimmäisen vaiheen 

haun jälkeen suurin osa osumista jakaantui vuosien 2019–2021 välille (ks. Kuva 16). 

Kuva 16. Kaikki hakutulokset julkaisuvuoden mukaan tietokannoittain. 
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Tietokantahaun toisen vaiheen hakutuloksina otsikkotason ja abstraktitason 

valinkriteereihin perustuvan seulonnan jälkeen muodostui molempien tietokantojen 

osalta yhteensä 68 julkaisua. Hakutulokset jakaantuivat tietokantojen välillä siten, että 

Scopus-tietokannasta jatkoon valikoitui yhteensä 58 julkaisua ja Ebsco-tietokannasta 

yhteensä 10 julkaisua. Toisessa vaiheessa tehdyn otsikko ja abstraktitason seulonnan 

jälkeen suurin osa jatkoon valikoiduista julkaisuista jakaantui vuosien 2018–2022 välille. 

Toisessa vaiheessa otsikkotason ja abstraktitason valinkriteereihin perustuvan seulonnan 

jälkeen voitiin lisäksi todeta, kuinka julkaisuvuoden perusteella tarkasteltaessa, oli 

jatkoon valituissa artikkeleissa huomattavasti enemmän hajontaa. Suurin osa jatkoon 

valituista julkaisuista oli kuitenkin vuodelta 2021 (ks. Kuva 17). 

Kuva 17. Otsikon ja abstraktin perusteella valitut julkaisut tietokannoittain. 

Tietokantahaun kolmannen vaiheen hakutuloksina kokotekstin valinkriteereihin sekä 

poissulkukriteereihin perustuvan seulonnan jälkeen valikoitui molempien tietokantojen 

osalta jatkoon yhteensä 20 julkaisua. Hakutulokset jakaantuivat tietokantojen välillä 

siten, että Scopus-tietokannasta jatkoon valikoitui yhteensä 18 julkaisua ja Ebsco-

tietokannasta yhteensä 2 julkaisua. Kolmannessa vaiheessa kokotekstin perusteella 

tehdyn seulonnan jälkeen voitiin todeta, kuinka julkaisuvuoden perusteella 

tarkasteltaessa, oli jatkoon valituissa artikkeleissa kaikkein eniten hajontaa. Kokotekstin 

perusteella jatkoon valitut julkaisut jakaantuivat molempien tietokantojen osalta välille 

2016–2022 (ks. Kuva 18). 
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Kuva 18. Kokotekstin perusteella valitut julkaisut tietokannoittain. 

4.3 Jatkoon valikoituneen aineiston analysointi 

Varsinainen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulos muodostettiin Tuomen ja 

Sarajärven (2018) näkemyksen mukaisesti, vasta luokittelussa esitettyjen lähteiden 

tarkastelun perusteella. Tulokset muodostettiin vasta, kun tutkimuksen tekijälle oli 

muodostunut käsitys, millaisia kuvauksia käsiteltävästä aiheesta on aineistossa esitetty. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 139–140) 

Kokotekstin perusteella jatkoon valittua aineistoa analysointiin Tuomen ja Sarajärven 

(2018) näkemyksen mukaisesti sisällönanalyysin avulla. Analyysivaihetta ohjasivat niin 

tutkimuskysymykset, kuin myös aiheeseen liittyvän kirjallisuuden kautta saatu 

diplomityöntekijän ymmärrys aiheesta (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Laadullisen aineiston 

analyysissä muodostettiin tutkimusaineistosta tekstuaalinen ja yhtenäinen kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä, ja näin hakutulosten ja valintakriteerien perusteella kerätty aineisto 

muunnettiin Pattonin (2002, 4, 432) näkemyksen mukaisesti tutkimustuloksissa 

hyödynnettäväksi tiedoksi. 

Aineiston analysoinnin yhteydessä laadittiin Pazellan (2020, 305) näkemyksen mukainen 

matriisitaulukko, johon valintakriteerien perusteella saadun aineiston keskeiset tiedot, 

kuten artikkelin kirjoittaja, julkaisuvuosi, esitetyt tutkimuskysymykset tai hypoteesit sekä 

yleiskuvaus artikkelin sisällöstä, menetelmistä ja tiedot tutkimustuloksineen kirjattiin (ks. 

Liite 6). Sen lisäksi osana aineiston analysointia, laadittiin kokotekstin perusteella jatkoon 

valitusta aineistosta analyysitaulukko, johon oli luokiteltu artikkelin kirjoittaneiden 

tutkijoiden nimet, julkaisuvuosi, missä julkaisukanavassa artikkeli oli julkaistu sekä 

tutkimuksen toteuttaneiden tutkijoiden kansalaisuudet (ks. Taulukko 9).  
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Taulukko 9. Analyysitaulukko jatkoon valikoiduista artikkeleista. 

 
Kirjoittaja/-t 

 

 
Julkaisuvuosi 

 
Julkaisukanava 

 
Kirjoittajan kansalaisuus 

 

Gošnik ja Stubelj 
 

2022 
 

Business Process 
Management 

 

 

Slovenia 

 

Palumbo ym. 
 

2022 
 

Total Quality Management 
& Business Excellence 

 

 

Italia 
 

 

Drydakis 
 

2022 Information System 
Frontiers 

Iso-Britannia 

 

Shamsi ja Aris 
 

2021 International Journal of 
Sustainable Construction 

Engineering 

Malesia 

 

Cheng ym. 2021 International Journal of 
Fuzzy Systems 

Kiina, Ecuador, Saudi Arabia, 
Intia 

 

Grondys ym. 2021 International Journal of 
Environmental Research 

and Public Health 

Puola, Sveitsi, Malesia, 
Romania 

 

Dvorsky ym. 
 

2021 
 

Economic research 
 

 

Tsekki, Slovakia 

 
 

Merich ym. 
 

2019 2019 IEEE International 
Conference on Industrial 

Engineering & Engineering 
Management 

Italia 

 

Beck ja Lenhardt 2019 International Archives of 
Occupational and 

Environmental Health 

Saksa 

 

Brasen ym. 2019 20th European Conference 
on Knowledge 

Management (ECKM 2019) 

Tanska 

 

Stuja ym. 2018 Proceedings of the 29th 
International DAAM 
Symposium 2018 

Itävalta 

 

Karthee ym. 2018 IOP Conferense Series: 
Material Science and 

Engineering 

Intia 

 

Wiesner ym. 2018 Advances in Production 
Management Systems 

Smart Manufacturing for 
Industry 4.0 

Saksa 
Italia 

 

Dumitrescu ja 
Deselnicu 

2018 Procedia Manufacturing Romania 

 

Javaid ja Iqbal 2017 International Conference on 
Comminucation 

Technologies (ComTech) 

Pakistan 

 

Anguelov ja 
Angelova 

2017 15th International 
Conference on Electrical 

Machines, Drives and 
Power Systems (ELMA) 

Bulgaria 

 

Ponsard ym. 2016 6th International 
Conference on Simulation 

and Modeling 
Methodologies, 

Technologies and 
Applications 

Belgia, Saksa 

 

Haraguchi ja 
Watanabe 

2016 Journal of Disaster 
Research 

USA, Japani 

 

Georgios 2019 Journal of Applied Finance 
& Banking 

Kreikka 

 

Păunescu ja 
Argatu. 

2020 Journal of Economics and 
Managent 

Romania 
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Yhteenvedon perusteella voitiin julkaisukanavien osalta todeta, kuinka suurin osa jatkoon 

valituista artikkeleista oli julkaistu hyvin erityyppisissä julkaisukanavissa. Suurin osa 

artikkeleista oli julkaistu liiketoiminnan johtamista sekä teknologia-alaa käsittelevissä 

julkaisuissa. Osa artikkeleista oli julkaistu erityyppisten insinööritieteitä käsittelevien 

konferenssijulkaisujen yhteydessä. Vähemmässä määrin artikkeleita oli julkaistu 

liiketaloutta sekä ympäristö- ja terveydenalaa käsittelevissä julkaisuissa. Tutkijoiden 

kansalaisuuksien osalta tehdyn tarkemman alueellisen tarkastelun perusteella voidaan 

kirjallisuuskatsauksen aineiston osalta todeta, kuinka tutkittua aihepiiriä käsittelevät 

aiemmat tutkimukset painottuivat tutkijoiden kansalaisuuden perusteella pääasiassa 

Eurooppaan, joita oli yhteensä 14 kappaletta. Muiden tutkimusten osalta voitiin 

tutkijoiden kohdemaan perusteella todeta, kuinka ne painottuivat vähemmässä määrin 

joko Aasiaan ja Lähi-itään tai Pohjois- ja Etelä Amerikkaan (ks. Kuva 19 ja Taulukko 9). 

Kuva 19. Yhteenveto tutkijoiden kansalaisuuksista. 

Tutkijoiden osalta tehdyn tarkemman alueellisen tarkastelun perusteella voidaan 

maakohtaisten yliopistoedustuksien osalta todeta, kuinka suurin osa 

tutkimuskirjallisuudessa esiintyneistä tutkijoista edusti italialaisia eri yliopistoja. 

Seuraavaksi eniten tutkijoita edusti tanskalaisia, romanialaisia sekä intialaisia yliopistoja. 

Kolmanneksi suurin joukko koostui saksalaisten, puolalaisten, malesialaisten ja 

itävaltalaisten yliopistojen tutkijoista. Neljänneksi suurin joukko koostui tsekkiläisten ja 

belgialaisten yliopistojen tutkijoista (ks. Kuva 20).  

Tutkijoiden osalta tehdyn tarkastelun osalta otettiin myös huomioon, että osa tutkijoista 

edusti useamman kuin yhden maan yliopistoa. Keskeisenä huomiona alueellisen 

tarkastelun perusteella voitiin myös todeta, kuinka kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten 
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yliopistojen tutkijat eivät olleet tällä aihealueella edustaneet, kuin ainoastaan kahdessa 

julkaisussa. Julkaisuista vanhempi oli vuodelta 2016 ja jälkimmäinen vuodelta 2021. 

Kuva 20. Tutkijoiden alueellinen tarkastelu ja edustetut yliopistot maakohtaisesti. 

 

4.4 Valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä toteutetut haastattelut 

Tutkimusprosessin kuudennessa vaiheessa suunniteltiin yhteistyössä ohjaajien kanssa 

potentiaalisten haastateltavien yritysten kontaktointi ja sovittiin suostumuksen antaneiden 

yritysten edustajien kanssa haastattelujen toteutusajankohdat. Haastateltavia henkilöitä 

oli yhtensä seitsemän, joiden kanssa haastattelut toteutettiin aikavälillä syyskuu–lokakuu 

2022. Haastateltaviksi yrityksiksi valikoitui yhteensä viisi valmistavan teollisuuden 

yritystä, joista neljä oli pk-yrityksiä, ja yksi oli suurempi valmistavan teollisuuden 

organisaatio. Näin haastatteluaineiston analysoinnin yhteydessä pystyttiin muodostamaan 

vertailu, millaisia riskienhallintaan liittyviä elementtejä tai eroavaisuuksia pk-yrityksissä 

toteutetuissa haastatteluissa nousi esiin verrattuna suurempiin organisaatioihin. 
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Haastatteluihin valikoidut pk-yritykset rajattiin määritelmän perusteella yrityksiin, joiden 

palveluksessa työskentelee alle 250 työntekijää (ks. Taulukko 10). Vuosiliikevaihtoa tai 

taseen loppusummaa ei haastateltavien yritysten valinnassa otettu pk-yritysten 

määritelmän osalta huomioon.  

Taulukko 10. Yhteenveto haastatteluihin valikoituneista yrityksistä. 
 

Yritys 
 

Henkilöstömäärä 
 

Haastateltavat 

A 60 1 

B 240 1 

C 120 1 

D 220 2 

E 4000 2 

 

Haastattelut toteutettiin Tuomen ja Sarajärven (2018, 87–88) näkemyksen mukaisesti 

puolistrukturoituina haastatteluina ja siten, että haastatteluun valitut teemat ja 

muodostetut haastattelukysymykset käsittelivät tutkimuksen tavoiteasetelman mukaisia 

aihealueita. Osa haastattelukysymyksistä oli myös johdettu Crawfordin ja Knight Lynnin 

(2020, 148) esittämän mukaisesti suoraan tutkimuskysymyksistä TK 2, TK 3 ja TK 4. 

Tutkimusprosessin viidennessä vaiheessa laaditulle haastattelulomakkeelle muodostui 

yhteensä 21 kysymystä (ks. Liite 7). Lomakkeen kysymykset 1–14 koostuivat 

liiketoiminnan riskienhallintaan sekä jatkuvuudenhallintaan liittyvistä teemoista, joissa 

käsiteltiin riskien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja niiden ennakointiin liittyviä 

keskeisiä teemoja.  

Resilienssin osalta lomakkeen kysymykset 1–18 liittyivät keskeisesti riskienhallinnan ja 

jatkuvuudenhallinnan lisäksi myös organisaatiotason resilienssi-indikaattoreihin liittyviin 

osa-alueisiin, joiden avulla pyrittiin tunnistamaan, miten resilienssi valmistavan 

teollisuuden pk-yrityksissä niiden osalta ilmenee. Lomakkeen kysymykset 19–21 taas 

koostuivat tekoälyyn sekä digitaalisiin teknologioihin liittyvistä teemoista, joiden kautta 
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pyrittiin muodostamaan käsitys, miten tekoälyn tai digitaalisten teknologioiden 

hyödyntäminen osana riskienhallintaa ilmenee valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. 

4.5 Haastatteluaineiston analysointi 

Haastatteluaineiston analysointi toteutettiin Tuomen ja Sarajärven (2018, 122–132) 

näkemyksen mukaisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysivaiheessa 

käytiin litteroitu haastatteluaineisto läpi vastauksineen ja keskusteluineen, jonka 

yhteydessä rajattiin aineistosta tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat asiat erilleen 

muusta aineistosta. Haastatteluaineiston sisältöön perehtymisen jälkeen edettiin Tuomen 

ja Sarajärven (2018, 122) näkemyksen mukaisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

kolmivaiheista prosessia noudattaen. Analyysiprosessin ensimmäisessä vaiheessa 

haastatteluaineisto pelkistettiin, jonka jälkeen toisessa vaiheessa aineisto klusteroitiin ja 

jälkeen aineisto abstrahoitiin ja siitä muodostettiin prosessin kolmannessa vaiheessa 

teoreettiset käsitteet. 

Pelkistämisvaiheessa haastatteluaineistosta poimittiin Tuomen ja Sarajärven (2018, 122–

125) esittämän mukaisesti tutkimuksen kannalta olennaiset alkuperäisilmaukset, jonka 

jälkeen niistä muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, jolla luotiin samalla pohja 

analyysiprosessin toisessa vaiheessa toteutetulle ryhmittelylle. Pelkistetyt ilmaisut 

yhdistettiin ja ne taulukoitiin ensimmäisessä vaiheessa näin omiksi ryhmiksi (ks. 

Taulukot 11–13).  

Taulukko 11. Haastatteluaineiston pelkistäminen. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”ulkoista toimintaympäristöä on tunnistettu 
PESTEL-analyysin avulla siten, että millä lailla 
ulkoisessa toimintaympäristössä vaikuttavat 
tekijät vaikuttavat yritykseen.  Porterin viiden 
voiman analyysin avulla on analysoitu kilpailuun 
liittyviä tekijöitä, kysyntää, tarjontaa ja miten yritys 
asettuu niihin  ja onko olemassa joitain uusia 
tulokulmia tai uusia riskejä, jotka haastavat esim. 
yrityksen markkinaosuutta. Myös 
sidosryhmäanalyysiä on tehty ja pohdittu onko 
sidosryhmillä kykyä vaikuttaa yrityksen 
toimintaan” 
 

Esimerkki proaktiivisesta toiminnasta 
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Taulukko 12. Haastatteluaineiston pelkistäminen. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”ne liittyvät yleensä organisaation kulttuuriin ja 
riskienhallinnan sekä jatkuvuudenhallinnan 
kulttuuriin. Tavallaan se riskienhallintajärjestelmä 
ja ne politiikan periaatteet saadaan jalkautettua 
ihmisten ja organisaation jokapäiväiseen 
tekemiseen. Se vaatii vähän enemmän työtä 
useilla tasoilla ja eri tavalla ja pelkkä 
riskienhallinnan tai jatkuvuudenhallinnan paperin 
tekeminen ei vie asiassa pitkälle, ja johtaa 
ennemminkin sellaiseen ”paperitiikeri” 
syndroomaan” 
 

Esimerkki johdon sitoutumisesta 

”yrityksessä ei ollut aiemmin selkeitä 
riskienhallintaan liittyviä prosesseja ja 
dokumentointia. Riskien tunnistamisen osalta 
yrityksessä ei myöskään ollut aiemmin yhtenäistä 
näkemystä kriittisimpien top-3 yritysriskien osalta 
tai ne olisi ollut eri henkilöiden arvioimina eri 
asioita. Tähän liittyen asioiden priorisointi on ollut 
aiemmin iso haaste” 
 

Esimerkki riskienhallinnan haasteista 

”myös riskien yhteismitallinen kirjaaminen, joka 
liittyy osaltaan myös kulttuuriin, kun 
riskienhallintaa tehdään ja miten riskejä 
luokitellaan, niin siihen liittyy aina ikään kuin 
sisäsyntyinen, subjektiivinen elementti, kuinka 
henkilö A voi käsittää jonkin tietyn riskin 
seurauksiltaan, vaikutuksiltaan, 
todennäköisyydeltään erilaiseksi, kuin henkilö B. 
Jolloin tällainen riskien yhteismitallisuus yhtiössä 
ja sen selkeyttäminen on toinen tietynlainen 
haaste, johon pyritään riskienhallintajärjestelmällä 
puuttumaan ainakin johonkin pisteeseen saakka. 
Yrityksessä on käytössä riskien 
todennäköisyyteen ja vaikutukseen liittyvä 
arviointi, jolla se pyritään saamaan matriisiin jollain 
tavalla yhteismitalliseksi organisaatiossa” 
 

Esimerkki riskienhallinnan haasteista 

”liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutoksiin 
liittyen, riski on meidän ajattelumallissa sellainen, 
että riskin toteutumista ei voi täysin estää. Se 
johtuu yleensä jostain ulkopuolisesta 
tapahtumasta, jota voidaan mitigoida, mutta jos se 
riski on täysin joillain operatiivisilla toimenpiteillä 
poistettavissa. Silloin kysymyksessä on 
ennemminkin ongelma” 
 

Esimerkki riskien tunnistamisesta 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Taulukko 13. Haastatteluaineiston pelkistäminen. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”yritys ei kuitenkaan toimi ns. digitaalisella alalla, 
ja varsinainen työ on ihmisten fyysisesti tekemää 
työtä. Esim. digitaalisten teknologioiden tai netin 
pettäessä se ei välttämättä lamauttaisi yrityksen 
toimintoja lainkaan ja työt jatkuisivat normaalisti. 
Ne ovat ennemminkin vaikuttaneet 
riskienhallintaan viimevuosien aikana siten, että 
pystytään tunnistamaan riskejä paremmin ja 
nopeammin sekä pystytään parantamaan 
tiedonkulkua, jolloin ihmisten tietoisuus asioista 
lisääntyy, jonka avulla voidaan siten välttää myös 
riskejä”. 
 

Esimerkki kehittyneiden teknologioiden 

merkityksestä 

”työturvallisuuspuolella on käytössä havaintojen 
keruujärjestelmä, jolla kerätään 
turvallisuushavaintoja etukäteen. Niitä yritys 
pystyy analysoimaan ja sieltä nostamaan 
aihepiirejä, joiden osalta voidaan löytää 
työturvallisuuden alalla olevia riskejä, jotka 
näyttäisivät toistuvan eri kohteissa. Siten 
pystytään samalla kohdentamaan 
työturvallisuuteen liittyvää ennakoivaa toimintaa 
niille alueille, jotka näyttäisivät toistuvan. Se on 
ennemminkin data-analytiikkaan liittyvää” 
 

Esimerkki digitaalisten teknologioiden 

hyödyntämisestä osana ennakoivaa 

toimintaa 

” ei ole käytössä sellaista vielä ja varmaan voidaan 
mainita nuo kaikki esteet. Keskeisenä 
kysymyksenä on myös yrityksen maturiteetti, ja 
yrityksessä ei vielä välttämättä olla sillä tasolla, 
että me nähdään että niistä olisi juurikaan hyötyä. 
Vaan nähdään, että se kulttuuri ja ihmisten 
ymmärrys ja osaaminen tämän riskienhallinnan 
osalta on tärkeämpää saada nyt hyvälle tasolle. 
Siitä varmaan seuraavaksi tulevaisuudessa voi 
olla yksi mahdollisuus pyrkiä tuomaan tämän 
tyyppistä älykkyyttä tähän prosessiin. Siihen toki 
vaikuttaa myös pääomasijoittajan omistamassa 
yhtiössä myös taloudelliset kysymykset, että miten 
investointeja tehdään ja investointeja tehdään 
hyvin harkiten” 
 

Esimerkki yrityksen kypsyystasosta 

”tekoälyyn perustuvaa järjestelmään ei ole 
käytössä. Data hyödynnetään pääasiassa 
mittarointiin. Käytön esteenä olevina rajoitteina 
ovat kaikki kysymyksessä mainitut esimerkit: 
osaaminen, ymmärrys, tieto ja 
investointikustannukset. Myös perusasioiden 
puute nousi esiin koska prosessikehityksen 
organisaatio on aika uusi ja sen toiminta ei ole vielä 
sillä tavalla prosessimaista ja systemaattista, että 
siellä voisi soveltaa tekoälyä” 
 

Esimerkki tekoälyn hyödyntämisen 

esteistä 
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Tämän jälkeen ryhmittelyvaiheessa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käytiin 

tarkasti läpi ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. 

Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet näin ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin erilliset 

alaluokat, jotka nimettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä (ks. Taulukko 14). 

Haastatteluaineiston ryhmittelyllä muodostettiin näin pohja analyysiprosessin 

seuraavassa vaiheessa toteutetulle abstrahoinnille, eli käsitteellistämiselle ja se voidaan 

näin myös käsittää olevan osa abstrahointiprosessia. 

Taulukko 14. Haastatteluaineiston ryhmittely. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Esimerkki proaktiivisesta toiminnasta Resilienssi-indikaattori 

Esimerkki johdon sitoutumisesta Resilienssi-indikaattori 

Esimerkki riskienhallinnan haasteista Riskienhallinnan prosessi 

Esimerkki riskienhallinnan haasteista Riskien käsittely 

Esimerkki riskien tunnistamisesta Riskien jatkuva-arviointi 

Esimerkki kehittyneiden teknologioiden 
merkityksestä 

Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen 

Esimerkki digitaalisten teknologioiden 
hyödyntämisestä osana ennakoivaa toimintaa 

Innovaatiot ja luovuus sekä ennakoiva 
toiminta 

Esimerkki yrityksen kypsyystasosta Tekoälyn hyödyntäminen 

Esimerkki tekoälyn hyödyntämisen esteistä Tekoälyn hyödyntäminen 

 

Analyysiprosessin kolmannessa vaiheessa aineisto käsitteellistettiin ja siitä muodostettiin 

näin Tuomen ja Sarajärven (2018, 125–127) esittämän mukaisesti valikoidun tiedon 
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perusteella teoreettisia käsitteitä. Käsitteiden muodostamisessa edettiin näin 

alkuperäisaineistossa käytettyjen kielellisten ilmausten kautta teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Abstrahointivaiheessa alaluokkia edelleen yhdistelemällä muodostettiin 

näin yläluokkia ja niitä edelleen yhdistelemällä muodostettiin pääluokkia, jonka jälkeen 

pääluokat nimettiin aineistosta nousseen tiedon perusteella ja muodostettiin teoreettiset 

käsitteet (ks. Taulukko 15). 

Taulukko 15. Aineiston käsitteellistäminen. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Resilienssi-indikaattori Resilienssin muodostuminen Strateginen riskienhallinta 

Resilienssi-indikaattori Resilienssin muodostuminen Riskien ymmärtäminen 

Riskienhallinnan prosessi Riskienhallinnan viitekehys Riskienhallinnan periaatteet 

Riskien käsittely Riskienhallintaprosessin eri 

ulottuvuudet 

Riskienhallinnan prosessi 

Riskien jatkuva-arviointi Riskienhallintaprosessin eri 

ulottuvuudet 

Riskienhallinnan prosessi 

Digitaalisten teknologioiden 

hyödyntäminen 

Riskien tunnistaminen Riskien käsittely 

Innovaatiot ja luovuus sekä 

ennakoiva toiminta 

Resilienssi-indikaattori Proaktiivinen riskienhallinta 

Tekoälyn hyödyntäminen Riskienhallintatoimenpiteiden 

priorisointi 

Riskienhallintaprosessin eri 

ulottuvuudet 

Tekoälyn hyödyntäminen Riskienhallintaprosessin eri 

ulottuvuudet 

Riskienhallinnan prosessi 

 

Abstrahointivaiheessa muodostettiin ryhmittelyvaiheen alaluokista, yläluokkia ja 

pääluokkia ja sitä jatkettiin niin kauan, kuin se aineiston sisällön näkökulmasta oli 

mahdollista. Edelleen aineiston abstrahointia jatkamalla yhdistettiin pääluokat 

riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallinnan prosessi,  ja niistä muodostettiin yhdistävä 

luokka (ks. Taulukko 16). Myös pääluokat riskien käsittely ja proaktiivinen 

riskienhallinta  yhdistettiin ja niistä muodostettiin toinen yhdistävä luokka. Tämän lisäksi 

myös pääluokat riskienhallintaprosessin eri ulottuvuudet ja riskienhallinnan prosessi 

yhdistettiin ja niistä muodostettiin kolmas yhdistävä luokka. Aineistolähtöisen 
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sisällönanalyysin yhteydessä toteutettiin lisäksi, edelleen abstrahoinnin jälkeen myös 

vertailu, millaisia tutkimuksen aihealueeseen liittyviä elementtejä pk-yrityksissä 

toteutetuissa haastatteluissa nousi esiin verrattuna suurempiin organisaatioihin. Vertailu 

on esitetty yksityiskohtaisemmin luvuissa 5.5. 

Taulukko 16. Aineiston edelleen abstrahointi. 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Resilienssin muodostuminen Strateginen riskienhallinta Pk-yrityksen kokemuksia 
riskienhallintatoimenpiteiden 
toteuttamisesta ja siitä, kuinka 
organisaation johto on valmis 
sitoutumaan tehtäviinsä 
pitkäjänteisesti ja siihen asti, 
kunnes riskienhallintajärjestelmä 
ja riskienhallintapolitiikkaan 
liittyvät periaatteet on saatu 
jalkautettua henkilöstön ja 
organisaation jokapäiväiseen 
toimintaan. 

Riskienhallinnan viitekehys 

Riskienhallintaprosessin eri 
ulottuvuudet 

Riskienhallinnan periaatteet 

Riskienhallinnan prosessi 

Pk-yrityksen kokemuksia 
riskienhallinnan haasteista, 
jatkuvasta parantamisesta ja 
riskien jatkuvaan arviointiin 
liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamisesta sekä 
toteutetuista toimenpiteistä 
riskienhallintaprosessin eri 
ulottuvuuksissa. 

Riskien tunnistaminen 

Resilienssin muodostuminen 

Riskien käsittely 

Proaktiivinen riskienhallinta 

Pk-yrityksen kokemuksia 
digitaalisen teknologian 
hyödyistä liittyen riskien 
tunnistamiseen, käsittelyyn ja 
tiedon kulkuun osana 
riskienhallinnan prosessia sekä 
osana proaktiivista 
riskienhallintaa. 

Riskienhallintatoimenpiteiden 
priorisointi 

Riskienhallintaprosessin eri 
ulottuvuudet 

Riskienhallintaprosessin eri 
ulottuvuudet 

Riskienhallinnan prosessi 

Pk-yrityksen näkemys yrityksen 
kypsyystasosta liittyen tekoälyn 
hyödyntämiseen osana 
riskienhallintaa sekä 
tekoälyteknologioiden käytön 
esteenä olevista rajoituksista 
osana riskienhallintaa. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa on kuvattu diplomityötutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tulosten 

raportointi toteutettiin prosessimaisesti tutkimusprosessin etenemisen ehdoilla 

tapahtuvan tiedontuotannon periaatteiden mukaisesti. Tuloksia käsitellään tutkimuksen 

tavoiteasetelman mukaisten tutkimuskysymysten kautta, jotka on esitetty luvussa 1.1. 

Tutkimuskysymyksiin TK 1–TK 4, vastattiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

tietokantahaun kolmannen vaiheen hakutulosten seulonnan jälkeen jatkoon valikoituneen 

aineiston perusteella sekä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä toteutettujen 

haastatteluaineiston analysoinnin kautta. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen TK 1 

vastataan luvuissa 5.1– 5.12. Toiseen tutkimuskysymykseen TK 2 vastataan luvussa 5.2. 

Kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymykseen TK 3 ja TK 4 vastataan luvussa 5.3 ja 

luvussa 5.4. 

Haettaessa vastauksia tutkimuskysymyksiin, nousi liiketoimintaan liittyvien riskien ja 

riskienhallinnan määritelmien osalta esiin, kuinka erityisesti liiketoimintariskeistä oli 

esitetty tutkimuskirjallisuudessa useita tulkintoja. Riski voi olla esimerkiksi seurausta 

jostain tavoitteisiin liittyvästä epävarmuustekijästä tai se voi olla poikkeama jostain 

odotetusta lopputuloksesta. Riski voi olla myös joko positiivinen tai negatiivinen 

tapahtuma, tai se voi vaihtoehtoisesti olla niitä molempia. Riskit voivat näin aiheuttaa 

mahdollisuuksia ja uhkia tai ne voivat olla niiden seurausta. Tutkimuskirjallisuudessa 

nousi myös esiin, kuinka riskeihin liittyvien määritelmien tulee täyttää neljä seuraavaa 

ehtoa. 1) riskin lähteet koostuvat elementeistä, joilla on potentiaalinen todennäköisyys 

muodostaa riski, 2) potentiaaliset tapahtumat ovat joko sattumaa tai seurausta jostain 

tietystä tapahtumasarjasta tai vaihtoehtoisesti seurausta joidenkin tiettyjen olosuhteiden 

aiheuttamasta muutoksesta, 3) seurausten tulee olla lopputulema jostain tapahtumasta, 

jolla on vaikutusta asetettuihin tavoitteisiin sekä 4) riskin todennäköisyys mahdollistaa 

tapahtuman esiintyvyyden. (Brasen ym. 2019, 176) 

Riskienhallinnan määritelmää oli tutkimuskirjallisuudessa taas kuvattu yrityksen johdon 

ja henkilöstön toteuttamaksi prosessiksi, jota sovelletaan yrityksen strategityön kautta 

koko yrityksessä, jotta yrityksen tavoitteisiin vaikuttavia pontetiaalisia tapahtumia 

voidaan hallita yrityksen riskinottohalun puitteissa (Cheng ym. 2021, 2). 

Riskienhallinnan osalta tutkimuskirjallisuudessa oli myös nostettu esiin myös neljä osa-

aluetta (ks. Taulukko 17), jotka koostuivat 1) riskienhallintaprosessista, 2) operatiivisesta 



62 

 

riskienhallinnasta, 3) riskien jatkuvasta arvioinnista sekä 4) riskien kontrolloinnista 

(Shamsi ja Aris 2021, 184).  

Taulukko 17. Riskienhallinnan osa-alueet (mukaillen Shamsi ja Aris 2021, 184). 

Riskienhallintatoimenpiteiden ryhmittely Alatekijät 

Riskienhallintaprosessi 

Operatiivinen riskienhallinta 

Riskien jatkuva arviointi 

Riskien kontrollointi 

Riskianalyysi, riskien käsittely, riskien arviointi 

Ihmiset, järjestelmät 

Riskien tunnistaminen, riskitekijöiden analysointi 

Riskienhallintasuunnitelma, riskien 
vähentäminen, riskien seuranta 

 

Nämä tutkimuskirjallisuudessa esitetyt riskienhallinnan osa-alueet todettiin koostuvan 

hyvin samankaltaisista tekijöistä, kuin luvussa 2 esitetyn riskienhallintakäsikirjan pää 

osa-alueet (ks. Luku 2, s. 13). Kyseiset osa-alueet oli jaettu vielä erillisiin alatekijöihin, 

joille jokaiselle on mahdollista määritellä arvot, joiden avulla osa-alueilla esiintyvät 

kriittisten riskitekijöiden vaikutukset pk-yrityksen suorituskykyyn olivat myös 

mitattavissa. Riskienhallintaprosessi oli tutkimuskirjallisuudessa esitetty koostuvan 

riskien analyysistä, riskien käsittelystä sekä riskien arvioinnista. Operatiivisen 

riskienhallintaan vaikuttavina alatekijöinä oli nostettu esiin ihmiset ja järjestelmät. 

Riskien jatkuvan arvioinnin osa-alue koostui riskien tunnistamisesta, riskitekijöiden 

analysoinnista sekä riskien priorisoinnista, kun taas riskien kontrolloinnin osalta oli 

nostettu esiin riskienhallintasuunnitelma, riskien vähentäminen sekä riskien seuranta ja 

monitorointi. (Shamsi ja Aris 2021, 184)  

Digitaalisiin teknologioihin liittyvien riskien ja haasteiden osalta nousi 

tutkimuskirjallisuudessa esiin, kuinka digitaalisen aikakauden seurauksena uudet 

teknologiat ovat nousseet tärkeään merkitykseen etenkin yritysten johtamisen sekä 

yritysten kasvun näkökulmasta. Tämän osalta korostettiin tietojärjestelmien merkitystä ja 

sitä, kuinka ne muokkaavat olemassa olevia yritysstrategioita ja luovat uusia 

mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Samanaikaisesti digitaaliset 

tietojärjestelmät ovat myös useiden uhkien kohteena, joihin liittyy keskeisesti 

kyberturvallisuus. Nämä uhat voivat myös johtaa useisiin liiketoimintariskeihin, jotka 
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voivat pahimmassa tapauksessa lamauttaa koko yrityksen toiminnan. Pk-yritysten osalta 

Javaid (2017) oli nostanut tutkimuskirjallisuudessa esiin, kuinka näiden digitaalisiin 

tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien johtaminen saattaa olla usein haasteellista 

rajallisesta budjetista sekä riittävän asiantuntemuksen puutteesta johtuen. Tämän lisäksi 

myös riskienhallintamenetelmien laaja tarjonta sekä niiden yleinen sovellettavuus saattaa 

vaikeuttaa oikean menetelmän valitsemista, ja juuri sellaisen menetelmän valitsemista, 

mikä olisi sovellettavissa pk-yritysten tarpeisiin. (Javaid 2017, 78) 

Tutkimuskirjallisuudessa nousi yleisellä tasolla myös esiin, kuinka modernin aikakauden 

ja työelämän digitalisaation myötä ovat yleistyneet erilaiset IT-teknologioihin ja IT-

järjestelmiin liittyvät riskit ja kuinka ne tulisi myös huomioida osana nykypäivän 

riskienhallintaa. Pk-yritysten näkökulmasta tarkasteltiin tämän osalta erityisesti 

riskienhallintaan liittyviä haasteita, johon vaikuttaa keskeisesti pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä tyypillisesti asiantuntemuksen ja rahallisten resurssien puutteellisuus. Tästä 

syystä myös pk-yritysten IT-riskien hallinta sekä riskienhallintastandardin soveltaminen 

ja noudattaminen on todettu haasteelliseksi. (Javaid 2017, 78, 89) 

Tutkimuskirjallisuudessa Javaid (2017) oli nostanut myös liiketoimintariskien ja 

digitaalisten teknologioiden välisten suhteiden hallinnan osalta esiin, kuinka ihmiset, 

prosessit tulisi integroida osaksi yrityksen teknologioita, jotta niiden väliset 

vuorovaikutussuhteet olisivat mahdollisimman saumattomia (ks. Kuva 20). Osana 

digitaalisten teknologioiden, niihin liittyvien riskien ja liiketoimintaprosessien 

optimointia nousi tutkimuskirjallisuudessa myös esiin COBIT-viitekehys, joka tarjoaa 

järjestelmän näiden eri ulottuvuuksien integrointiin sekä ohjeita tietotekniikkaan ja 

informaatioteknologiaan liittyvien riskien hallintaan. Viitekehyksessä yhdistyy 

informaatioteknologioihin liittyvät tavoitteet osaksi organisaation tavoitteita, jolla 

pyritään varmistamaan myös liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Digitaalisiin 

teknologioiden riskienhallintaa liittyvinä haasteina nousi tutkimuskirjallisuudessa esiin 

niihin tietoturvainvestointien korkeat kustannukset, joita saattaa olla hankala perustella 

ylimmälle johdolle erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole aiemmin esiintynyt 

niihin liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi tietoturvahyökkäystä. (Javaid 2017, 81–82) 



64 

 

 

Kuva 20. Ihmisten, prosessien ja teknologioiden integrointi (mukaillen Javaid 2017, 81). 

Muina haasteina digitaalisien teknologioiden riskienhallinnan osalta Javaid (2017) oli 

nostanut tutkimuskirjallisuudessa esiin ylemmän johdon puutteellisen tuen, puutteelliset 

tietoturvakäytänteet, joihin pk-yritysten näkökulmasta vaikuttaa keskeisesti niiden 

rajalliset resurssit sekä IT-turvallisuuteen riskienhallintaan liittyvän asiantuntemuksen 

puute. Oikean riskienhallintamenetelmän valinta saattaa osoittautua usein myös 

haasteelliseksi. Ei riitä, että menetelmä soveltuu vain joihinkin tapauksiin, ja se ei siten 

palvele muissa tai kaikissa tapauksissa. Tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka 

keskeistä oikean riskienhallintamenetelmän valinnassa on se, että se palvelee yrityksen 

todellisia tarpeita. Riskienhallinnan viitekehyksen oikea soveltaminen on kriittisin tekijä 

riskienhallinnassa onnistumisen kannalta, sen tulisi näin ollen olla kustomoitu yrityksen 

liiketoiminnan tavoitteiden mukaan. Sen osalta tulisi lisäksi ottaa huomioon myös 

liiketoiminnan prosessit sekä yrityksessä työskentelevä henkilöstö. (Javaid 2017, 83–84) 

5.1 Valmistavan teollisuuden pk-yritysten riskit ja haasteet 

Haettaessa vastausta diplomityön ensimmäiseen tutkimuskysymykseen TK 1, nousi 

tutkimuskirjallisuudessa pk-yritysten osalta yleisellä tasolla esiin, kuinka pk-yritykset 

toimivat merkittävinä työllistäjinä sekä kansantalouden ajureina useissa eri maissa 

(Shamsi ja Aris 2021, 181). Euroopan talousalueella pk-yrityksen työllistävät jopa 67 

prosenttia kaikesta työvoimasta teollisuuden ja palvelualojen sektoreilla (Merich ym. 

2019, 1179). Tutkimuskirjallisuudessa oli nostettu lisäksi esiin, kuinka pk-yrityksissä on 

myös kansainvälisen talouskasvun edistämisessä keskeinen rooli. Pk-yritysten toiminnan 
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jatkuvuuden ja markkinoilla selviytymiseen liittyvinä keskeisinä haasteina oli useiden 

tutkimusten perusteella osoitettu, kuinka noin 50 prosenttia pienistä ja keskisuurista 

yrityksistä lopettaa toimintansa viidennen toimintavuotensa jälkeen. 

Avainsyinä tutkimuskirjallisuudessa oli todettu olevan liiketoiminnan kehittymättömyys, 

yritysten vähemmän organisoitunut rakenne, jonka oli todettu johtavan ongelmiin 

suorituskyvyn sekä kilpailustrategian välisissä yhteyksissä. Muina riskitekijöinä pk-

yritysten jatkuvuudelle oli nostettu esiin sellaiset pk-yritykset, joissa yrityksen omistaja 

sekä johto ovat samat henkilöt, joka saattaa johtamisvirheiden seurauksena johtaa 

liiketoiminnan päättymiseen. Näiden lisäksi muina liiketoiminnan jatkuvuuden 

näkökulmasta esiintyvinä haasteina oli pk-yritysten osalta nostettu esiin niiden rajalliset 

resurssit, jotka tekevät pk-yritykset huomattavasti haavoittuvimmiksi ja altistavat ne 

ulkoisille häiriötilanteille verrattuna suurempiin yrityksiin. (Shamsi ja Aris 2021, 181) 

Teknologiseen muutokseen liittyvinä haasteina oli tutkimuskirjallisuudessa pk-yritysten 

osalta nostettu esiin, tietoon, innovaatioihin ja luovuuteen liittyvät rajoitteet. Useiden pk-

yritysten kohdalla resurssien rajallisuus ilmeni muun muassa rahoitukseen, teknologiaan, 

työvoimaan liittyviin kyvykkyyksiin, kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen 

puuttumiseen, jolla on nykypäivän globaalissa toimintaympäristössä keskeinen merkitys 

tiedon, osaamisen ja asiantuntemuksen edistämisen näkökulmasta, markkinoille pääsyyn, 

mittakaava- ja valikoimaetujen puuteisiin tai suurempiin yrityksiin verrattuna korkeisiin 

transaktiokustannuksiin liittyvinä tekijöinä. Myös maantieteellinen eristyneisyys saattaa 

asettaa pienyritykset kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta epäedullisempaan 

kilpailuasemaan. (Shamsi ja Aris 2021, 181) Tutkimuskirjallisuudessa nousi 

liiketoimintaympäristön eri ulottuvuuksissa esiintyvien riskien osalta esiin, kuinka riskit 

voidaan jakaa karkeasti, joko yrityksen sisäisessä toimintaympäristössä esiintyviin 

riskeihin tai yrityksen ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyviin riskeihin. Yritysten 

sisäisessä toimintaympäristössä esiintyvät riskit on esitetty yksityiskohtaisemmin luvussa 

5.1.1. Yrityksen ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyvät riskit on esitetty 

yksityiskohtaisemmin luvussa 5.1.2. 

5.1.1 Yritysten sisäisessä toimintaympäristössä esiintyvät riskit 

Yritysten sisäisessä toimintaympäristössä esiintyvien riskien osalta 

tutkimuskirjallisuudessa käsiteltiin muun muassa työturvallisuusriskejä, joille pk-

yritykset ovat Merichin ym. (2019, 1179) mukaan alttiimpia kuin suuremmat yritykset. 
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Sisäisen toimintaympäristön osalta tutkimuskirjallisuudessa käsiteltiin myös operatiivisia 

riskejä, joiden seurauksena yritykselle aiheutuu jonkinlaista haittaa tai tappioita. 

Operatiiviset riskit syntyvät tyypillisesti puutteista yrityksen prosesseissa tai resursseissa, 

siihen voi vaikuttaa myös yrityksen ulkopuolisessa ympäristössä esiintyvät tekijät. 

Operatiivinen riski ei myöskään ole niin yleinen kuin muut riskit, joita esiintyy 

esimerkiksi yritysten ulkoisessa toimintaympäristössä. Pk-yrityksiä verrattaessa 

suurempiin yrityksiin nousi yrityksen prosessien osalta tutkimuskirjallisuudessa esiin, 

suurempien yritysten tuotannon mittakaavaetu sekä resurssien osalta pk-yritysten 

pienemmät resurssit. Tehokkaan riskienhallinnan osalta nousee tutkimuskirjallisuudessa 

keskeisinä tekijöinä esille riskien tunnistaminen sekä niiden jatkuva arviointi. (Grondys 

ym. 2021, 3) 

Operatiivinen riskitekijä voi olla seurausta esimerkiksi taloudellisista riskitekijöistä, 

kuten tappiollisesta tuloksesta, pääoman puutteesta tai maksuvaikeuksista. Se voi olla 

seurausta myös vajaasta tuotantokapasiteetin käytöstä, vanhanaikaisista tuotantolaitteista 

ja -tuotantolaitoksesta, asiakasvalituksista, innovaatioiden puutteesta tai esimerkiksi tai 

puutteista yrityksen logistiikkajärjestelmässä. (Grondys ym. 2021, 3, 7–8) Taloudellisten 

riskien osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin markkinoiden epävakaus ja 

epävarmuus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset tappiot, luottoriskit ja luoton 

saantiin liittyvät riskit. Luottoriskillä viitattiin sellaiseen todennäköisyyteen että yritys ei 

pystyisi kattamaan luoton avulla velkojaan, josta seuraisi siten maksukyvyttömyys ja 

liiketoiminnan päättyminen. (Georgios 2019, 62; Kyriazopoulos 2019, 59) 

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta tutkimuskirjallisuudessa käsiteltiin yritysten 

sisäisen toimintaympäristössä esiintyviä riskejä viidellä eri osa-alueella: 1) fyysisessä 

työympäristössä esiintyvät riskit, 2) sosiaalisessa ympäristössä esiintyvät riskit, 3) 

työntekijöihin kohdistuvat riskit sekä 4) laitteistoon ja 5) työtehtäviin kohdistuvat riskit.  

Näiden osa-alueiden ulottuvuuksissa esiintyviä riskitekijöitä olivat fyysisen 

työympäristön osalta altistuminen epämiellyttäville työskentelyolosuhteille esimerkiksi 

hajun, pölyn, tärinän tai melun seurauksena. Sosiaalisen ympäristön osalta esiintyviä 

riskitekijöitä olivat yksitoikkoiset työtehtävät, jotka edellyttävät vähäistä vuorovaikutusta 

tai ei lainkaan vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. Työntekijöiden osalta esiintyviä 

riskitekijöitä olivat tekijän tietoihin ja taitoihin liittyvät ongelmat sekä tekijän 

henkilökohtaiset esimerkiksi talouteen, terveyteen liittyvät ongelmat tai pahimmassa 

tapauksessa tekijän menehtyminen. Laitteiston osalta esiintyviä riskejä olivat 
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onnettomuudet tai sähköiskut ja  työtehtävien osalta esiintyviä riskejä  olivat, että tehtävän 

vaatimukset eivät työntekijöiden taitoihin tai että ne eivät vastaa työntekijöiden henkisiä 

ja fyysisiä kykyjä. (Dumitrescu ja Deselnicu 2018, 913)  

Merich ym. (2019, 1181) oli nostanut tutkimuskirjallisuudessa myös esiin 

työturvallisuusriskien jatkuvan arvioinnin toteuttamiseksi laaditun riskien 

arviointimoduulin, jota voidaan hyödyntää riskianalyysin laatimiseksi tai riskien 

mittaamiseksi aiemmin tunnistettujen vaaratekijöiden perusteella (ks. Kuva 21). Riskien 

arviointimoduulin voidaan tulkita pitävän sisällään hyvin samankaltaisia riskitekijöitä, 

kuin edellisessä kappaleessa Dumitrescun ja Deselnicun (2018, 913) esittämillä viidellä 

osa-alueella esiintyvät riskit, kuten fyysisessä työympäristössä esiintyvät riskit, 

työntekijöihin kohdistuvat riskit sekä laitteistoon sekä työtehtäviin kohdistuvat riskit. 

Riskien arviointimoduulin voidaan tulkita kuitenkin kattavan hieman laajemman 

kokonaisuuden, sen ulottuu koko organisaation tasolta, sen tuotantoprosesseihin, ja se 

kattaa yrityksen osastojen sekä työpisteiden välisissä ulottuvuuksissa esiintyvien 

vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien analysoinnin ja niiden mittaamisen. 

 

Kuva 21. Riskien arviointimoduuli (mukaillen Merich ym. 2018, 1181). 

Dumitrescun ja Deselnicun (2018) laatiman tutkimuksen perustella todettiin myös, että 

arvioimalla viiden osa-alueen eri ulottuvuuksissa esiintyviä riskejä 

teollisuusorganisaation on mahdollista ymmärtää niiden välisissä ulottuvuuksissa 

esiintyvien negatiivisten tapahtumien dynamiikkaa. Tärkeimpinä tuloksina tutkimuksessa 

oli esitetty edellä mainittujen riskien profilointiin perustuva analyysi, jonka avulla 

voidaan tunnistaa ne elementit, joilla on suurin vaikutus työpaikan yleiseen riskiprofiiliin. 

Tämä luo myös mahdollisuuksia yrityksen sisäisten prosessien parantamiseen sekä 

vahvojen kumppanuuksien luomiseen. Tämän lisäksi tutkimuksessa todettiin, että 
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valmistusteknologiat saattavat lisätä työperäistä stressiä niihin liittyvien rajoitteiden 

seurauksena koska työntekijät ovat velvoitettuja suoriutumaan niiden kanssa. Tämä luo 

myös organisaatiolle tarpeen suunnitella työympäristö uudelleen niin perinteisten, kuin 

myös uusien riskien ehkäisemiseksi. (Dumitrescu ja Deselnicu 2018, 915) 

Yritysten sisäiseen toimintaympäristöön liittyen, nousi valmistavan teollisuuden pk-

yritysten osalta tutkimuskirjallisuudessa esiin, kuinka COVID-19 -ajan jälkeisessä 

työelämässä on syntynyt myös täysin uuden tyyppisiä työterveyteen liittyviä 

psykososiaalisia riskejä, joilla on myös yhteys työelämän kasvavaan digitalisaatioon. 

Päällimmäisenä tekijänä näiden riskien syntymisessä on uusien teknologioiden 

käyttöönotto, jota työelämän digitalisaatio on muokannut ja se on näin vaikuttanut 

oleellisesti myös organisaatioiden dynamiikkaan. Sen myötä on noussut myös uusia 

ennalta odottamattomia riskitekijöitä, joilla on keskeinen yhteys yksilölliseen ja 

kollektiiviseen työhyvinvointiin. (Palumbo ym. 2022, 1–2) 

Näiden uuden tyyppisten työterveyteen liittyvien riskien osalta tutkimuskirjallisuudessa 

nousi esiin, kuinka psykososiaaliset riskit tulisi nähdä osana työturvallisuutta sekä 

työhyvinvointia, ja kuinka useissa eurooppalaisissa maissa työnantajan lakisääteisiin 

velvoitteisiin kuuluu toteuttaa niihin liittyen riskien jatkuvaa arviointia (Beck ja Lenhart 

2019, 435). Psykososiaalisten riskien osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi lisäksi esiin, 

kuinka tutkimusten mukaan työturvallisuutta ja työterveyttä edistävällä toiminnalla ei 

kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta psykososiaalisien riskien muodostumiseen 

työpaikalla (ks. Kuva 22). Sen sijaan riskien ennaltaehkäisevällä toiminnalla oli 

merkittäviä positiivisia vaikutuksia psykososiaalisten riskien muodostumiseen. 

Tutkimusten mukaan työpaikkojen digitalisaatio altistaa pk-yritykset psykososiaalisille 

riskeille ja stressille molemmilla, niin valmistavan teollisuuden kuin palvelusektorin 

toimialoilla, etenkin sellaisten henkilöiden osalta, ketkä suorittavat tehtäviään laaja-

alaisesti digitaalisten ICT -järjestelmien avulla. (Palumbo ym. 2022, 12–13) 

Työelämän digitalisaation (WD) interaktio suhteessa työturvallisuuteen ja työterveyteen 

(OHS) ja niiden vaikutukset psykososiaalisten riskien muodostumiseen (PSR) on kuvattu 

kuvassa 22. Kyseisen tutkimuksen analyysi perustui parametreihin, joilla mitattiin 

työelämän digitalisaation sekä psykososiaalisien stressitekijöiden ilmenemistä. Vaikka 

analyysin kautta todettiin, kuinka OHS-toiminnalla ei ollut merkittävää vaikutusta 

psykososiaalisien riskien muodostumiseen, voitiin OHS-toiminnalla kuitenkin olevan 



69 

 

merkittävä moderoiva rooli niiden muodostumisessa. OHS-toimien vaikutus voitiin 

todeta olevan suurempi yhteyksissä, joissa työtehtävien suorittamiseen liittyvien 

digitaalisten järjestelmien käyttö oli vähäisempää (ks. Kuva 22). 

Kuva 22. Työpaikan digitalisaatio ja psykososiaaliset riskit suhteessa työturvallisuus ja 

työterveystoimiin (Palumbo ym. 2022, 13). 

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi lisäksi myös 

esiin, kuinka säännöllisellä työhön liittyvien riskien arviointi hillitsi yrityksissä havaittuja 

psykososiaalisia stressitekijöitä, mutta palvelualoilla sillä ei ollut merkittävää vaikutusta. 

Keskeisenä johtopäätöksessä tutkimuksen perusteella nousi esiin, kuinka digitalisaatio 

hämärtää työelämän ja vapaa-ajan rajoja, luoden työntekijöille työelämän ja vapaa-ajan 

kanssa päällekkäisiä sitoumuksia. Vaikka digitaalisten teknologioiden käytön on todettu 

tuovan joustavuutta työelämään ja helpottavan työtehtävien suorittamista sekä sen on 

todettu edistävän työn tuottavuutta. Työelämän digitalisaatiolla oli todettu myös olevan 

salakavalia haittapuolia. Sen oli todettu aiheuttavan työaikaan liittyviä paineita, 

heikentävän kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia, vaikuttavan työntekijöiden 

hyvinvointiin, kasvattavan työntekijöiden riippuvuutta teknologiasta, jolla oli todettu 

olevan vaikutusta myös organisaation kulttuuriin. (Palumbo ym. 2022, 13–15) 

Nämä digitaalisen transformaation myötä muodostuneet ilmiöt edistävät tutkimusten 

mukaan myös psykososiaalista kuormitusta, ja vaarantavat työntekijöiden hyvinvoinnin 

aiheuttaen heille psykososiaalista stressiä. Myöskään työterveyshenkilöiden, kuten 

työterveyslääkärin tai psykologin saatavuudella ei tutkimusten mukaan todettu olevan 

vaikutusta psykososiaalisten stressitekijöiden muodostumisessa. Syyn todettiin 
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luultavasti piilevän heidän tarjoamien palveluiden luonteessa, jotka eivät itsessään estä 

stressin muodostumista, vaan niillä voidaan lieventää sitä vasta sen jälkeen, kun se on 

todettu. (Palumbo ym. 2022, 15) 

Organisaation menestymisen esteenä olevien työelämän digitalisaation seurauksena 

syntyneiden haittojen ja psykososiaalisten riskien käsittelyn osalta keskeisenä 

johtopäätöksenä tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka pk-yritysten tulisi löytää 

vaihtoehtoisia tapoja parantaa työntekijöidensä hyvinvointia koska työelämän 

digitalisaatio tulee hallitsemaan liiketoiminnan kenttää nykyisestään lähitulevaisuudessa. 

Keinoina tutkimuksessa nousi esiin työntekijöiden paremman työtehtäviin liittyvän 

kontrollin vahvistaminen sekä virtuaalisen tiimityöskentelyn kautta tapahtuvan 

työntekijöiden välisen kommunikaation parantaminen digitaalisessa ympäristössä. 

Psykososiaalisten riskien käsittelyyn liittyvillä toimenpiteillä on myös keskeinen 

merkitys pk-yritysten taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. 

(Palumbo ym. 2022, 16) 

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta nousi tutkimuskirjallisuudessa työelämän 

digitalisaatioon sekä digitaaliseen transformaatioon liittyvien riskien ja haasteiden osalta 

lisäksi myös liiketoiminnan kiinnostavuus muutosprosessin aikana sekä uusien 

kehittyneiden teknologioiden valintaan ja käyttöön liittyvinä näkökulmina myös 

ymmärrykseen ja tietoon liittyvät näkökulmat. Pk-yritysten näkökulmasta 

päällimmäisenä haasteena nousi esiin se, kuinka investoidessaan uusiin digitaalisiin 

teknologioihin, tulisi pk-yritysten samanaikaisesti kyettävä säilyttämään liiketoimintansa 

houkuttelevuus tilanteissa, joissa yrityksen tuotteet liitetään uudistettuihin älykkäisiin 

palveluihin. Tämän lisäksi pk-yritysten resurssit ovat tyypillisesti rajalliset, ja tästä syystä 

myös uusien teknologioiden oikean valinnan edellytyksenä oleva tarvittava tieto puuttuu 

tai vaihtoehtoisesti yritykseltä puuttuu digitaalisten teknologioiden tai älykkäiden 

palveluiden kehittämiseksi tarvittava tieto, perustuen teknologioiden toiminnallisuuksiin. 

(Wiesner ym. 2018, 81) 

5.1.2 Yritysten ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyvät riskit 

Tutkimuskirjallisuudessa muun muassa Grondys ym. (2021, 15) ovat nostaneet esille, 

kuinka pk-yritysten toimintaan vaikuttavat merkittävimmät riskit esiintyvät niiden 

ulkoisessa toimintaympäristössä. Sen osalta nousi tutkimuskirjallisuudessa yleisellä 

tasolla eurooppalaisten pk-yritysten osalta esiin, kuinka COVID-pandemian seurauksena 
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noin 80 prosenttia Iso-Britannian pk-yrityskannasta oli kärsinyt negatiivisista 

tulosvaikutuksista tai pandemian negatiivisista vaikutuksista yrityksen kassavirtaan. 

(Drydakis 2022, 1) Pk-yritysten ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyvien riskien 

osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin myös markkinaympäristöön ja -talouteen 

liittyvät riskit, poliittisen tilanteen seurauksena syntyneet epävarmuustilanteet sekä 

pandemiatilanteen seurauksena syntyneet liiketoimintariskit, joista viimeaikaisimpana 

esimerkkinä vuonna 2020 puhjennut COVID-19 pandemia. (Grondys ym. 2021, 4, 6) 

Markkinaympäristössä esiintyvät riskit voidaan Dvorskyn ym. (2021, 1692) mukaan 

määritellä myös strategisiksi riskeiksi, koska liittyy keskeisesti markkinoilla tapahtuvan 

häiriötilanteen seurauksena uusien palveluiden tai tuotteiden valmistamiseen ja niiden 

toimittamiseen, ja sitä kautta edelleen yrityksen olemassa olevien asiakkaiden 

säilyttämiseen sekä uusien asiakkaiden hankintaan.  

Pandemian osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi myös esiin, kuinka viimeisten kahden 

vuoden aikana liiketoimintaan ja talouselämään ajankohtaisesti vaikuttanut COVID-19 

pandemia on luonut myös täysin uudenlaisia riskejä, joilla on ollut vaikutuksia niin 

asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, kuin myös yritysten toimitusketjuihin, jolloin 

vaihtoehtoisten toimittajien löytäminen saattaa olla erittäin haastavaa. Lisäksi myös jos 

asiakkaat lopettavat kuluttamisen tai lykkäävät hankintapäätöstään tai vaihtoehtoisesti jos 

yritys ei löydä toimitusketjussa tapahtuneen yllättävän tilanteen seurauksena 

vaihtoehtoista toimittajaa, saattaa sillä olla negatiivinen vaikutus yrityksen tulokseen. 

(Drydakis 2022, 1) 

Tämän osalta Grondys ym. (2021, 16) ovat nostaneet pk-yritysten osalta esiin, kuinka 

niiden pääomarakenne ei ole riittävän vahva kestääkseen taloudellisia tappioita 

esimerkiksi haasteellisena pandemia-aikana. Tästä syystä myös pk-yritysten 

riskienhallinta on erityisen tärkeässä merkityksessä koska ne ovat enemmässä määrin 

uhattuna suurempiin yrityksiin verrattuna. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan pk-

yritysten asianmukaisen riskienhallinnan tulisi koostua riskien tiedostamisesta ja niiden 

tunnistamisesta, suunnitelmallisuudesta ja sellaisten uhkien ehkäisemisestä, joiden 

kanssa yritys ei ole aiemmin ollut tekemisissä. Tehokkaalla ennustamisella ja uhkien 

selvittämisellä on mahdollista minimoida tai jopa pysäyttää liiketoiminnalle ei-toivottuja 

ilmiöitä ja tapahtumia. Riskien tunnistamisen osalta Grondys ym. (2021, 16) korostavat, 

kuinka riskien lähteet tulisi kyetä tunnistamaan ja ottamaan huomioon organisaation 

jokaisella tasolla.  
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Pandemiatilanteen seurauksena syntyneet laaja-alaiset ja monimutkaiset negatiiviset 

taloudelliset seurannaisvaikutukset muokkaavat vielä tälläkin hetkellä sosiaalisten ja 

taloudellisten prosessien suuntaa, ja se on vaikuttanut ja muuttanut yritysten 

suhtautumista liiketoimintariskien havaitsemiseen ja hallintaan liittyvien toimenpiteiden 

osalta. Markkinaympäristössä esiintyvä riskitekijä voi olla myös samalla toimialalla 

toimiva vahva kilpailija, asiakkaiden menettäminen, markkinatilanteen pysähtyminen tai 

taantuma, epäluotettavat toimittajat. Talouteen liittyvä riskitekijä ulkoisessa ympäristössä 

voi olla lisäksi myös esimerkiksi verotuksen kiristyminen, rahallisten resurssien huono 

tarjonta, kuten ulkoiset tuet ja lainat, korkojen nousu tai kohonneet energiakustannukset, 

jotka etenkin pk-yritysten jatkuvuuden kannalta ovat erittäin keskeisessä merkityksessä. 

(Grondys ym. 2021, 4–8) Taloudellisia riskejä voidaan Dvorskyn ym. (2021, 1692) 

mukaan pitää yhtenä suurimmista uhista pk-yrityksille, ja siihen liittyvää riskienhallintaa 

pidetään keskeisenä osana yrityksen liiketoimintaa. Yritysrahoituksen tai rahavarojen 

puute ovat tyypillisesti pk-yrityksen taloudellisiin riskeihin liittyviä tekijöitä koska usein 

niiden toimintaa on rahoitettu joko omistajien tai johdon sijoittamalla pääomalla. 

5.2 Organisaatioiden resilienssi 

Haettaessa vastausta diplomityön toiseen tutkimuskysymykseen TK 2, nousi 

tutkimuskirjallisuudessa esiin, kuinka liiketoiminnan jatkuvuutta ja siihen liittyvää 

resilienssiä käsiteltiin hieman laajempana kokonaisuutena, kuin ainoastaan yritys- tai 

organisaatiotasolla. Tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka teknologisen kehityksen 

ja globalisaation myötä yhteiskunnan eri tasoilla toimivat yritykset ja niiden liiketoiminta 

ovat enemmän yhteydessä toisiinsa kuin koskaan aikaisemmin. Myös valtion palvelut 

sekä kriittiset infrastruktuurit, jotka tukevat liiketoimintaa, kuten energiantuotanto, 

terveyspalvelut, telekommunikaatio sekä kuljetussektori ovat toisistaan riippuvaisia. 

(Haraguchi ym. 2016, 535) 

Verkostoituneessa yhteiskunnassa nämä sosioekonomiset rakenteet myös kytkeytyvät 

entistä enemmän toisiinsa, ja niihin kohdistuvan katastrofin yllättäessä se saattaa 

lamauttaa koko liiketoiminnan. Verkostoituneessa yhteiskuntarakenteessa myös yhdellä 

sektorilla tapahtuvalla katastrofilla saattaa olla vaikutuksia myös muiden liiketoimintaan. 

Tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka etenkin pk-yritykset ovat erityisen 

haavoittuvia liiketoimintaa uhkaavan riskin tai katastrofin yllättäessä, ja kuinka 

verkostoituneessa yhteiskunnassa etenkin yksityisellä sektorilla toimivilla yrityksillä on 
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keskeisen rooli katastrofeihin liittyvien riskien pienentämisessä. Liiketoiminnan 

jatkuvuuteen ja yritysten palautumiskykyyn yhteydessä oleva resilienssi, oli 

tutkimuskirjallisuudessa määritetty kyvyksi vastata, joko sisäisessä tai ulkoisessa 

ympäristössä esiintyvään shokkiin tai häiriötilanteeseen. (Haraguchi ym. 2016, 535–537)  

Organisaatiotason resilienssiä hieman laajempana käsiteltiin tutkimuskirjallisuudessa 

verkostoituneen yhteiskunnan resilienssiä, joka ilmenee yhteiskunnan eri 

ulottuvuuksissa. Sen yläkäsitteiden välisissä ulottuvuuksissa nousi esiin myös 

yhteiskunnallisen tason resilienssiä sekä alueellisiin yhteisöihin liittyvä resilienssi, jotka 

ovat sosioekonomisten rakenteiden kytkeytyessä toisiin ovat yhteydessä niin julkisen 

sektorin, kuin yksityisen sektorin resilienssiin. Verkostoituneessa yhteiskunnassa voidaan 

yksityisen sektorin resilienssi käsittää näin laajana kokonaisuutena, ja muodostuu 

jokaisen sillä sektorilla toimivan yrityksen organisaatiotason resilienssistä, johon 

vaikuttaa keskeisesti myös koko toimitusketjun resilienssi (ks. Kuva 23).  

 

Kuva 23. Resilienssin eri ulottuvuudet (mukaillen Haraguchi ym. 2016, 537). 

Organisaatiotason resilienssin osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin neljä tärkeää 

elementtiä. Resilienssi muodostuu häiriötilanteen ilmetessä järjestelmän kyvystä palautua 

takaisin alkuperäiseen tilaan tai uuteen, jopa parempaan tilaan. Resilienssin tulee olla 

staattista ja dynaamista, ja sen tulee koostua strategisista aloitteista, joiden kautta 

resilientit organisaatiot kykenevät vastaamaan muutoksiin ja häiriötilanteisiin 

ennakoivasti. Tutkimuskirjallisuudessa viitataan tämän osalta myös, kuinka 
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liiketoiminnan jatkuvuus on määritelty ISO 31000 käsikirjan mukaan organisaation 

kyvyksi jatkaa toimintaansa hyväksytyllä ja ennalta määritellyllä tavalla häiriötilanteen 

jälkeen. (Haraguchi ym. 2016, 536–537) 

Organisaatiotason resilienssin ja liiketoiminnan jatkuvuuden osalta 

tutkimuskirjallisuudessa käsiteltiin, miten jatkuvuussuunnittelua tulisi toteuttaa. 

Jatkuvuussuunnittelun toteuttamiseksi tutkimuskirjallisuudessa suositeltiin, että 

organisaatioiden tulisi ottaa käyttöön PDCA-malli, joka koostuu 1) suunnittelun, 2) 

toteutuksen, 3) tarkistamisen ja 4) korjaamisen vaiheista (ks. Kuva 24). 

Tutkimuskirjallisuudessa esitetty PDCA-malli sisälsi hyvin samankaltaisia elementtejä, 

kuin luvuissa 2 ja 2.1 esitetyt riskienhallinnan viitekehys sekä liiketoiminnan 

jatkuvuudenhallinnan elinkaari. 

Haraguchin ym. (2016) mukaan kyseinen PDCA-malli on liiketoiminnan jatkuvuutta ja 

resilienssiä käsittelevässä ISO 22301 -käsikirjassa määritetty kokonaisvaltaisen 

johtamisen prosessiksi, jonka avulla on mahdollista tunnistaa potentiaaliset 

organisaatioon kohdistuvat uhat sekä niiden vaikutukset liiketoimintaan. Tämän 

kokonaisvaltaisen johtamisen prosessi toimii näin myös viitekehyksenä organisaatiotason 

resilienssin rakentamisessa. Viitekehys parantaa siten myös organisaation kyvykkyyksiä 

vastata häiriötilanteisiin tehokkaasti, turvaten samalla sekä sidosryhmien että 

liiketoiminnan arvonluonnin kannalta tärkeät toiminnot. (Haraguchi ym. 2016, 537) 

 

Kuva 24. PDCA-malli jatkuvuussuunnittelun toteutukseen (mukaillen Haraguchi ym. 

2016, 537). 

Tutkimuskysymyksen TK 2, osalta nousi valmistavan teollisuuden pk-yritysten 

toteutetuissa haastatteluissa esille, kuinka organisaatiotason resilienssi ilmeni yrityksissä 
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Sevillen (2017) esittämien resilienssi-indikaattoreihin liittyvien osa-alueiden, kuten 

proaktiivisen toiminnan, johdon sitoutumisen sekä uusien innovatiivisten ja luovien 

ratkaisujen soveltamisena osana yrityksen riskienhallintaa. Proaktiivisen toiminnan 

osalta yritys B:n edustaja totesi haastatteluissa seuraavasti: 

Ulkoista toimintaympäristöä on tunnistettu PESTEL-analyysin avulla siten, 
että millä lailla ulkoisessa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät 
vaikuttavat yritykseen.  Porterin viiden voiman analyysin avulla on 
analysoitu kilpailuun liittyviä tekijöitä, kysyntää, tarjontaa ja miten yritys 
asettuu niihin  ja onko olemassa joitain uusia tulokulmia tai uusia riskejä, 
jotka haastavat esim. yrityksen markkinaosuutta. Myös 
sidosryhmäanalyysiä on tehty ja pohdittu onko sidosryhmillä kykyä 
vaikuttaa yrityksen toimintaan. -  - (Yritys B). 
 

Proaktiiviseen toimintaan liittyen nousi haastatteluissa esiin myös näkökulma, kuinka 

yrityksessä D, ei koettu riskienhallintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaa 

riskien tunnistamista merkityksellisenä, ellei riskien käsittelemiseksi ja riskien 

pienentämiseksi ole suunniteltu toimenpiteitä ja laadittu toimintasuunnitelmaa niiden 

toteuttamiseksi. Tämän osalta yritys D:n edustajat totesivat seuraavasti: 

Fokus liittyy siihen, että kun riski saadaan tunnistettua, niin riskin 
seuraukset täytyy ymmärtää, eli että kun riski realisoituu, niin mitä se 
tarkoittaa, mutta ennen kaikkea, että mitkä ovat ne riskin mitigoimiseen 
liittyvät toimenpiteet ja siihen liittyvä henkilöiden vastuutus. Toisin sanoen 
riskin tunnistaminen ei sinänsä auta, vaan se edellyttää toimenpiteitä, ja 
toimenpiteet tapahtuvat vain niin, että tehdään toimintasuunnitelma, 
vastuutetaan se tietylle organisaation henkilölle, joka on vastuussa siitä, 
että riskien mitigointitoimenpiteet tehdään ja sille on tietyt määräajat. Se 
on käytännössä tekemistä. Tällaisia asioita on otettu huomioon ja ne ovat 
osana yrityksen konkreettista riskien managementtia. -  - (Yritys D). 
 

Johdon sitoutumiseen liittyen nousi haastatteluissa esille, kuinka pelkän 

riskienhallintasuunnitelman laatimista paperille ei koettu merkitykselliseksi, ellei 

yrityksen riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallintapolitiikan mukaisia periaatteita 

saada jalkautettua organisaation jokapäiväiseen tekemiseen. Yrityksessä oltiin tehty 

tämän osalta pitkäjänteistä työtä, jotta keskeisinä riskienhallintaan sekä jatkuvuuden 

hallintaan liittyvinä haasteina ollut riskienhallintakulttuurin muodostaminen oltiin 

yrityksessä koettu. Yrityksen riskienhallintaan tai jatkuvuudenhallintaan liittyviin 

menneiden vuosien haasteisiin viitaten, yritys D:n edustajat totesivat haastattelussa 

seuraavasti: 
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Ne liittyvät yleensä organisaation kulttuuriin ja riskienhallinnan sekä 
jatkuvuudenhallinnan kulttuuriin. Tavallaan se riskienhallintajärjestelmä 
ja ne politiikan periaatteet saadaan jalkautettua ihmisten ja organisaation 
jokapäiväiseen tekemiseen. Se vaatii vähän enemmän työtä useilla tasoilla 
ja eri tavalla ja pelkkä riskienhallinnan tai jatkuvuudenhallinnan paperin 
tekeminen ei vie asiassa pitkälle, ja johtaa ennemminkin sellaiseen 
”paperitiikeri” syndroomaan. -  - (Yritys D). 
 

Johdon sitoutumiseen liittyen nousi myös yrityksen A osalta haastatteluissa esille, kuinka 

pelkän riskienhallintasuunnitelman laatimista paperille ei koettu riskienhallinnan 

kannalta välttämättömäksi. Vaikka yrityksessä ei ollut laadittu ja dokumentoitu 

varsinaista riskienhallintasuunnitelmaa, oli yrityksen johto siitä huolimatta sitoutunut 

toteuttamaan riskienhallintaa eri lähtökohdista. Tämän osalta yritys A:n edustaja totesi 

haastattelussa seuraavasti: 

Riskienhallintasuunnitelman nimellä olevaa yleisen tason suunnitelmaa ei 
ole. Toki riskienhallintaa harrastetaan monesta eri lähtökohdasta, 
esimerkiksi työturvallisuusasioista löytyy kattavat suunnitelmat. -  - (Yritys 
A). 

 
Yhteiskuntaan liittyviä muutoksia, innovatiivisuuteen ja kilpailutilanteeseen 
liittyviä muutoksia. Yhteiskunnan vaatimuksia on otettu huomioon ja myös 
sidosryhmiä ja niiden vaikutuksia yritykseen on tarkasteltu paljon. -  - 
(Yritys A). 
 

Uusien innovatiivisten ja luovien ratkaisujen soveltamisen osalta yrityksen C osalta 

haastatteluissa esille, kuinka siitä huolimatta vaikka yrityksessä ei ollut kehittyneitä 

tekoälyteknologioita käytössä, yritys toteutti sisäisenä kehitystyönä järjestelmää, jonka 

avulla kerättävää dataa oli mahdollista hyödyntää resurssien ohjaamiseen sekä 

tehokkuuden seurantaan. Työturvallisuuteen liittyvien riskien ehkäisemiseksi yrityksellä 

oli käytössä myös havaintojen keruujärjestelmä, joka perustui data-analytiikkaan. Näiden 

osalta yritys C:n edustaja totesi haastatteluissa seuraavasti: 

Yrityksessä kehitetään omana kehitystyönä sellaista järjestelmää, jolla 
pyritään keräämään tietoa kentältä, jotta sitä saataisiin tietoa 
systemaattisessa muodossa joka paikasta, niin että se helpottaisi resurssien 
oikeaa ohjaamista ja tehokkuuden seurantaa. Kehitystyötä on tehty. -  - 
(Yritys C). 

 
Työturvallisuuspuolella on käytössä havaintojen keruujärjestelmä, jolla 
kerätään turvallisuushavaintoja etukäteen. Niitä yritys pystyy 
analysoimaan ja sieltä nostamaan aihepiirejä, joiden osalta voidaan löytää 
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työturvallisuuden alalla olevia riskejä, jotka näyttäisivät toistuvan eri 
kohteissa. Siten pystytään samalla kohdentamaan työturvallisuuteen 
liittyvää ennakoivaa toimintaa niille alueille, jotka näyttäisivät toistuvan. 
Se on ennemminkin data-analytiikkaan liittyvää. -  - (Yritys C). 

5.3 Liiketoimintariskien tunnistaminen ja kyvykkyyksien kehittäminen 

Haettaessa vastausta diplomityön kolmanteen tutkimuskysymykseen TK 3, nousi 

tutkimuskirjallisuudessa liiketoimintariskien tunnistamisen osalta pk-yritysten 

riskienhallintaan liittyvänä tekijänä esiin, kuinka yritysten johdon ja henkilöstön 

kyvykkyyksiä riskien tunnistamiseksi voidaan kehittää riskienhallintamenetelmien sekä 

riskienhallintatarpeiden tiedostamiseen liittyvän yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa 

ympäristössä olevan tiedon saatavuuden avulla (Ponsard ym. 2016; Dvorsky ym. 2021).  

Tutkimuskirjallisuudessa riskienhallintamenetelmä oli nostettu esiin riskien 

tunnistamiseksi ja arvioimiseksi kehitetty riskienhallintaprosessi vaiheineen. 

Riskienhallintaprosessin kokonaisuus muodostui riskien tunnistamisen, riskianalyysin, 

riskien arvioinnin, riskien käsittelyn sekä riskien jälkiseurannan ja tarkkailun vaiheista, 

jotka muodostavat prosessina riskien jatkuvan arvioinnin kokonaisuuden. 

Tutkimuskirjallisuudessa esitetty riskienhallintaprosessi piti sisällään osittain samat 

vaiheet, kuin luvussa 2 esitetty riskienhallinnan käsikirjaan perustuva 

riskienhallintaprosessi (ks. Luku 2, s. 13), mutta se oli esitetty käsikirjan eritystavasta 

poiketen yksinkertaistetussa muodossa ilman käsikirjassa reunaulottuvuuksina esitettyjä 

kriteereitä ja raportointia sekä kommunikaatioita ja neuvottelua. 

Tutkimuskirjallisuudessa oli nostettu myös esiin, kuinka riskien vaikutusten arvioinnin 

osalta tulisi tarkastella tuotantoprosessin kaikkien vaiheiden kautta koska osa niiden 

vaikutuksista muodostuu prosessin alkupäässä ja osa ilmenee vasta prosessin tuotoksena. 

Liiketoimintariskien tunnistamisen osalta oli erityisesti pk-yrityksiin liittyvänä haasteena 

mainittu pienten ja keskisuurten yritysten rajalliset resurssit, joiden myötä niillä saattaa 

olla vaikeuksia omistautua riskienhallintaprosessille ja toteuttaa edellä esitettyjä 

riskienhallintaprosessin vaiheita käytännössä. Näin ollen jos riskejä ei ole onnistuneesti 

tunnistettu, saattaa sillä olla dramaattisia vaikutuksia pk-yritysten liiketoimintaan. 

(Ponsard ym. 2016, 339)  
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Pk-yritysten liiketoimintariskien tunnistamiseen liittyvien kyvykkyyksien osalta 

tutkimuskirjallisuudessa nousi keskeisimpinä tekijöinä riskienhallintamenetelmien 

toteuttamisen lisäksi esiin riskienhallintatarpeiden tiedostaminen, etenkin yrityksen 

ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyvissä kriisin jälkeisissä haastavissa 

liiketoimintaolosuhteissa. Tällöin yrityksen johdon ja henkilöstön olisi kiinnitettävä 

enemmän huomiota yrityksen sisäiseen valvontaan, ja prosessien muutoksiin riskien 

poistamiseksi. Tämän lisäksi yritysten tulisi kyetä tunnistamaan myös uudenlaisia riskejä, 

joita ne eivät ole aiemmin tarkkailleet tai arvioineet. Suurimmat esteet, jotka estävät 

yrityksiä hallitsemasta riskejä tehokkaasti niiden tulevaisuudessa, liittyy keskeisesti 

yrityksen sisäisen sekä ulkoisen tiedon saatavuuteen. Tiedon saatavuus on keskeisessä 

merkityksessä niin riskienhallinnan, kuin myös riskien arvioinnin näkökulmista, jotta sitä 

olisi mahdollista hyödyntää yrityksen päätöksentekoprosesseissa. (Dvorsky ym. 2021, 

1703) 

Mikro ja pienyrityksiä (MMSI) verrattaessa keskisuuriin ja suurempiin yrityksiin nousi 

tutkimuskirjallisuudessa esiin, niiden merkitys teollisuuden toimialalle sekä 

kilpailukyvyn osalta yrityksen talouteen ja suorituskykyyn liittyvät tekijät. Keskeisenä 

tekijänä toimialan nykytilan parantamisessa on päätöksenteko koska siihen liittyy 

lukemattomia kriittisiä tekijöitä. Tutkimuskirjallisuudessa oli nostettu esiin analyyttisen 

hierarkiaprosessin (AHP) mukaisen työkalun käyttöönotto, jonka avulla mikro- ja 

pienyritysten on mahdollista parantaa suorituskykyään. AHP-työkalu kuuluu 

monikriteerisen päätöksenteon (MCDM) työkaluihin, jota voidaan soveltaa eri 

toimialoilla muun muassa riskien jatkuvaan arviointiin, projektien arviointiin, 

tiedonhakuun, vallitsevan tilanteen arviointiin tai tuotannon joustavuuden arvioitiin. 

(Karthee ym. 2018, 1–2, 10) 

MMSI-yritysten suorituskykyyn vaikuttavina tekijöinä tutkimuskirjallisuudessa Karthee 

ym. (2018) nostivat esille kahdeksalla osa-alueella esiintyvät tekijät: lainsäädännölliset 

(LR) ja tekniset tekijät (TF) sekä ulkoiseen pääomaan- (EF) henkilöresursseihin- (HF) 

yrityksen talouteen- (EF) yrittäjän ominaispiirteisiin- (EC) markkinointiin- (MF) 

johtamiseen- (MTF) vaikuttavat tekijät. Tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka 

AHP-työkalua voidaan soveltaa näillä osa-aluilla esiintyvien ja yritysten suorituskykyyn 

vaikuttavien merkittävimpien tekijöiden selvittämiseen tarjoamalla sopivia ratkaisuja 

mahdollisten ongelmien lieventämiseksi. Ratkaisujen avulla pyritään näin parantamaan 

MMSI-yrityksen suorituskykyä, tehokkuutta tai tulosta. (Karthee ym. 2018, 1–2) 
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Tutkimuksen tuloksissa oli edellä mainittujen osa-alueiden osalta todettu, 

merkittävimmäksi suorituskykyyn vaikuttavaksi tekijäksi tekniset tekijät (TF), toiseksi 

merkittävimmäksi yrityksen talouteen liittyvät tekijät (EF), kolmantena markkinointiin 

liittyvät tekijät (MF), neljäntenä henkilöresursseihin liittyvät tekijät (HF) ja viidentenä 

johtamiseen liittyvät tekijät (MTF). Tutkimuksen tuloksissa oli todettu, kuinka AHP-

työkalun avulla näihin eri tekijöihin liittyviä ongelmia on mahdollista tunnistaa, 

ongelmiin voidaan puuttua ja niiden vaikutuksia on mahdollista lieventää, jolla on 

positiivinen vaikutus myös yrityksen suorituskykyyn. (Karthee ym. 2018, 5–10)  

Analyysi perustui tutkimuksessa esitettyihin parametreihin, jossa näiden tekijöiden 

merkittävyyksien hierarkiaa mitattiin asteikolla 0–0.5. Suorituskykyyn vaikuttavien 

tekijöiden merkittävyys jakaantui tutkimustuloksissa yrittäjän ominaispiirteitä indikoivan 

arvon 0.043 (EC) ja teknisiä tekijöitä indikoivan arvon 0.419 (TF) välille. Yrityksen 

talouteen liittyvät tekijät (EF) saivat arvon 0.248 ja henkilöresursseihin liittyvät tekijät 

(HF) arvon 0.102 sen jäädessä hieman mediaaniarvon 0.1245 alapuolelle. Markkinointiin 

liittyvien tekijöiden (MF) merkittävyys oli hieman mediaanin yläpuolella arvolla 0.147 

ja johtamiseen liittyvien tekijöiden (MTF) merkittävyys taas jäi merkittävästi mediaanin 

alapuolelle arvolla 0.065 (ks. Kuva 25). 

 

Kuva 25. Suorituskykyyn vaikuttavien merkittävimpien tekijöiden arvot eri osa-alueilla 

(mukaillen Karthee ym. 2018, 5). 

Pk-yritysten ja teollisuuden toimialasektoria käsittelevässä tutkimuksessa nousi 

toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja epävarmuustekijöiden hallitsemisen 

osalta esiin, kuinka yrityksen johdon tulisi pyrkiä reagoimaan niihin mahdollisimman 

proaktiivisesti. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ei tässä hetkessä tehdyt päätökset 
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enää välttämättä sovellu huomispäivän muuttuneeseen tilanteeseen. Keskeistä olisi näin 

osata reagoida epävarmuuteen tai liiketoimintaympäristön muutoksiin ennakoivasti. 

Riskianalyysin laatiminen poistaa epävarmuutta sekä auttaa selviytymään myös 

toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Kyseisen tutkimuksen johtopäätöksissä 

nostettiin esiin, kuinka nykypäivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä 

menestyminen edellyttää aiempaa innovatiivisempia johtamistason ajattelua sekä johdon 

toimenpeitä. (Anguelov ja Angelova 2017, 475)  

Tutkimuskirjallisuudessa Păunescu ym. (2020) olivat nostaneet esille myös jatkuvan 

parantamisen mallin, jolla pystytään parantamaan organisaation kyvykkyyttä tunnistaa 

liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta sille kriittiset toiminnot (ks. Kuva 26). Artikkelissa 

esitetty liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaan (BCM) perustuva BCM-tutkimusmalli 

noudattaa suunnittelun, toteutuksen, tarkistuksen sekä korjaavien toimenpiteiden 

lähestymistapaa, joka pohjautuu jatkuvan parantamiseen ISO22301 käsikirjan keskeisiin 

avainkomponentteihin. Liiketoiminnan vaikutusten analyysi suoritetaan BCM-mallin 

toteutusosiossa, joka mahdollistaa tunnistamaan yritykselle kriittiset toiminnot. 

Suunnitteluosio pitää sisällään sitoutumisen sovittuun asetelmaan sekä tavoitteiden 

määrittämisen jatkuvuudenhallintaan liittyvissä ulottuvuuksissa. 

BCM-mallin toteutusosiossa suoritettavia toimenpiteitä liiketoimintavaikutusten 

analyysin lisäksi ovat riskianalyysi, liiketoiminnan jatkuvuusstrategia, yhdessä 

liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun kanssa. Liiketoiminnan jatkuvuuden strategia ja 

jatkuvuussuunnitelma palvelevat näin yritystä, joko sen kriittisten toimintojen 

suojaamisessa tai vastaamaan ja palauttamaan sen kriittiset toiminnot organisaation 

riskinsietokyvyn puitteissa. (Păunescu ym. 2020, 503–504) 

BCM-mallin tarkistusosio pitää sisällään jatkuvuudenhallinnan suorituskyvyn arvioinnin 

sekä sen käyttöönoton, testauksen, ylläpidon sekä tarkistamisen. Tarkistusosion jälkeen, 

esiintyy korjaavien toimenpiteiden vaiheessa organisaation jatkuvuudenhallinnan 

kulttuuriin liittyvät tekijät, kuten jatkuva oppiminen sekä jatkuva kehittäminen. 

Tutkimuskirjallisuudessa oli nostettu esille, kuinka organisaatio, joka näin arvio 

liiketoimintaa uhkaavia riskejä ja niiden haitallisia vaikutuksia sekä ponnistelee jo ennen 

liiketoiminnalle haitallisen uhan toteutumista, kykenee myös tehokkaammin reagoimaan 

niiden seurauksiin. (Păunescu ym. 2020, 503–504) 
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Kuva 26. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan BCM-malli (mukaillen Păunescu ym. 

2020, 503). 

Pk-yritysten puutteellisen asiantuntemuksen ja rahallisten resurssien osalta oli IT-riskien 

hallintaan ja riskienhallintastandardin soveltamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi 

nostettu tutkimuskirjallisuudessa esiin pk-yrityksille suunnattu riskienhallinnan 

sovellusmalli (engl. people, process and technology). PPT-malli kattaa ihmisten, 

prosessien sekä teknologioiden ulottuvuudet, joka tarjoaa kustannustehokkaan tavan pk-

yrityksille kehittää tai parannella olemassa olevia riskinhallintamekanismeja niiden 

rajoitettujen resurssien puitteissa. PPT-mallin avulla on myös mahdollista priorisoida pk-

yritysten riskienhallintatarpeet niiden liiketoiminnan turvaamiseksi rajallisen budjetin 

puitteissa. Sovellusmalli koostuu kahdeksasta vaiheesta ja sen lopuksi laaditaan 

riskienhallintasuunnitelma (ks. Liite 4 ja Liite 5). Riskienhallinnan sovellusmallin osalta 

keskeisessä merkityksessä on vaiheittain tapahtuva dokumentointi sekä ylimmän johdon 

jatkuva osallistuminen, joka parantaa heidän siten ymmärrystään IT-turvallisuuteen 

liittyvien tekijöiden osalta, joka auttaa sitä kautta myös vähentämään niihin liittyviä 

riskejä. (Javaid 2017, 78, 89) 

Tutkimuskirjallisuudessa Javaid (2017) nosti PPT-mallin osalta lisäksi esiin, kuinka sitä 

on mahdollista soveltaa organisaation omien tarpeiden mukaan minkä tahansa 

riskienhallintastandardin kanssa ja kuinka se toimii myös alustana mille tahansa 

tietojärjestelmälle (ks. Kuva 27). Mallin avulla on mahdollista soveltaa näin valittua 

standardia organisaation tarpeiden mukaan tavalla, jota ei ole esitetty yleisissä standardiin 

perustuvissa käsikirjoissa. PPT-mallin avulla on pyritty laajentamaan perinteisiä 

riskienhallinnan vaiheita ja sen tavoitteena on integroida ihmiset, liiketoimintaprosessit 

ja teknologiat kattavaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan soveltaa erityyppisiin yrityksiin 
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pienistä suuriin, ja niiden omien tarpeiden, resurssien mukaan joustavasti. PPT-mallin 

mukaiset riskien jatkuvaan arviointiin liittyvät toiminnot on esitetty kuvassa 27 ja 

arviointimallin kokonaisuus ja sen vaiheiden välinen virtauskaavio on esitetty liitteessä 

4. (Javaid 2017, 84) 

 

Kuva 27. PPT-mallin mukaiset toiminnot riskien jatkuvaan arviointiin (mukaillen Javaid 

2018, 84). 

5.4 Tekoälyn ja digitaalisten teknologioiden hyödyt riskienhallinnassa 

Haettaessa vastausta diplomityön neljänteen tutkimuskysymykseen TK 4, nousi 

tutkimuskirjallisuudessa esiin kuinka ne pk-yritykset, jotka ovat hyödyntäneet tekoälyn 

tukemaa uutta digitaalista teknologiaa, ovat onnistuneet parantamaan kilpailuetua sekä 

yrityksen tuottavuutta. Tutkimuskirjallisuudessa oli osoitettu, kuinka pk-yritykset 

pystyivät hyödyntämään tekoälyä muun muassa seuraamaan ja analysoimaan kuluttajien 

käyttäjätottumuksia ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat sidoksissa 

yrityksen myyntiin. Tekoälyä voidaan hyödyntää näin myös suorituskyvyn 

parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. (Drydakis 2022, 1) Suorituskyvyn 

näkökulmasta tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseita riskejä olivat muun muassa 

yrityksen talouteen sekä kokonaiskannattavuuteen liittyvät riskit, kuten yrityksen oman 

pääoman tuottoaste ROE (engl. return on equity), jotka ovat keskeisessä merkityksessä ja 

osana liiketoiminnan kannattavuuteen liittyvää riskienhallintaa. (Gosnik ja Stubelj 2022, 

660) 

Tutkimuskirjallisuudessa nousi myös esiin, kuinka tekoälysovelluksia voidaan 

Drydakiksen (2022, 3–5) mukaan hyödyntää muun muassa myynnissä ja 

markkinoinnissa, parantaakseen kommunikaatiota asiakkaan kanssa esimerkiksi chat-



83 

 

robottien avulla, tekoälyn mahdollistamien ennusteiden laatimiseen ja hinnoitteluun sekä 

kassavirran parantamiseksi liittyvien algoritmien avulla. Tämän lisäksi 

tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää parantamaan 

epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä virheellisten arviointien seurauksena sekä kyber-

turvallisuuden edistämiseksi, työntekijöiden palkkaamiseen tai henkilöstöhallintaan sekä 

tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, etenkin aiempien työintensiivisten 

toimintojen osalta. 

Tutkimuskirjallisuudessa Drydakis (2022) oli nostanut esille, kuinka ennen COVID-19 

pandemiaa vuonna 2020 yksi kolmasosaa Iso-Britannian pk-yrityksistä käytti 

digitaaliseen tiedonkäsittelyyn perustuvia tekoälysovelluksia, kun taas pandemian 

seurauksena vuonna 2021 noin 40 prosenttia yrityksistä suunnitteli investoivansa 

tekoälysovelluksiin auttaakseen yrityksiä toipumaan ja sopeutumaan pandemia-aikaisista 

muutoksista. (Drydakis 2022, 1) Tämän osalta tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu kantaa 

käyttöönotettujen tekoälysovellusten osalta niiden innovatiivisuuden välisestä 

vuorovaikutuksesta COVID-19 pandemian seurauksena syntyneisiin pk-yritysten 

liiketoimintariskeihin. (Drydakis 2022, 18) 

Wiesnerin ym. (2018, 81) mukaan digitalisaatio on haastava aihepiiri valmistavan 

teollisuuden pk-yrityksille, ja kuinka pk-yritysten laiminlyödessä sen myötä tulevat 

mahdollisuudet, saattaa sillä olla negatiivisia vaikutuksia kilpailukyvyn näkökulmasta ja 

sen seurauksena niiden kilpailukyky saattaa myös kärsiä. (Wiesner ym. 2018, 81) 

Tutkimuskirjallisuudessa nousi myös esiin, kuinka pk-yrityksiä varten on laadittu 

yrityksen kypsyystason arviointimalli, joka auttaa pk-yrityksiä ymmärtämään niiden 

valmiuksia toteuttamaan digitaalista muutosta sekä Industry 4.0 mukaisia näkökulmia. 

Kypsyysmallin avulla pk-yritysten on mahdollista valita heille soveltuvat oikeat 

teknologiat sekä kehittämään liiketoiminnalleen lisäarvoa tuottaessaan älykkäitä 

palveluja heidän tuotteita varten. (Wiesner ym. 2018, 84, 87) 

 

Edellä esitettyjen näkökulmien lisäksi tutkimuskirjallisuudessa nousi lisäksi myös esiin, 

kuinka Chavezin ym. (2020, 33) tekemän tutkimuksen mukaan digitaalisten työkalujen 

soveltaminen tukee merkittävästi myös tiedonkeruuta ja helpottaa pitkällä aikavälillä 

tapahtuvaa kirjaamista verrattuna manuaalisesti ylläpidettyyn tiedonkeruuseen. Tämän 

avulla yritysten on mahdollista säästää aikaa, ja digitaalinen data on siten todennäköisesti 

myös luotettavampaa. 
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Tekoälyn tuomien hyötyjen ja mahdollisuuksien lisäksi, nousi tutkimuskirjallisuudessa ja 

digitaalisten teknologioiden osalta myös esiin data-analytiikkaan perustuvan digitaalisen 

työkalun hyödyntäminen, ja kuinka yritys voi hyötyä erilaisten simulaatiotyökalujen 

käytöstä osana sen riskienhallintaa. Muun muassa Ponsardin ym. (2016) tekemän 

tutkimuksen mukaan yksi digitaalisiin teknologioihin liittyvä sovellusesimerkki on 

yritysten toimitusketjujen riskienhallinta (ks. Kuva 28). Digitaalisia teknologioita 

hyödyntämällä on mahdollista suorittaa muun muassa useita erilaisia simulaatioita, jotka 

sisältävät sattumanvaraisiin todennäköisyyksiin liittyviä parametrejä, joita on mahdollista 

ryhmitellä ja koota yhteen. (Ponsard ym. 2016, 339, 342, 344) 

Kuva 28. Digitaalinen riskienhallinnan työkalu (Ponsard ym. 2016, 344). 

 

Simulaatiomallin vasemmasta reunasta riskianalyytikko voi tarkastella avain 

tunnuslukuindikaattoreiden avulla eri elementtejä kootussa näkymässä. Mallin 

vasemmassa reunassa oleva diagrammi näyttää kokonaiskustannukset suhteutettuna 

aikaan. Simulaatiomalli ilmaisee näin ajan kuluessa tapahtuneen kehityksen huomioiden 

ja suhteuttaen kokonaisriskit tietyllä ajanjaksolla. Vihreä käyrä osoittaa keskimääräisen 

odotusarvon ja keltainen käyrä riskien arvon, eli niin sanotun raja-arvon taloudellisille 

tappioille arvioitaessa riskien todennäköisyyttä aikajanalla. Simulaatiomalli tarjoaa näin 
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mahdollisuuden tarkastella tiettyjä riskikategorioita ja tutkia, miten muutokset tietyissä 

prosesseissa, varastoissa tai toimittajissa vaikuttavat kuhunkin riskikategoriaan. 

Valmistavan teollisuuden osalta tutkimuskirjallisuudessa nousi myös esiin yritysten 

sisäisessä toimintaympäristössä esiintyvät tuotantoon liittyvät riskit ja niiden hallinta sekä 

digitalisaation tuomat hyödyt ja rajoitteet pk-yritysten näkökulmasta. Tekoälyn ja 

digitaalisten teknologioiden osalta Stuja ym. (2018, 157) nostivat tuotantojärjestelmiin 

liittyen esille, etenkin viime vuosien aikana kasvussa olleet elektroniikkaan ja 

digitaalisiin ohjelmistoihin liittyvät tekijät, jotka mahdollistavat niin aiempaa 

kehittyneemmät tuotantojärjestelmät, kuin myös uusien liiketoimintamallien 

käyttöönoton.  

Tämän osalta Stuja ym. (2018) kuitenkin korostaa, kehittyneempien ratkaisujen osalta 

teollisuuden toimiala asettaa erittäin korkeat ja uudet vaatimukset niin 

tuotantojärjestelmille, kuin myös laitteille. Tuotantojärjestelmien tulisi pystyä tuottamaan 

kustannustehokkaasti kustomoituja, monimutkaisia tuotteita pienissä erissä. Niiden tulisi 

olla uudelleen suunniteltavissa ja sovellettavissa aiempaa lyhyemmässä suunnitteluajassa 

sekä niiden tulisi olla vuorovaikutuksessa autonomisesti tai itse-organisoidusti. 

Nämä kehittyneemmät ratkaisut tarjoavat tutkimusten mukaan erityisesti pienille ja 

keskisuurille tuotantolaitoksille paremman kilpailukyvyn markkinoilla, kuin myös tukea 

pk-yrityksiä riskien arviointiin sekä riskien johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa. 

(Stuja ym. 2018, 157–158) Digitaalisten tietojärjestelmien hyödyntäminen osana riskien 

analysointia voidaan esittää iteratiivisesti, integraaliseen riskianalyysimalliin perustuvan 

prosessikuvauksen mukaisesti (ks. Kuva 29). 
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Kuva 29. Integraalinen riskianalyysimalli (mukaillen Stuja ym. 2018, 158). 

Keskeisinä johtopäätöksinä Stuja ym. (2018, 163) ovat nostaneet tutkimuksen perusteella 

esille, kuinka innovatiivisten tuotantojärjestelmien käyttöönotto tarjoaa ja tuo tullessaan 

uusien liiketoimintamallien käyttöönoton ja hyötyjen lisäksi myös erityyppisiä riskejä ja 

rajoitteita, joita ei tulisi aliarvioida. Kehityksen tuomina keskeisinä haasteina 

tutkimuksessa nousi esiin muun muassa suunnitteluun, integrointiin sekä koneisiin 

liittyvät haasteet, jotka liittyivät joko teknisiin, organisatorisiin tai lainsäädännöllisiin 

ongelmiin. Tämän osalta tulisi suunnittelijalla olla poikkitieteellistä tietämystä, niin 

tekniseltä alalta kuin myös tuotteiden sertifioinnin aloilta. 

Keskeisinä hyötyinä tutkimuksen pohjalta on nostettu menetelmä ja digitaalinen työkalu 

suosituskyvyn arvioinnille, joka etuina ovat kustannussäästöt suunnitteluprosessin 

aikana, laajamittaisen analyysin tuottaminen, jolla on mahdollista kartoittaa suunnitteluun 

liittyvät haavoittuvuudet ja joka johtaa jäännösriskien minimoimiseen sekä 

tuotantojärjestelmien integrointiajan lyhentäminen. Menetelmään liittyvinä rajoitteina oli 
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kuitenkin mainittu sen monimutkaisuus sekä big dataan liittyneet laskelmat, joiden 

vähentämiseksi tulisi tulevaisuudessa luoda erillinen ohjelmisto (Stuja ym. 2018, 163) 

Tutkimuskysymyksen TK 4 osalta nousi valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin 

toteutetuissa haastatteluissa esille, kuinka tekoälyn hyödyntäminen osana riskienhallintaa 

oli vähäistä tai sitä ei hyödynnetty lainkaan. Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen 

taas ilmeni muun muassa osana riskienhallintaa tapahtuvan tiedonkeruun tukena, jota 

hyödynnetään proaktiivisessa riskien tunnistamisessa. Tämän osalta yritys C:n ja D:n 

edustajat totesivat haastattelussa seuraavasti: 

Tekoäly on vielä aika pienessä roolissa ja sillä on vielä hyvin pieni merkitys 
toistaiseksi. Kyllähän riskejä hallitaan eri digitaalisten järjestelmien 
avulla, kuten yrityksen riskienhallintatyökalun avulla. Yrityksessä on 
pohdittu myös muidenkin järjestelmien käyttöä näiden riskienhallintaan 
liittyvien asioiden edesauttamiseen. -  - (Yritys D). 
 

Digitaaliset teknologiat nopeuttavat tiedonkeruuta omasta toiminnasta ja 
oman toiminnan tehokkuudesta ja ne jonkin verran helpottavat riskien 
tunnistamista etukäteen, ja nopeuttaa sitä aikaa kun ne huomataan. -  - 
(Yritys C). 
 

Ne ovat ennemminkin vaikuttaneet riskienhallintaan viimevuosien aikana 
siten, että pystytään tunnistamaan riskejä paremmin ja nopeammin sekä 
pystytään parantamaan tiedonkulkua, jolloin ihmisten tietoisuus asioista 
lisääntyy, jonka avulla voidaan siten välttää myös riskejä. -  - (Yritys C). 

Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen ilmeni myös muun muassa ohjelmistojen ja 

tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon hyödyntämisenä osana yrityksen suoriutumiseen 

liittyviä mittareita. Tämän osalta yritys B:n edustaja totesi seuraavasti: 

Tekoälyä ei ole käytössä. Digitaalisia teknologioita on ohjelmisto puolella 
käytössä esim. yrityksen informaatiojärjestelmät, josta saatavaa dataa 
hyödynnetään pääasiassa mittarointiin.-  - (Yritys B). 

Kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton esteinä olevina rajoitteina nousi 

haastatteluissa myös esiin muun muassa osaamisen, ymmärryksen, tiedon ja 

investointikustannukset. Tämän osalta yritys B:n edustaja totesi haastattelussa 

seuraavasti:  

Käytön esteenä olevina rajoitteina ovat kaikki kysymyksessä mainitut 
esimerkit: osaaminen, ymmärrys, tieto ja investointikustannukset. Myös 
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perusasioiden puute nousi esiin koska prosessikehityksen organisaatio on 
aika uusi ja sen toiminta ei ole vielä sillä tavalla prosessimaista ja 
systemaattista, että siellä voisi soveltaa tekoälyä. -  - (Yritys B). 

Myös yritys D:n edustajat nostivat haastattelussa esille samat osaamiseen, ymmärrykseen 

tietoon ja investointikustannuksiin liittyvät rajoitteet. Sen lisäksi he kokivat, että 

yrityksen kypsyystaso ei olisi vielä riittävällä tasolla kehittyneiden teknologioiden 

käyttöön. Tärkeämpänä prioriteettina yrityksessä koettiin niin sanotun 

riskienhallintakulttuurin muodostaminen ja henkilöstön riskienhallintaan liittyvän 

ymmärryksen kehittäminen paremmalle tasolle. Yrityksessä kuitenkin nähtiin tekoälyyn 

ja data-analytiikkaan liittyvät kehittyneemmät sovellukset osana yrityksen tulevaisuutta. 

Tämän osalta yritys D:n edustaja totesi haastattelussa seuraavasti: 

Ei ole käytössä sellaista vielä ja varmaan voidaan mainita nuo kaikki esteet. 
Keskeisenä kysymyksenä on myös yrityksen maturiteetti, ja yrityksessä ei 
vielä välttämättä olla sillä tasolla, että me nähdään että niistä olisi 
juurikaan hyötyä. Vaan nähdään, että se kulttuuri ja ihmisten ymmärrys ja 
osaaminen tämän riskienhallinnan osalta on tärkeämpää saada nyt hyvälle 
tasolle. Siitä varmaan seuraavaksi tulevaisuudessa voi olla yksi 
mahdollisuus pyrkiä tuomaan tämän tyyppistä älykkyyttä tähän prosessiin. 
-  - (Yritys D). 

5.5 Haastatteluaineiston vertailu suurempiin organisaatioihin 

Haastatteluaineiston analysoinnin yhteydessä toteutetun vertailun perusteella voitiin 

todeta, kuinka pk-yrityksissä oltiin selvästi läpi organisaation enemmän tietoisia 

riskienhallintaan liittyvistä käytänteistä verrattuna haastateltuun suurempaan 

organisaatioon. Haastateltavista toinen edusti päällikkötasoa ja toinen edusti yrityksen 

johtoa. Suuremman organisaation haastattelujen perusteella nousi esiin, kuinka 

riskienhallintasuunnitelmaan liittyvää tietoa tai sen sisältöä ei oltu saatettu yrityksen 

johdon toimesta läpi organisaation koko henkilöstön tietoon. Organisaation 

riskienhallinnan käytänteisiin liittyvät näkökulmat pitivät sisällään edustajan 1 osalta 

pääasiassa omaan toimenkuvaan liittyviä näkökulmia. Tämän osalta yrityksen E edustajat 

totesivat haastattelussa seuraavasti: 

Työturvallisuusasioiden näkökulmasta olemme tehneet yhteistyössä 
vakuutusyhtiön kanssa laajemman riskikartoituksen, jossa on huomioitu 
liiketoimintaan liittyviä riskejä. Yritystasolla en osaa tarkasti ottaa kantaa, 
miten yrityksessä hallitaan muita riskejä. -  - (Yritys E edustaja 1). 
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Ei ole tiedossa, että olisi varsinaista jatkuvuussuunnitelmaa. -  - (Yritys E 
edustaja 1). 
 

Kyllä on. Suunnitelma on aika laaja. Riskit on jaettu koska toiminta on 
projektiluontoinen toimintamalli asiakas keisseissä. Siellä on projektiriskit. 
Siellä on erikseen yritystason ympäristöriskit, business riskit ja 
operatiiviset riskit esimerkiksi tuotantoon liittyen. Lisäksi on vielä 
turvallisuusriskit. Osa-alueet on käyty läpi yhdessä vakuutusyhtiön kanssa, 
jonka kanssa olemme tehneet parina vuonna kahden viikon sessioita, joissa 
riskejä on kartoitettu. -  - (Yritys E edustaja 2). 
 

Kyllä on. Semmoista yhtä isoa dokumenttia ei ole missä siihen liittyvät asiat 
olisi kerrottu, mutta jatkuvuussuunnitelma on. Siellä on luokitellut riskit 
mitä on. Siellä on mitigation planit, jonka tavoitteena eliminoida riskejä tai 
vähentää riskin mahdollisuutta. Jatkuvuussuunnitteluun liittyen, meillä on 
suuri tehtävä käynnissä, jossa tehdään suurta muutosta organisaatiossa. 
Jatkuvuuden takia on myyntialueet jaettu uusiksi, strategiat on tehty uusiksi 
ja organisaatiota on muokattu udelleen. Tällä hetkellä on monta toimintoa 
vireillä liittyen. -  - (Yritys E edustaja 2). 

 
Suuremman yrityksen toimintaympäristössä tunnistettujen riskien osalta nousi myös 

hyvin erityyppisiä tekijöitä verrattuna pk-yrityksiin. Pk-yritysten sisäisessä 

toimintaympäristössä nousi esiin pääasiassa operatiiviset riskit esimerkiksi 

työturvallisuuteen, ympäristöön tai auditointeihin liittyen. Myös henkilöiden osaamiseen 

ja kouluttamiseen liittyviä tekijöitä oli tunnistettu sekä lisäksi myös liiallinen riippuvuus 

yksittäisistä työntekijöistä oli tunnistettu yhdeksi pk-yritysten merkittävimmistä sisäisen 

toimintaympäristön riskeistä. Suuremmassa organisaatiossa taas merkittävimmiksi koetut 

sisäisessä toimintaympäristössä tunnistetut riskit liittyivät monikansallista työyhteisöä 

koskeviin tilanteisiin. Ajankohtaisena asiana yrityksessä oli jouduttu pohtimaan muun 

muassa Venäjän ja Ukrainan sodan seurauksena syntyneitä henkilöstöön liittyviä 

haasteita sekä sisäisiä yksittäisten henkilöiden välisiä jännitteitä. Yrityksen 

toimintaympäristössä tunnistettujen riskien osalta yrityksen E edustajat totesivat 

seuraavasti: 

Ajankohtaisiin aiheisiin liittyen koska yrityksessä on usean maan 
kansalaisia töissä, vaikuttaa Ukrainan ja Venäjän välinen sota koska 
molempien maiden kansalaisia on yrityksessä töissä. Se näkyy yrityksen 
sisällä ja asian suhteen on tehty jo toimenpiteitä, että minkäänlaisia 
konflikteja ei pääsisi syntymään. -  - (Yritys E edustaja 1). 
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Meillä on tälläkin hetkellä merkittävä määrä henkilöstöä Venäjältä. Ja nyt 
kun on Ukrainan sota, niin se voi olla merkittävä riski jos Putini kutsuu 
nuoret kaverit vaikka takaisin kotimaahan. Meillähän pysähtyy äkkiä 
tuotanto jos siellä on vajaan sadan henkilön tai sadan henkilön gäppi. -  - 
(Yritys E edustaja 2). 

 
Tekoälyn tai digitaalisten teknologioiden soveltamisasteen välillä ei haastatteluissa 

noussut esiin merkittäviä eroja pk-yritysten ja suuremman organisaation välillä. Myös 

suuremmassa organisaatiossa yhtälailla tekoälyyn tai kehittyneisiin teknologioihin 

perustuvien järjestelmien hankinta on kaatunut usein niiden investointikustannuksiin 

samoin kuin pk-yrityksissä. Merkittävimpänä erona tämän osalta voitiin todeta, kuinka 

tekoälyä sovellettiin suuremmassa organisaatiossa yrityksen tuotteessa. 

Tekoälyteknologioiden merkityksellisyyden ja niiden soveltamisen esteiden osalta 

yrityksen E edustajat totesivat haastattelussa seuraavasti: 

 
Ne näkyvät pääasiassa yrityksen tuotteessa. Tekoälyä ei varsinaisesti 
käytetä riskienhallintaan, mutta toki muita mittareita käytetään ja niitä 
seurataan riskien osalta. Yritys ei ole kovin pitkällä tässä. Enempi 
riskienhallinta perustuu nykytilan arviointiin ja toimitusketjujen 
seurantaan ja niiden perusteella ennakoidaan tulevaa. -  - (Yritys E edustaja 
1). 
 

Ei ole käytössä. Modernien järjestelmien saaminen kaatuu yleensä 
investointikustannuksiin. -  - (Yritys E edustaja 1) 
 

Tuotteen kautta on data-analytiikkaan liittyvä kyllä. Sieltä me saadaan 
paljon analysoitavaa dataa ja miettiä mihin me sitä voidaan käyttää. 
Tuotteisiin liittyvässä digitalisaatioprojektissa pienennetään sitä riskiä, 
millä me pärjätään markkinoilla kilpailijaan nähden. -  - (Yritys E edustaja 
2). 

 
Liiketoiminnan riskienhallintaan tai jatkuvuudenhallintaan liittyvien haasteiden osalta 

nousi merkittävimpänä erona pk-yritysten ja suuremman organisaation välillä Suomen 

ulkopuolisille markkinoille pääsyyn liittyvät näkökulmat. Menneiden vuosien 

liiketoiminnan riskienhallintaan tai jatkuvuudenhallintaan liittyvien haasteiden osalta 

yrityksen E edustaja 2 totesi haastattelussa seuraavasti: 

 
Jos katsotaan muutama vuosi taaksepäin niin se, että me ollaan oltu liian 
pieniä esimerkiksi Keski-Euroopan markkinoille. Pienuudesta voi siellä 
tulla este, että ei päästä tarjoamaan. Siellä voi olla liikevaihtorajoja tai 
muita tarjouspyynnössä olevia ehtoja, joilla pienet yritykset splitataan 
sieltä pois. Omistajanvaihdoksen myötä meillä on ollut taustavoimaa 
mennä Suomen rajojen ulkopuolelle paremmin. Se on ehkä se kaikista 
merkittävin juttu. -  - (Yritys E edustaja 2). 
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6 POHDINTA 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulokset yhdistivät liiketoiminnan riskienhallintaan 

ja resilienssiin liittyvät eri osa-alueet yhdessä haastatteluaineiston kanssa muodostaen 

kokonaiskuvan siitä, millaisia riskejä ja haasteita aiemmissa tutkimuksissa oli käsitelty 

sekä mistä tekijöistä organisaatioiden resilienssi koostuu ja miten se ilmenee valmistavan 

teollisuuden pk-yrityksissä. Myös tutkimuksen tavoitteiden mukaisessa selvityksessä, 

miten pk-yritysten johdon ja henkilöstön kyvykkyyttä tunnistaa liiketoimintariskejä 

voidaan kehittää sekä mitä hyötyjä pk-yritykset voivat saada tekoälyn tai digitaalisten 

teknologioiden soveltamisesta osana riskienhallintaa onnistuttiin vastaamaan 

kirjallisuuskatsauksen sekä toteutettujen haastattelujen avulla. Verrattaessa haastattelujen 

kautta saatuja tuloksia aiempiin tutkimuksiin, voitiin tulosten todeta täydentävän toisiaan 

ja tutkimustulosten kautta nousi esiin myös uusia näkökulmia.  

Tutkimuskirjallisuuden perusteella voitiin todeta, kuinka aihepiiriä käsitteleviä 

tutkimuksia oli viime vuosien aikana edistäneet toimintaympäristössä tapahtuneiden 

häiriötilanteiden lisäksi myös pk-yritysten merkittävyyden seurauksena tunnistettu tarve 

tutkia aihepiiriä eri näkökulmista. Aiemmissa tutkimuksissa oli korostettu pk-yritysten 

merkitystä myös teollisuuden toimialalle. Tämän osalta tutkimuskirjallisuudessa oli 

nostettu pk-yritysten liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvänä keskeisenä haasteena niiden 

rajallisiin resursseihin perustuva haavoittuvuus, joka saattaa altistaa pk-yritykset Shamsin 

ja Ariksen (2021) mukaan myös ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyville 

häiriötilanteille. Näkökulman tueksi ei toteutetuissa haastatteluissa kuitenkaan noussut 

esiin viitteitä ja haastatellut yritykset olivat arvionsa mukaan onnistunut tunnistamaan ja 

selviytymään hyvin toimintaympäristössä esiintyvistä häiriötilanteista. Keskeiset 

tunnistetut haasteet liittyivät pääasiassa riskien arvioinnin ja niiden vaikutusten 

näkökulmasta yhtenäiseen näkemykseen sekä riskienhallinnan periaatteiden 

jalkauttamiseen osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. 

Tutkimuksen aikana toteutetuissa haastatteluissa esiin nousseet monikansallisessa 

työyhteisössä tunnistetut Venäjän ja Ukrainan sodan seurauksena syntyneet 

työntekijöiden väliset jännitteet sekä henkilöstöresurssien menettämiseen kohdistuvat 

paineet voitiin tunnistettujen riskitelijöiden osalta todeta uudeksi ja ennalta 

arvaamattomaksi ilmiöksi 2022 -luvun Suomessa. Ilmiön paremman ymmärtämisen 
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voitiin nähdä myös kehittävän vastaavanlaisiin tilanteisiin varautumiseen tarvittavia 

valmiuksia tulevaisuudessa. 

Organisaatioiden resilienssin osalta tutkimuskirjallisuudessa korostuivat liiketoiminnan 

jatkuvuuteen sekä muutos ja palautumiskykyyn liittyvät tekijät ja kuinka jatkuvaan 

parantamiseen perustuva kokonaisvaltaisen johtamisen prosessi toimii Haraguchin ym. 

(2016) mukaan myös viitekehyksenä organisaatiotason resilienssin rakentamisessa. 

Tutkimustulokset tukivat tätä näkökulmaa ja ne osoittivat, kuinka organisaatiotason 

resilienssi ilmeni valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä pääasiassa Sevillen (2017) 

esittämien resilienssi-indikaattoreihin liittyvien osa-alueiden, kuten proaktiivisen 

toiminnan, johdon sitoutumisen sekä uusien innovatiivisten ja luovien ratkaisujen 

soveltamisena osana yrityksen riskienhallintaa. 

Riskienhallinta nähtiin haastatelluissa yrityksissä myös jatkuvana prosessina, jonka osalta 

nousi tutkimustuloksissa myös esiin digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen osana 

proaktiivista riskienhallintaa, tavoitteena työturvallisuusriskien pienentäminen. Pk-

yritysten resilienssiin liittyvän kehittämistyön näkökulmasta kansainvälisessä 

kirjallisuudessa otettiinkin kantaa, kuinka niiden edistämiseksi kehitetyt menetelmät 

prosesseineen ovat tyypillisesti sovellettavissa kaiken kokoisiin yrityksiin, niiden 

toimialasta riippumatta (Crask 2021; ISO 22316:2017).  

Pk-yritysten johdon ja henkilöstön kyvykkyyksien kehittämisen osalta aiemmissa 

tutkimuksissa nähtiin keskeisinä tekijöinä Ponsardin ym. (2016) esittämä 

riskinhallintamenetelmien soveltaminen sekä Dvorskyn ym. (2021) esittämä yrityksen 

sisäisessä ja ulkoisessa ympäristössä olevan tiedon saatavuus. Tämän osalta 

tutkimustuloksissa korostui riskienhallintamenetelmien soveltamisen lisäksi myös 

riskienhallintatarpeiden tiedostaminen, etenkin yrityksen ulkoisessa 

toimintaympäristössä esiintyvissä kriisin jälkeisissä haastavissa liiketoimintaolosuhteissa 

ja kuinka yritysten tulisi kyetä tunnistamaan myös uudenlaisia riskejä kuten sellaisia, joita 

ne eivät ole aiemmin tarkkailleet tai arvioineet. 

Kehittyneiden teknologioiden hyödyntämisen osalta oli aiemmissa tutkimuksissa nostettu 

esiin Drydakiksen (2021) ja Ponsardin (2016) esittämät näkökulmat, kuten yrityksen 

talous ja suorituskyky, toimitusketjun riskienhallinta, erilaisten analyysien laatiminen 

sekä niiden hyödyntäminen osana johtamisjärjestelmiä sekä parantamaan 

kommunikaatiota tai tiedon kulkua organisaation sisällä. Vaikka tutkimustulokset olivat 
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monelta osin yhteneväisiä näiden näkökulmien kanssa, nousi digitaalisten teknologioiden 

hyödyntämisen osalta lisäksi myös esiin niiden käyttö työturvallisuuteen liittyvien riskien 

hallinnassa. Tutkimustulokset osoittivat, että digitaalisia teknologioita sovellettiin 

valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä suorituskyvyn mittaamiseen, resurssien 

ohjaamiseen, havaintojen keräämiseen, työturvallisuusriskien tunnistamiseen, 

tiedonkulun parantamiseen ja siten niiden hyödyntäminen voitiin todeta niiltä osin 

ennaltaehkäisevän riskejä. Tutkimustulokset tukevat tältä osin myös Dvorskyn ym. 

(2021) esittämää näkemystä, kuinka suurimmat esteet, jotka estävät yrityksiä 

hallitsemasta riskejä tehokkaasti niiden tulevaisuudessa, liittyy keskeisesti yrityksen 

sisäisen sekä ulkoisen tiedon saatavuuteen. Kehittyneiden teknologioiden soveltaminen 

osana riskienhallintaa ei voitu kuitenkaan todeta olevan valmistavan teollisuuden pk-

yrityksissä vielä kovin pitkällä. Tutkimustulosten perusteella todettiin, kuinka tekoälyä ei 

haastatelluissa yrityksissä hyödynnetty osana riskienhallintaa lainkaan. 

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta myös Wiesner ym. (2018) olivat nostaneet 

aiemmissa tutkimuksissa työelämän digitalisaatioon ja digitaaliseen transformaatioon 

liittyvien riskien ja haasteiden osalta esille muun muassa kehittyneiden teknologioiden 

valintaan ja käyttöön liittyvinä havaintoina ymmärrykseen ja tietoon liittyvät näkökulmat 

sekä pk-yritysten resurssien rajallisuuden. Aiemmissa tutkimuksissa myös Shamsi ja Aris 

(2021) olivat maininneet pk-yritysten teknologiseen muutokseen liittyvinä rajoitteina 

tietoon, innovaatioihin ja luovuuteen liittyvät rajoitteet ja kuinka resurssien rajallisuus 

ilmenee pk-yritysten kohdalla rahoituksen, teknologian, työvoimaan liittyvien 

kyvykkyyksien sekä kotimaisten tai kansainvälisten verkostojen puuttumisena. Tämän 

lisäksi Shamsi ja Aris (2021) olivat myös nostaneet esille globaaliin toimintaympäristön 

näkökulmasta markkinoille pääsyn ja mittakaava edun verrattuna suurempiin yrityksiin. 

Näitä näkökulmia tukee myös tässä tutkimuksessa toteutettujen haastattelujen kautta 

saatu aineisto, jossa nousi pk-yritysten osalta esiin kehittyneiden teknologioiden käytön 

esteinä olevina rajoitteina osaamisen, ymmärryksen, tiedon ja investointikustannukset. 

Myös haastatteluaineiston vertailun yhteydessä nousi suuremman organisaation osalta 

esiin, kuinka aiemmin, yrityksen ollessa vielä pieni, oli pienuudesta muodostunut usein 

este yrityksen yrittäessä pyrkiä Suomen ulkopuolisille markkinoille. Markkinoille pääsyn 

esteinä mainitut tekijät olivat ilmenneet liikevaihtorajoina sekä muina tarjouspyynnössä 

olevina ehtoina, joilla pienemmät yritykset oli rajattu suoraan markkinoilta ulos. 
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6.1 Riskien määrittelyyn liittyviä tulkintoja 

Liiketoimintariskeihin liittyvien määritelmien osalta aiemmissa tutkimuksissa todettiin, 

kuinka riskin määritelmän tulee täyttää neljä ehtoa (Brasen ym. 2019). 

Tutkimustuloksissa nousi näiden riskien määrittelyyn liittyvien ehtojen täyttymisen 

osalta esiin haasteena yrityksen sisällä vallitsevat eri tulkinnat ja eri henkilöiden väliset 

näkemyserot riskeistä ja niiden vaikutuksista. Tämän osalta haastatteluissa nousi esiin, 

kuinka riskien tunnistamisen osalta yrityksessä B ei ollut kriittisimpien riskien osalta 

aiemmin yhtenäistä näkemystä. Myös yritys D nosti haastatteluissa esille riskien 

luokitteluun liittyvän subjektiivisen elementin, ja kuinka eri henkilöt saattavat käsittää 

jonkin tietyn riskin seurauksiltaan ja vaikutuksiltaan erilaisiksi.  

Tarkasteltaessa jonkin tapahtumasarjan seurauksena syntynyttä tilannetta tai 

vaihtoehtoisesti jonkin olosuhteiden seurauksena aiheutunutta muutosta, tulee Brasenin 

ym. (2019) esittämien riskien määrittelyyn liittyvien ehtojen mukaan riskin lähteiden 

koostua elementeistä, joilla on jokin potentiaalinen todennäköisyys muodostaa riski. 

Riskin seurausten tulee myös olla kausaliteettisuhteessa tapahtumiin ja riskin 

todennäköisyyden tulee mahdollistaa kyseisen tapahtuman tai muutoksen esiintyminen, 

joiden tulee edelleen vaikuttaa myös yrityksen asettamiin tavoitteisiin. Riskien 

vaikutusten arvioinnin näkökulmasta saattaa riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu 

tällöin muodostua haasteelliseksi jos edellä mainittujen ehtojen ja niiden tulkinnan väliset 

rajapinnat hämärtyvät tai jos eri henkilöt yrityksen sisällä kokevat tunnistetun riskin 

seurauksiltaan ja vaikutuksiltaan erilaisiksi. 

Keskeisenä tekijänä liittyen riskien tunnistamiseen ja niiden määrittelyyn nousi tulosten 

perusteella esiin myös näkökulma, kuinka riskit ja muut poikkeustilanteet, kuten kriisit, 

olisi suositeltavaa jo niiden todennäköisyyttä arvioitaessa pyrkiä erottelemaan toisistaan 

jo ennen operatiivisten hallintatoimenpiteiden suunnittelua. Tähän näkökulmaan liittyy 

myös käsitteiden määrittelyyn liittyvä tulkinta, että voidaanko kriisit tulkita kriiseiksi jos 

sen seurauksena syntynyt poikkeustilanne ei vaikuta esimerkiksi Kovoor-Misran (2020) 

esittämän näkökulman mukaisesti yrityksen sidosryhmiin, tai vaihtoehtoisesti jos sen 

seurauksena syntynyt tilanne ei aiheuta uhkaa yrityksen liiketoiminnalle ja tilanne 

vaikuttaa ainoastaan jossain määrin yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Näihin kysymyksiin liittyvänä näkökulmana nousi toteutetuissa haastatteluissa myös 

esiin, kuinka liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien seurauksena 
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muodostunut riski tulkittiin yrityksessä D sellaiseksi tapahtumaksi, jonka toteutumista ei 

myöskään voida täysin estää, mutta sen vaikutuksia on mahdollista pienentää. Sellaiset 

tapahtumat, jotka ovat joillain operatiivisilla toimenpiteillä poistettavissa, tulkittiin 

yrityksessä D ennemminkin ongelmina.  

Keskeisenä tekijänä riskeihin ja kriiseihin liittyvien määritelmien tulkinnan osalta, nousi 

tutkimustulosten perusteella esiin niiden seurannaisvaikutusten tunnistaminen. Oli 

kyseessä mikä tahansa edellä mainituista muutoksen aiheuttaman tapahtuman 

seurauksena syntyneestä poikkeustilanteesta, tulisi hallintatoimien näkökulmasta niiden 

vaikutukset kyetä määrittelemään hyvinkin tarkkaan, jotta tilanteiden tai muutosten 

seurauksena aiheutuneisiin tapahtumiin pystyttäisiin vastaamaan kunkin yrityksen 

tarpeiden mukaan sekä oikeiden toimenpiteiden avulla riittävässä laajuudessa ja näin 

myös Chengin ym. (2021) näkemysten mukaisesti yrityksen riskinottohalun puitteissa. 

Tämän osalta myös Posard ym. (2016) olivat nostaneet aiemmissa tutkimuksissa esiin, 

kuinka riskien vaikutusten arviointia tulisi tarkastella yrityksen tuotantoprosessin 

kaikkien vaiheiden kautta. Määritelmien tulkinnan osalta tulisi myös ottaa huomioon, 

kuinka yritykset niiden toimialasta riippuen voivat kokea poikkeustilanteiden  

seurannaisvaikutukset eri tavalla. Toisen yrityksen kriisi, voi olla toiselle yritykselle riski 

tai jollekin ainoastaan ongelma. Jollekin yritykselle saman tapahtumaketjun aiheuttama 

lopputulema voi olla jopa mahdollisuus. Riskien tunnistamisessa ja niiden määrittelyssä 

olisi näin suositeltavaa noudattaa niiden seurannaisvaikutuksiin perustuvaa logiikkaa jo 

ennen operatiivisten riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelua sekä huomioimaan 

yrityksen sisällä mahdollisesti esiintyvät eri tulkinnat ja eri henkilöiden näkemyserot eri 

riskeistä ja niiden vaikutuksista jo ennen hallintatoimenpiteiden suunnittelua. 

Operatiivisten riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelun sekä ennalta laaditun 

riskienhallintasuunnitelman osalta tulisi myös ottaa huomioon, että vaikka etukäteen 

laaditut suunnitelmat edesauttavat yritystä toimimaan ketterämmin häiriötilanteessa tai 

liiketoimintariskin realisoituessa, se ei kuitenkaan itsessään takaa yritykselle onnistunutta 

riskienhallintaa. Suunnitelmien tarkoitus on ennemminkin tukea yrityksen hyvin toimivaa 

riskienhallintajärjestelmää, joka edesauttaa riskien tunnistamista, ennaltaehkäisee riskien 

toteutumista varsinaisiksi tapahtumiksi, ja joka sitä kautta auttaa myös parantamaan 

yrityksen mahdollisuuksia onnistuneen riskienhallinnan toteuttamisessa. 



96 

 

6.2 Yhteenveto 

Tutkimuskysymyksen TK 1 osalta voitiin tutkimustulosten perusteella todeta, kuinka 

valmistavan teollisuuden pk-yritysten riskejä ja haasteita käsiteltiin 

tutkimuskirjallisuudessa yritysten sisäisen- ja ulkoisen toimintaympäristön eri osa-

alueilla. Yrityksen sisäisen toimintaympäristön osalta voitiin riskien ja haasteiden todeta 

liittyvän fyysisessä työympäristöön, sosiaalisessa ympäristöön, työntekijöihin sekä 

yritysten käytössä oleviin laitteistoon ja yrityksen palveluksessa olevaan henkilöstöön. 

Ulkoisen toimintaympäristön osalta niitä käsiteltiin markkinaympäristön tai 

markkinatalouden sekä poliittisten epävarmuustilainteiden tai pandemiatilanteen 

näkökulmista, jotka vaikuttavat pk-yritysten osalta myös niiden toimintaan enemmän 

kuin sisäisessä toimintaympäristössä esiintyvät riskit. 

Keskeisenä tekijänä voitiin valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta myös todeta, 

kuinka pandemia-ajan seurauksena ei ole ainoastaan syntynyt uusia innovatiivisia 

ratkaisuja turvata liiketoiminnan jatkuvuus, vaan sen seurauksena voitiin aiempien 

tutkimusten perusteella todeta, kuinka työelämän digitalisaation seurauksena ja uusien 

teknologioiden käyttöönoton myötä on syntynyt myös täysin uuden tyyppisiä riskejä. 

Niiden osalta tutkimuskirjallisuudessa käsiteltiin muun muassa digitaalisten järjestelmien 

parissa tapahtuvan pitkäaikaisen työskentelyn seurauksena syntyneitä psykososiaalisia 

riskejä. Näillä riskitekijöillä nähtiin tutkimusten perusteella olevan vaikutuksia myös 

organisaatioiden dynamiikkaan sekä keskeinen yhteys yksilölliseen ja kollektiiviseen 

työhyvinvointiin.  

Yrityksen ulkoisen toimintaympäristön osalta voitiin tutkimustuloksissa esitettyjen 

pandemia-ajan seurauksena syntyneiden laaja-alaisten ja monimutkaisten negatiivisten 

taloudellisten seurannaisvaikutusten lisäksi todeta niihin liittyvien riskien käsittelevän 

markkinaympäristön osalta pääasiassa yritysten väliseen kilpailuun tai asiakkuuksiin 

liittyviä riskejä. Pandemiatilanteen lisäksi oli talouteen liittyvinä riskeinä käsitelty 

ulkoisessa toimintaympäristössä myös verotukseen, rahallisiin resursseihin, kuten 

lainojen tarjontaan, korkojen nousuun tai kohonneisiin energiakustannuksiin liittyviä 

riskejä, joiden merkitystä oli korostettu, erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan 

jatkuvuuden näkökulmasta. 
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Tutkimustulosten perusteella voitiin myös todeta, kuinka näissä liiketoiminnan eri 

ulottuvuuksissa esiintyviä riskejä arvioimalla, on teollisuusorganisaation mahdollista 

myös ymmärtää niiden välisissä ulottuvuuksissa esiintyvien tapahtumien dynamiikkaa. 

Niiden parempi ymmärtäminen edesauttaa tunnistamaan ne keskeiset elementit, joilla on 

suurin vaikutus työpaikan yleiseen riskiprofiiliin, ja joka saattaa edelleen luoda myös 

mahdollisuuksia yrityksen sisäisten prosessien parantamiseen tai rakentamaan 

kumppanuussuhteita toisiin yrityksiin, joita on mahdollista hyödyntää poikkeustilanteen 

sattuessa. Nämä kumppanuussuhteet oli myös kansainvälisessä kirjallisuudessa nimetty 

yhdeksi organisaatiotason resilienssi-indikaattoriksi, joita organisaation mahdollista 

hyödyntää esimerkiksi kriisitilanteen sattuessa.  

Tutkimuskysymysten TK 2 ja TK 3 osalta voitiin tutkimustulosten perusteella todeta, 

kuinka riskien tunnistamiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämistoimilla, oli yhteys 

organisaatiotason resilienssin muodostumisen kanssa. Kyvykkyyksien kehittämiseen 

liittyvien toimenpiteiden ja menetelmien osalta voitiin todeta, kuinka keskeisessä 

merkityksessä riskienhallintamenetelmien soveltamisen ja jopa riskienhallintatarpeiden 

tiedostamisen edellytyksenä on yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa ympäristössä olevan 

informaation saatavuus. Yrityksen käytössä oleva informaatio toimii näin myös 

mahdollistajana riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi laaditulle 

riskienhallintaprosessille, joka vaiheineen muodostaa riskien jatkuvan arvioinnin 

kokonaisuuden. Riskienhallintatoimenpiteitä voidaan organisaatiossa toteuttaa 

tutkimustuloksissa esitetyn ryhmittelytaulukon vaiheiden kautta tai työturvallisuusriskien 

osalta tuloksissa esitetyn riskien arviointimoduulin avulla.  

Tutkimustuloksissa esitettyjä kahta jatkuvan parantamisen mallia pk-yritysten on 

mahdollista hyödyntää organisaation kyvykkyyksien kehittämiseksi sekä tunnistamaan 

myös liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta yritykselle kriittisiä toimintoja. Näitä jatkuvan 

parantamisen malleja oli tutkimuskirjallisuudessa luonnehdittu myös kokonaisvaltaisen 

johtamisen prosesseiksi, jota on mahdollista hyödyntää lisäksi myös organisaatiotason 

resilienssin rakentamisessa. Myös työturvallisuusriskien jatkuvaan arviointiin 

tutkimustuloksissa esitettyä arviointimoduulia on mahdollista hyödyntää osana kriittisten 

toimintojen tarkastelua esimerkiksi riskien mittaamisessa tai riskianalyysin laatimisessa. 

Organisaatioiden resilienssin voitiin todeta koostuvan staattisuuteen ja dynaamisuuteen 

perustuvista strategisista aloitteista, joiden kautta yritysten on mahdollista vastata 
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muutoksiin ja häiriötilanteisiin proaktiivisesti. Resilienssin voitiin todeta muodostuvan 

häiriötilanteen ilmetessä järjestelmän kyvystä palautua takaisin alkuperäiseen tilaan tai 

uuteen, jopa parempaan tilaan. Valmistavan teollisuuden pk-yritysten resilienssin 

ilmenemisen osalta voitiin tutkimustulosten perusteella todeta sen ilmenevän pääasiassa 

johdon sitoutumisen, proaktiivisen toiminnan sekä innovaatioiden, luovuuden kautta, 

jolla oli todettu olevan organisaatiotason resilienssiä kehittävä vaikutus ja joka edelleen 

edesauttaa yrityksen kykyä sulautua sekä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuneisiin 

muutoksiin. 

Tutkimuskysymyksen TK 4, osalta voitiin tutkimustulosten perusteella todeta, kuinka 

tutkimuskirjallisuudessa oli pk-yritysten osalta nostettu tekoälyn ja digitaalisten 

teknologioiden soveltamiseen liittyvinä hyötyinä aiempaa kehittyneemmät 

tuotantojärjestelmät, jotka mahdollistavat uusien liiketoimintamallien käyttöönoton ja 

kehittyneempien ratkaisujen sekä kustannustehokkuuden myötä tuovat yritykselle 

parempaa kilpailukykyä markkinoilla. Sitä kautta yritysten paremmalla kilpailukyvyllä 

voidaan pienentää yritysten markkinaympäristön osalta esimerkiksi aiemmin yritysten 

ulkoisen toimintaympäristön osalta esitettyjä yritysten väliseen kilpailuun liittyviä 

riskejä. Lisäksi tutkimustulosten perusteella voitiin todeta, kuinka tekoälysovelluksia 

voidaan hyödyntää osana riskienhallintaa ulkoisessa toimintaympäristössä esiintyvien 

asiakkuuksiin liittyvien riskien hallinnassa esimerkiksi myynnin, markkinoinnin tai 

asiakkaan suuntaan parantuneen kommunikaation kautta. 

Tekoälyä tai digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää osana riskienhallintaa myös 

parantamaan epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä esimerkiksi ennusteiden laatimiseksi eri 

todennäköisyyksiä hyödyntävien simulaatiotyökalujen avulla tai inhimillisistä tekijöistä 

aiheutuneiden virheellisten arviointien seurauksena syntyneiden riskien pienentämiseksi.  

Tekoälyä tai digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää myös digitaalisen 

transformaation seurauksena kasvavaan työelämän digitalisaatioon liittyvien riskien 

hallintaan. Esimerkkeinä tutkimustuloksissa oli niiden osalta tuotu esiin muun muassa 

kyberturvallisuuden edistäminen tai tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä 

ratkaisut, jotka korvaavat ihmisten manuaalisesti tekemiä työtehtäviä etenkin aiempien 

työ intensiivisten toimintojen osalta. 

Tutkimustuloksissa nousi lisäksi myös esiin, kuinka digitaalisten työkalujen 

soveltaminen tukee merkittävästi myös yritysten tiedonkeruuta ja helpottaa pitkällä 
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aikavälillä tapahtuvaa kirjaamista verrattuna manuaalisesti ylläpidettyyn 

tiedonkeruuseen. Näkökulman osalta voidaan digitaalisen teknologioiden todeta näin 

myös tuovan hyötyjä riskienhallinnan näkökulmasta etenkin yrityksen sisäisessä ja 

ulkoisessa ympäristössä olevan informaation saatavuuteen, joka tutkimuskysymyksen 

TK 3 osalta tehtyihin päätelmiin liittyen, oli keskeisessä merkityksessä niin 

riskienhallintamenetelmien soveltamisen osalta, kuin myös riskienhallintatarpeiden 

tiedostamisen edellytyksenä. 

Tutkimustulosten perusteella voitiin myös todeta, kuinka kehittyneiden teknologioiden 

hyödyntäminen osana riskienhallintaa ei voitu kuitenkaan todeta olevan valmistavan 

teollisuuden pk-yrityksissä vielä kovin pitkällä. Valmistavan teollisuuden pk-yritykset 

olivat kuitenkin kiinnostuneita hyödyntämään tekoälyä tai uusia kehittyneitä 

teknologioita esimerkiksi yrityksen kilpailuedun parantamiseen, tuomaan lisäarvoa 

yritykselle sekä hyödyntämään niiden tuomia mahdollisuuksia osana riskienhallintaa. 

Tämän osalta tulisi kuitenkin kyetä ratkaisemaan tutkimustuloksissa esiin nousseet esteet 

tekoälyn tai digitaalisten kehittyneiden teknologioiden käyttöönotolle ja hyödyntämiselle 

osana yritysten riskienhallintaa. Käyttöönoton esteet liittyivät eri tekijöihin, kuten 

yritysten osaamiseen, ymmärrykseen, tietoon sekä yritysten kypsyystasoon ja 

investointeihin liittyviin kysymyksiin.  

6.3 Johtopäätökset ja suositukset 

Tutkimustulosten perusteella voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset. Riskienhallinnan 

ISO 30001 käsikirjassa esitettyjen riskienhallinnan periaatteiden sekä jatkuvan 

parantamisen lisäksi, tulisi osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa huomioida myös 

yhdenmukaisiin arviointikäytänteisiin perustuvat riskienhallintatoimenpiteet, niiden 

oikea mitoittaminen ja suhteuttaminen yrityksen kohtaamien riskien vaikutuksiin. Tätä 

johtopäätöstä tukee tutkimustulosten analysoinnin yhteydessä tehty päätelmä, kuinka 

riskien vaikutusten arviointi ja onnistuneiden riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu 

saattaa muodostua haasteelliseksi jos yrityksen sisällä ilmenee eri henkilöiden toimesta 

poikkeavia riskin määrittelyyn liittyviä tulkintoja. Johtopäätökseen perustuvana 

suosituksena korostetaan Brasenin ym. (2018) esittämien riskienmäärittelyyn liittyvien 

ehtojen huolellista tarkastelua sekä yhdenmukaisten arviointikäytänteiden soveltamista 

riskien seurausten ja vaikutusten arvioinnissa. 
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Haastatteluaineiston perusteella voitiin päätellä, kuinka onnistuneen riskienhallinnan 

näkökulmasta, ei riskienhallinnan tai jatkuvuudenhallinnan suunnitelmaa itsessään koettu 

osassa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä merkitykselliseksi ilman toimivaa 

riskienhallintajärjestelmää ja riskienhallinnan prosesseja. Haastattelujen yhteydessä 

mainitulla ”paperitiikerisyndroomalla” viitattiin tässä yhteydessä sellaiseen 

riskienhallintasuunnitelmaan, joka jää yrityksessä ainoastaan säännöllisin väliajoin 

tehtäväksi arkistoon päätyväksi dokumentiksi, ja jota ei onnistuta jalkauttamaan osaksi 

yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tällaisen passiivisen riskienhallintasuunnitelman ei 

todettu näin ollen edesauttavan ISO 3001 (2018a, v) mukaisen tehokkaan riskienhallinnan 

periaatteita, joissa korostuu riskienhallinatoimenpiteiden dynaamisuus. 

Edelliseen johtopäätökseen perustuvana suosituksena pk-yritysten riskienhallinnan osalta 

voidaan korostaa sitä, kuinka riskienhallintasuunnitelma tulisi integroida osaksi 

yrityksessä toteutettavia riskienhallinnan prosesseja, joilla varmistetaan suunnitelmaan 

määritetyn tiedon siirtyminen yrityksen toimintaan. Näin riskienhallintasuunnitelma 

myös palvelee paremmin sille asetettua tarkoitusta. Riskien tunnistamisen ja niiden 

pienentämiseksi tai kontrolloimiseksi toteutettavien toimenpiteiden jalkauttamisen osalta 

suositellaan myös toimintasuunnitelman laatimista sekä riskienhallintatoimenpiteiden 

vastuuttamista yrityksen sisällä, jonka toteutusta seurataan ja arvioidaan toimenpiteille 

asetettujen tavoitteiden ja määräaikojen puitteissa. Tunnistettujen riskien luokitteluun ja 

arviointiin suositellaan sovellettavan yhdenmukaisia arviointikäytänteitä, jotta 

riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet pystytään mitoittamaan niiden vaikutusten 

perusteella riittävässä laajuudessa. 

Käytännön toteutuksen osalta voidaan suositella sovellettavaksi esimerkiksi Shamsin ja 

Ariksen (2021) esittämiä riskienhallintatoimenpiteitä vaiheineen (ks. Sivu 62) tai 

vaihtoehtoisesti luvussa 2 (ks. Sivu 13) esitettyä riskienhallinnan prosessin mukaisia 

toimenpiteitä ja vaiheita, joita yritys voi soveltaa omien riskienhallintatarpeidensa 

mukaisesti. Suosituksena soveltamisen osalta kuitenkin on, että yhteys edellä esitettyihin 

riskien määrittelyyn liittyviin ehtoihin sekä tehokkaan riskienhallinnan mukaisiin 

näkökulmiin säilyy. Pk-yrityksen IT-riskien osalta suositellaan tutkimustuloksissa 

Javaidin (2017) näkemyksen mukaisesti huomioimaan ne osana yrityksen 

riskienhallintaa. Tämän osalta yritys voi tutustua esimerkiksi tutkimustuloksissa 

esitettyyn COBIT-viitekehykseen, joka tarjoaa järjestelmän liiketoimintariskien ja 

digitaalisten teknologioiden välisten suhteiden hallintaan. 
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Tehokkaan riskienhallinnan osalta tehtynä johtopäätöksenä tutkimustuloksissa ilmeni 

myös yritysten käytössä olevan informaation merkitys, jonka osalta yritysten sisäisen ja 

ulkoisen tiedon saatavuus oli Dvorskyn ym. (2021) esittämän näkemyksen mukaisesti 

yksi suurimmista esteistä, jotka estävät yrityksiä hallitsemasta riskejä tehokkaasti. 

Saatavilla olevan informaation osoitettiin myös olevan keskeisessä merkityksessä myös 

Shamsin ja Ariksen (2021) esittämien riskienhallintatoimenpiteiden vaiheissa. 

Informaation merkitys voitiin todeta korostuvan etenkin riskienhallintaprosessin sekä 

riskien jatkuvan arvioinnin vaiheissa, jotta riskejä on mahdollista tunnistaa ja 

riskianalyysi on mahdollista toteuttaa. 

Informaation saatavuuteen ja riskien tunnistamiseen liittyvänä päätelmänä todettiin pk-

yritysten osalta haastavimmaksi Dvorskyn ym. (2021) esittämän näkemyksen mukaisesti 

sellaisten uudenlaisten riskien tunnistaminen, joita yritykset eivät ole aiemmin käsitelleet 

tai arvioineet. Johtopäätös perustuu tutkimustuloksissa ilmenneeseen pk-yritysten 

resurssien rajallisuuteen ja kuinka pk-yritysten rajallisten resurssien seurauksena ei 

riskejä välttämättä onnistuta tunnistamaan riittävän ajoissa jos yrityksellä ei ole riittävästi 

resursseja Ponsardin ym. (2016) esittämän näkemyksen mukaisesti omistautua 

riskienhallintaprosessille tai vaihtoehtoisesti toteuttaa riskienhallintaprosessin vaiheita 

käytännössä. Tämä saattaa myös muodostua esteeksi yrityksen sisällä riskien 

tunnistamiseen tarvittavien kyvykkyyksien kehittämiselle. 

Johtopäätökseen perustuvana suosituksena ehdotetaan niiden pk-yritysten osalta, joilla on 

rajalliset resurssit käyttämän riskien tunnistamiseen esimerkiksi ulkopuolisen 

asiantuntijoiden palveluja tai sidosryhmien asiantuntemusta erityisesti niiden 

tutkimustuloksissa esiin nostettujen riskikategorioiden osalta, jotka ovat yrityksen ydin 

osaamisalueen ulkopuolella tai jotka tuntuvat erityisen haasteellisilta. Suosituksena 

voidaan rajallisiin resursseihin liittyen myös korostaa Chavezin ym. (2020) esittämää 

näkemystä, kuinka digitaalisten työkalujen soveltaminen tukee merkittävästi yritysten 

tiedonkeruuta ja helpottaa pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kirjaamista verrattuna 

manuaalisesti ylläpidettyyn tiedonkeruuseen. Tämän lisäksi digitaalinen data on 

todennäköisesti myös luotettavampaa. Digitaalisten ratkaisujen avulla yritysten on 

mahdollista kompensoida rajallisia resursseja haluamallaan osa-alueella ja näin aikaa 

saattaa vapautua riskienhallintaprosessien toteuttamiselle.  
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Aiemmissa tutkimuksissa tehtyjen johtopäätösten osalta, kuinka valmistavan teollisuuden 

pk-yritykset ovat haluttomia investoimaan liiketoiminnan kasvun näkökulmasta uuteen 

teknologiaan, ei riskienhallinnan näkökulmasta voitu vahvistaa. Tutkimustuloksissa ei 

ilmennyt riskienhallinnan näkökulmasta viitteitä investointihaluttomuudesta ja syyt 

tekoälyn tai kehittyneiden teknologioiden hyödyntämisen alhaiseen tasoon ilmenivät 

valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta muualla. 

Keskeisenä johtopäätöksenä tutkimustulosten perusteella voitiin todeta kehittyneiden 

teknologioiden käytön esteenä olevien tekijöiden osalta, kuinka kyse ei niinkään ole 

valmistavan teollisuuden pk-yritysten haluttomuudesta investoida tai hyödyntää tekoälyä 

tai uusia kehittyneitä teknologioita, vaan uusien modernien järjestelmien hankkiminen 

kaatuu usein korkeisiin investointikustannuksiin. Valmistavan teollisuuden pk-yritysten 

osalta haastatteluissa nousi esiin muun muassa yritysten kypsyystaso kehittyneiden 

teknologioiden hyödyntämiseen, teknologioiden käytöstä saatavat hyödyt, ja kuinka 

niiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja kuinka investointeja tehdään pk-yrityksissä 

hyvin harkiten. Teknologioiden hyödyntämiseen liittyvänä näkökulmana haastatteluissa 

nousi myös esiin, kuinka kyseiset yritykset olivat erittäin kiinnostuneita hyödyntämään 

tekoälyä tai uusia digitaalisia teknologioita osana riskienhallintaa. 

Näihin johtopäätöksiin perustuvina suosituksina, voidaan tekoälyn tai uusien 

kehittyneiden teknologioiden hyödyntämiseen liittyvän kypsyystason osalta esittää pk-

yritysten kypsyystason määrittämiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi 

sovellettavaksi esimerkiksi tutkimustuloksissa esitettyä Wiesnerin ym. (2018) esiin 

nostamaa kypsyystason arviointimallia, joka auttaa pk-yrityksiä ymmärtämään niiden 

valmiuksia, valitsemaan heille soveltuvat teknologiat sekä toteuttamaan digitaalista 

muutosta ja Industry 4.0 mukaisia näkökulmia.  

6.4 Tutkimuksen luotettavuustarkastelu 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden arvioinnin osalta huomioitiin 

Finkin (2020, 114) esittämät reliabiliteetti ja validiteetti -näkökulmat. Tiedonkeruuseen 

liittyvän reliabiliteetin ja validiteetin osalta huomioitiin ja arvioitiin, että 

tiedonkeruumenetelmät oli tutkimusraportissa asianmukaisesti kuvattu, myös käytetyt 

suureet oli määritetty sekä tutkimusraportissa tarjottiin riittävästi myös informaatiota 

käytetyistä mittareista ja kriteereistä. Validiteetin osalta huomioitiin myös Boothin ym. 
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(2022, 159) esittämä sisäinen ja ulkoinen validiteetti. Sisäisen validiteetin osalta 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laatua tarkasteltiin kriittisen arvioinnin kautta, että 

tutkimus on uskottava. Ulkoisen validiteetin osalta arvioitiin tutkimuksen yleistettävyyttä 

ja sovellettavuutta. Tutkimuksen yleistettävyys ja sovellettavuus vastaavanlaisissa 

tapauksissa pyrittiin varmistamaan kuvaamalla tutkimusasetelma sekä käytetyt 

menetelmät mahdollisimman tarkasti. 

Tämän lisäksi laadullisten tutkimusmenetelmien luotettavuuden osalta Crawford (2020, 

91) on nostanut esille tutkimuksen tulosten siirrettävyyden ja vahvistettavuuden. 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan Crawfordin (2020) mukaan tutkimustulosten 

yleistettävyyttä ja sovellettavuutta muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Siirrettävyyden 

varmistamiseksi tarjottiin tutkimusraportissa tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimustuloksista 

tarkka kuvaus ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot, jotta tutkimustulosten sovellettavuus 

muihin tilanteisiin olisi mahdollista. Tutkimustulosten vahvistettavuus taas todettiin 

siten, että tutkimukselle ulkopuolinen henkilö tarkasti tutkimuksen ja vahvisti 

tutkimustulokset johtopäätöksineen. 

Edellä mainittujen luotettavuustekijöiden lisäksi diplomityön luotettavuutta pyrittiin 

lisäämään myös triangulaation avulla, joka Boijen (2010, 176) mukaan edellyttää 

enemmän kuin yhden tutkimusmenetelmän tai tietolähteen käyttöä. Triangulaatio esiintyi 

tutkimuksessa Crawfordin (2020, 92) näkemyksen mukaisena menetelmä- ja 

aineistotriangulaationa. Triangulaatio pyrittiin diplomityössä näin takaamaan tutkimalla 

riskienhallintaa ja resilienssiä ilmiönä useista eri näkökulmista sekä käyttämällä useita eri 

lähdeaineistoja sekä tiedonkeruumenetelmiä. 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyvinä rajoitteina voitiin todeta se, että tutkimus 

toteutettiin ainoastaan yhden tutkijan toimesta, ja tutkimuksen tulokset ovat näin 

subjektiivisia. Tutkimuksen tuloksiin olisi saattanut vaikuttaa se jos triangulaatiota olisi 

lisätty toteuttamalla tutkimus usean tutkijan toimesta. Haastattelujen luotettavuuteen 

liittyvänä rajoitteena voitiin todeta se, että haastateltavien yritysten ja henkilöiden määrä 

oli verrattain pieni ja analyysissä tehdyt johtopäätökset perustuivat käsiteltyjen teemojen 

osalta ainoastaan heidän näkökulmiin. Jos yritysten määrä ja haastateltujen henkilöiden 

joukko olisi ollut suurempi, olisi suurempiin yrityksiin toteutettu vertailu yhdessä 

haastattelun tulosten kanssa saattaneet vaihdella merkittävästi. 
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6.5 Tarve jatkotutkimuksille 

Systemaattisen kirjallisuuskatsaukseen perustuvan analyysin perusteella tulisi 

valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta tutkia liiketoiminnan jatkuvuuteen ja 

resilienssiin liittyviä näkökulmia vielä aiempaa laajemmin. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella saatiin vastaus tutkimuskysymykseen TK 2 ainoastaan 

organisaatiotason resilienssin osalta yleisesti, jonka osalta tutkimuskirjallisuus vastasi 

näin vain osittain asetettuun tutkimuskysymykseen. Vaikka tutkimuksessa toteutettujen 

haastatteluiden perusteella saatiinkin vastaus tutkimuskysymykseen TK 2, tulisi tämän 

osalta aiempiin tutkimuksiin perustuen, tutkia tulevaisuudessa organisaatiotason 

resilienssiin tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyviä aihepiirejä vielä lisää, erityisesti 

valmistavan teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella nousi myös esiin erityyppiset jatkuvan 

parantamisen mallit, joilla pystytään parantamaan organisaation kyvykkyyttä tunnistaa 

liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä toimintoja ja jotka toimivat viitekehyksenä 

myös organisaatiotason resilienssin rakentamisessa. Aiempien tutkimusten perusteella ei 

noussut esiin resilienssiin liittyviin kyvykkyyksiin tai resilienssianalyysiin perustuva 

eurooppalaisten tai suomalaisten pk-yritysten nykytila. Aihepiiriä tulisi tutkia näin lisää 

organisaatioiden resilienssiin liittyvien kyvykkyyksien näkökulmasta, jossa 

organisaatiotason resilienssi muodostaa kansainvälisessä kirjallisuudessa Bellin (2020, 

65–66) esittämän mukaisen perustan myös riskien ymmärtämiselle, niiden 

käsittelemiselle sekä strategiselle riskienhallinnalle.  

Aiempien tutkimusten ja haastattelutiedon perusteella tekoälyn ja kehittyneiden 

teknologioiden osalta tulisi tulevissa tutkimuksissa pohtia kysymyksiä, miten ja 

minkälaisilla investointeihin liittyvillä tukitoimilla tai kannustimilla valmistavan 

teollisuuden pk-yritykset saataisiin hyödyntämään niiden tuomia mahdollisuuksia 

liiketoiminnassa yleisesti sekä osana riskienhallintaa aiempaa enemmän. Tulevissa 

tutkimuksissa tulisi myös pohtia valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta yritysten 

kypsyyttä tekoälyn tai digitaalisten kehittyneiden teknologioiden käytölle ja miten niiden 

käyttö nähtäisiin valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä innovatiivisena 

mahdollisuutena jo nyt, eikä vasta pidemmällä tulevaisuudessa. 
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Liite 1. Resilienssi-indikaattorit ja resilienssin arviointilomake. 
 

 
Resilienssi-indikaattori 

 
Väittämä 

 
Tulos 
0–10 

 
 
 

Johtajuus 

 

Organisaation johto omaa riittävät valmiudet 
toimimaan kriisitilanteen yllättäessä. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Henkilöstön sitoutuminen 

 

Organisaation henkilökunta on valmis sitoutumaan 
ongelmanratkaisuun liittyviin tehtäviin pitkäjänteisesti 

ja siihen asti kun ratkaisu ongelmaan on löydetty. 
 
 
 

 

 
 
 

Tehokkaat 
kumppanuussuhteet 

 

Organisaatiossa rakennettu suhteita toisiin yrityksiin, 
joita on mahdollista hyödyntää kriisitilanteen 

sattuessa. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tilannetietoisuus 

 

Organisaatiossa seurataan proaktiivisesti toimialalla 
esiintyviä häiriötilanteisiin tai kriiseihin liittyviä 

varhaisia signaaleja. 
 
 
 

 

 
 
 

Innovaatiot ja luovuus 

 

Organisaatio on tunnettu kyvykkyydestään hyödyntää 
tietoa uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. 

 
 
 

 

 
 
 

Ennakoiva toiminta 

 

Organisaatio on keskittänyt toimintonsa vastaamaan 
odottamattomiin häiriötilanteisiin. 

 
 
 

 

 
 

Yhtenäisyys 
 

Organisaatio on määrittänyt ne asiat, jotka ovat 
tärkeitä kriisitilanteessa ja sen jälkeen. 

 
 
 

 

 
 

Päätöksenteko 
 

Organisaatiossa kyetään tekemään nopeasti vaikeita 
päätöksiä. 

 
 

 

 
 

Organisaatioiden välinen 
yhteistyö 

 

Organisaatiolla on sellaisia esteitä, jotka estävät 
hyvän yhteistyön toteutumisen toisten yritysten 

kanssa. 

 
 

 

 
 

Sisäiset resurssit 
 

Organisaatiolla on riittävät resurssit vastaamaan 
odottamattomaan muutostilanteeseen. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Tiedon hyödyntäminen 
 

 
 

Organisaatiossa on avainhenkilöiden poissa ollessa 
myös muita henkilöitä, jotka voivat tarvittaessa hoitaa 

heidän tehtävänsä. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Strateginen suunnittelu 

 
 

Koska muut ovat riippuvaisia meistä, on 
organisaation suunnitelma odottamattomien 

tilanteiden varalle oikea. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Stressitestit ja suunnitelmat 

 
 

Organisaatio on sitoutunut testaamaan 
hätätilanteiden varalle laadittuja suunnitelmia ja 
käytänteitä, jolla varmistetaan niiden toimivuus. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Liite 2. Tyypilliset roolit ja vastuut RCSA-menetelmässä. 

Rooli Vastuut 
 

Organisaation hallinto 
 

Varmistaa, että asianmukaiset järjestelmät ja sisäinen 
kontrolli toimii. 

 

Ylempi johto 
 

Tukea organisaation hallinnon toimia ja varmistaa, että 
tehokas menettelytapa RCSA-menetelmää varten. 

 

Linjajohto 
 

Varmistaa, että RCSA-menetelmä suoritetaan loppuun. 
Varmistaa, että menetelmässä havaitut riskit ovat sallitun 

toleranssin sisällä ja että kontrollissa ei ole merkittäviä 
heikkouksia. 

 

Operatiivinen johto 
 

Varmistaa tehokkaiden kontrollitoimenpiteiden suunnittelun 
ja toimeenpanon, ja tarjoaa linjajohdolle tietoa niihin 

liittyvistä heikkouksista. 
 

Data operaattorit 
 

Tarjoaa riskeihin liittyvää dataa linjajohdolle ja 
operatiiviselle johdolle, jotta heidän on mahdollista viedä 

RCSA-menetelmä päätökseen. 
 

Sisäinen auditointi Varmistaa ylemmälle johdolle ja organisaation hallinnolle 
RCSA-menetelmän suunnittelu ja toimeenpano. 

 

 

  



 

 

Liite 3. Hakusanat ja hakuoperaattorit Scopus ja Ebsco tietokannoissa 15.6.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite 4. PPT-riskienhallintamallin kokonaisuus ja vaiheiden välinen virtauskaavio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite 5. PPT-riskienhallintamallin sovellusprosessi. 

 
  



 

 

Liite 6. Yhteenveto ja analyysi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineistosta 1/3. 

Kirjoittaja/-t / 

julkaisuvuosi 

Kuvaus artikkelin / 

julkaisun  sisällöstä 

Tutkimuksen tarkoitus / 

tutkimuskysymykset  

Tutkimusmenetelmät /  

keskeiset tutkimustulokset 

Gošnik ja 
Stubelj (2022) 

Liiketoiminnan 
prosessienhallinta ja 
riskien mukauttaminen 
pk-yritysten 
suoristuskykyyn. 

Liiketoimintaprosessien 
ja niiden hallinnan 
välisten suhteiden 
tarkastelu. Tunnistaa 
niiden väliset yhteydet 
pk-yritysten 
suorituskykyyn.. 

Kyselytutkimus sekä 
taloudellisiin riskimittareihin 
perustuva tieto 
suoritusmittauksien kanssa. 
Liiketoimintaprosessien 
ohjaustoiminnot liittyvät 
riskisopeutettuihin 
tulosmittauksiin. 

Palumbo ym. 
(2022) 

Digitalisaation 
vaikutukset 
prykososiaalisiin 
riskeihin työpaikalla. 

Selvittää onko 
digitalisaatiolla 
vaikutuksia 
psykososiaalisiin 
riskeihin valmistavan 
teollisuuden ja 
palvelualojen pk-
yrityksissä. 

Tutkimuskysymyksiin 
perustuva ehdollinen 
prosessianalyysi. Empiirinen 
näyttö psykososiaalisten 
riskien vaikutuksista pk-
yrityksissä. 

Drydakis     
(2022) 

Tekoäly ja 
liiketoimintariskien 
pienentäminen. 
Dynaaminen 
kyvykkyyksien analyysi 
COVID-19 pandemian 
aikana. 

Selvittää tekoälyn hyötyjä 
pk-yritysten 
liiketoimintariskien 
pienentämisessä. 

Digitaalinen kyselytutkimus. 
Tekoäly tuo mahdollisuuksia 
parantaa dynaamisia 
kyvykkyyksiä ja vähentää 
liiketoimintariskejä. 
 
 

Shamsi ja Aris 
(2021) 

Organisaation 
suorituskykyyn 
vaikuttavien pk-
yritysten 
riskienhallintatekijöiden 
luokittelu. 

Tunnistaa riskienhallinta 
käytänteiden luokittelun 
vaikutus pk-yritysten 
suorituskykyyn. 

Kyselytutkimus. 
Tutkimuksessa tunnistettiin 11 
tekijää, jotka luokiteltiin neljään 
riskienhallintaan liittyvään 
ryhmään 

Cheng ym. 
(2021) 

Pk-yritysten 
riskienhallinta ja 
tuotantolaitosten 
arviointi. 

Tunnistaa ja arvioida 
yritysten kestävää 
riskienhallintaa. 

Kirjallisuuskatsaus ja 
asiantuntijoiden arvioinnit. 
Tekninen sovellettavuus oli 
tärkeä riskitekijä, jota seuraa 
teknologinen kehitys. SERM-
menetelmä oli tehokas ja 
toimiva 
riskienarviointimenetelmä. 

Grondys ja 
Ślusarczyk 
(2021) 

Pk-yritysten jatkuva 
riskien arviointi 
COVID-19 pandemian 
aikana. 

Tunnistaa keskeisimmät 
riskit ja niiden resurssit 
pk-yrityksissä. 

Empiiriseen tutkimukseen, 
kyselyihin ja raportteihin 
perustuva varianssianalyysi. 
Pandemian aikana riskin taso 
oli sama kaikissa tutkituissa 
yrityksissä. 

Dvorsky ja 
Belas (2021) 

Liiketoiminnan 
riskienhallinta pk-
yritysten kontekstissa. 

Tarkastella yrittäjien 
asenteiden vaikutusta 
määriteltyjä 
liiketoimintariskejä 
kohtaan pk-yritysten 
tulevaisuuden 
näkökulmasta. 

Kyselytutkimus. Asenteet 
olivat positiivisia. Operatiivinen 
riski heijastuu yritysten 
resurssien hyödyntämiseen, 
mikä vähentää 
asiakasvalituksia. 
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Kirjoittaja/-t / 
julkaisuvuosi 

Kuvaus artikkelin / 

julkaisun  sisällöstä 

Tutkimuksen tarkoitus / 

tutkimuskysymykset  

Tutkimusmenetelmät /  

keskeiset tutkimustulokset 

Păunescu ym. 
(2020) 

Kriittiset tekijät 
liiketoiminnan 
jatkuvuuden 
varmistamiseksi. 

Liiketoiminnan 
jatkuvuudenhallinnan 
kehittäminen. Empiirisen 
tutkimustiedon 
tuottaminen. 

Empiirinen tutkimus. 
Yritysten jatkuvuuden 
kannalta kriittisten tekijöiden 
tunnistaminen 
häiriötilanteessa. 

Merich ja Gnoni 
(2019) 

Työterveyden ja 
työturvallisuuden 
johtaminen pk-
yrityksissä. 

Pk-yrityksille suunnatun 
työterveys ja 
työturvallisuustyökalun 
esitteleminen, 
riskianalyysimenetelmän 
laatimiseksi ja riskien 
hahmottamiseksi.  

Verkkopohjaisen ohjelmiston 
soveltaminen dokumenttien 
jakaminen, työpajat. 
Työterveyshuollon 
asianmukaisessa hallintaan 
liittyvien puutteiden 
korjaaminen kehitetyn 
työkalun avulla. 

Beck ja 
Lenhardt (2019) 
 

Psykososiaalisten 
tekijöiden 
huomioiminen 
työpaikan riskien 
arvioinnissa. 

Laajentaa empiiristä 
näyttöä siitä, missä 
määrin työnantajat 
noudattavat riskien 
arviointiin liittyviä 
velvollisuuksia. 

Kartoitukseen perustuva 
data ja logistinen regressio. 
Psykososiaalisten riskien 
esiintyvyys eri osa-aluilla. 
Tulokset osoittivat puutteita 
pk-yritysten riskienarvioinnin 
toteutuksessa. 

Brasen ja Groos 
(2019) 

Ketterä 
tiedonjakoalusta pk-
yritysten 
riskienhallintaan. 

Tuottaa analyysi ja auttaa 
työntekijöitä ja johtoa 
tunnistamaan, 
seuraamaan ja 
reagoimaan riskeihin 
dynaamisesti. 

Kyselyt eri yrityksissä. 
Tutkimus tarjosi paremman 
ja tarkemman ymmärryksen 
abstrakteista 
riskienhallintaan liittyvistä 
käsitteistä. 

Kyriazopoulos 
(2019) 
 

Valmistava teollisuus ja 
luottoriskien arviointi 
eurooppalaisissa pk-
yrityksissä. 

Luottoriskien arviointi. 
Tutkimustietoa 
päätöksenteon tueksi. 
Taloudellisten riskien 
välttäminen 

Tilastollinen menetelmä. 
Liiketoimintaympäristössä 
ilmenevät muuttuvat tekijät 
aiheuttavat yrityksille 
taloudellisia riskejä ja muita 
riskejä 

Stuja ym. (2018) 
 

Integroidut järjestelmät 
suunnittelua ja 
arviointia varten. 

Integroidun järjestelmän 
esittely, joka tukee 
suunnittelua ja 
digitaalisten 
valmistusjärjestelmien 
turvallisuutta. 

Empiirinen tutkimus.  
Useiden eri riskitekijöiden ja 
teknologian käyttöön 
liittyvien haasteiden 
tunnistaminen. Laaja 
analyysi vaaroista ja 
haavoittuvuuksista. 

Karthee ym. 
(2018) 
 

Mikro ja pienyritysten 
yleisen suorituskyvyn 
parantaminen. 

Selvittää eri tekijöitä, 
jotka vaikuttavat 
suorituskykyyn 
nykytilanteessa ja etsiä 
ratkaisuja ongelmien 
lieventämiseksi. 

Monivaiheisesti toteutettu 
kartoitus. Tutkimus auttoi 
löytämään toimialaan 
vaikuttavia ongelmia ja eri 
tekijöitä. 
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Kirjoittaja/-t / 

julkaisuvuosi 

Kuvaus artikkelin / 

julkaisun  sisällöstä 

Tutkimuksen tarkoitus / 

tutkimuskysymykset  

Tutkimusmenetelmät /  

keskeiset tutkimustulokset 

Wiesner ym. 
(2018) 

Digitalisaatioon liittyvät 
kypsyysmallit 
valmistuksessa ja 
niiden soveltuvuus pk-
yrityksille. 

Pk-yritysten 
digitalisaation 
mahdollisuuksien 
selvittäminen ja 
kypsyyden arviointimallin 
hyödyt. 

Teoreettinen tutkimus ja 
kirjallisuuskatsaus. Tulokset 
havainnollistavat arvioinnin 
vaatimuksia. Digitalisaation 
tuomia haasteita oli 
tunnistettu. Kypsyysmalli 
auttaa pk.-yrityksiä 
valitsemaan oikeat 
teknologiat. 

Dumitrescu ym. 
(2018) 

Riskienarviointi 
tuotannon 
työvoimajärjestelmissä. 

Muodostaa käsitys 
työntekijöihin 
kohdistuvista riskeistä, 
jotka liittyvät 
työhyvinvointiin. 

Kyselylomake. Riskien 
kartoituksessa löydettiin 
viidessä eri ulottuvuudessa 
esiintyviä riskejä. 

Javaid ym. 
(2017) 

Kokonaisvaltainen 
prosessi ja teknogian 
sovellusmalli 
tietojärjestelmien 
riskienhallintaan pk-
yrityksissä. 

Kuinka soveltaa 
riskienhallintaa 
tietojärjestelmissä 
operatiivisella tasolla ja 
kuinka integroida useita 
riskienhallintajärjestelmiä 
liiketoimintaympäristössä. 

Kirjallisuuskatsaus ja case-
tutkimukset. Ehdotettu malli 
tarjoaa kustannustehokkaan 
tavan pk-yrityksille kehittää 
omia IT-riskienhallinta 
mekanismeja vähitellen, 
rajallisilla resursseilla. 

Anguelov ja 
Angelova 
(2017) 

Tehokkaan 
muutosjohtamisen 
haasteet Bulgarian 
teollisuuden pk-
yrityksissä. 

Kehittää riskien 
analysointimenetelmiä, 
jotka auttavat johtoa 
eliminoimaan 
epävarmuutta 
muutostilanteessa. 

Tilastollinen analyysi. 
Tunnistettu uusia ja 
innovatiivisia lähestymistapoja 
johdon ajatteluun ja 
kilpailukyvyn parantamiseen. 

Ponsard ym. 
(2016) 

Kyselyihin perustuva 
riskienhallinta 
teollisuuden 
prosesseissa. 

Pyrkimys ratkaista 
toimitusketjujen 
riskienhallintaa 
simulointikehyksen 
avulla. 

Simulaatioon perustuva meta-
malli. Verkkopohjainen 
käyttöliittyvä, jota on  
mahdollista käyttää 
toimitusketjujen 
riskienarvioinnin tukena. 

Haraguchi ym. 
(2016) 

Yksityisen sektorin 
resilienssin 
rakentaminen. 

Tulevien suuntaviivojen 
yksilöinti yksityisen 
sektorin resilienssiin 
katastrofitilanteissa, 
keskittyen liiketoiminnan 
jatkuvuuteen. 

Kirjallisuuskatsaus. Pk-
yritysten toimitusketjujen 
haavoittuvuudet sekä 
altistuminen luonnon 
katastrofeille tai ihmisten 
aiheuttamille katastrofeille. 
Tunnistettu useita eri 
ulottuvuuksia. 

 
  



 

 

Liite 7. Haastattelujen kysymyslomake. 

 
 


