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Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen tunnistamaan työympäristön haitta- ja 
vaaratekijät työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi työssä. Riskienhallinta-
prosessi on tärkeä työvaihe työterveys- ja -turvallisuusriskien tunnistamiseksi, määrittämiseksi ja 
hallitsemiseksi. Vaikka riskienhallinnan tekemiseksi on tuotettu runsaasti erilaista materiaalia, sen 
toteuttamisessa on edelleen työpaikoilla vaikeuksia. Etenkin riskin suuruuden määrittämisen ja 
riskienhallintaprosessin loppupään tekemisen on nähty olevan vaikeaa, mutta ei ole ollut selvää, 
mikä näistä tekee ongelmakohtia ja mitkä muut kohdat prosessissa kaipaavat tukea. 

Tämä diplomityö on konstruktiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää kansallisen työ-
turvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksen ongelmakohtia ja kehittää niihin ratkaisuja. Työn tut-
kimusmenetelmä on teema-analyysi. Työ on tehty osana STM:n Riskien arviointi työpaikalla -
työkirjan päivitystä ja työkirjaa on päivitetty tässä diplomityössä saatujen tulosten perusteella. 

Tutkimuksessa tunnistettuja suurimpia riskienhallinnan ongelmakohtia on neljä: 1) Prosessin 
epäselvyys. Riskienhallintaprosessi nähdään vaikeasti ymmärrettävänä, minkä vuoksi se toteu-
tetaan toisistaan erillisinä ja irrallisina vaiheina. 2) Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu. 
Riskienhallinnan organisointi on hankalaa ja toimenpiteiden suunnittelu ja niiden kohdentaminen 
oikeisiin riskeihin vaikeaa, mikä vaikuttaa prosessin suppeuteen, resurssien tuhlaukseen ja abst-
raktien toimenpiteiden määrittelyyn. 3) Riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päät-
täminen. Riskin suuruuden määrittäminen on epätarkkaa, minkä vuoksi niiden vertailtavuus, aset-
taminen luotettavaan prioriteettijärjestykseen, toimenpidetarpeesta päättäminen ja toimenpitei-
den kohdentaminen oikeisiin riskeihin on vaikeaa. 4) Seuranta ja palaute. Jäännösriskien arviointi 
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja riittävyyden tarkastelu jäävät usein puuttumaan, eikä olosuh-
teiden muutoksia huomioida loppupään tarkastelussa. Tämä heikentää prosessin vaikuttavuutta 
ja jatkuvuutta. 

Riskienhallinnan tueksi rakennettiin kaaviomuotoiset ohjeet ja sähköinen taulukkotyökalu, 
jotka havainnollistavat prosessin vaiheita ja helpottavat niiden toteuttamista. Suunnittelun tueksi 
tuotettiin lisämateriaalia. Riskien numeeriset suuruudet poistettiin ja riskiluokkien merkitystä ko-
rostettiin välituloksena toimenpiteiden kiireellisyysluokkien määrittämiseksi. Merkittävyydestä 
päättämisen tueksi tuotettiin apukysymyksiä ja riskien pienentäminen ohjattiin toteutettavaksi niin 
alhaiselle tasolle, kuin se käytännössä nähtiin mahdollisena. Jäännösriskin arviointi ja olosuhtei-
den muutokset tuotiin mukaan prosessin loppupäähän. 

Tämän työn tuloksista riskin suuruuden määrittämisen, merkittävyydestä päättämisen, toimen-
piteiden suunnittelun ja toimenpiteiden toteuttamisen jälkeisen vaiheen ongelmat ovat yhteneviä 
aiemmissa tutkimuksissa tunnistettujen riskienhallinnan ongelmakohtien kanssa. Koko arvioinnin 
suunnittelun ongelma voi liittyä aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuun kehitystarpeeseen ris-
kienhallinnan roolin tarkemmasta määrittelystä suhteessa turvallisuusjohtamiseen. Prosessin 
epäselvyyden ongelma voi liittyä aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuun tarpeeseen parantaa 
osaamista ja lisätä koulutusta.  

Riskienhallintaprosessin ongelmakohtien tunnistaminen on edellytys sille, että prosessia voi-
daan kehittää tukemaan paremmin työpaikkojen riskienhallintatyötä. Riskienhallinta on monivai-
heinen prosessi ja sen toteuttaminen työpaikoilla edellyttää ymmärrystä, motivaatiota ja riittäviä 
apuvälineitä eri vaiheiden tekoon. Tässä diplomityössä kehitetyt ratkaisut tarjoavat mahdollisuu-
den ymmärtää yleisimpiä riskienhallinnan ongelmia työpaikalla, parantaa työpaikkojen riskienhal-
lintakäytäntöjä ja siten parantaa työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.   

Avainsanat: Riskienhallinta, riskinarviointi, työturvallisuus, kehittäminen, ohjeistus 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla. 
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ABSTRACT 

Eeva-Reetta Erkkilä: Problem identification and process development in national instructions 
on occupational health and safety risk assessment 

Master’s thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Environmental and Energy Engineering  
October 2021 

 

According to the Occupational Safety and Health Act, the employer has a duty to identify 
hazards in the work environment to ensure the health and safety of employees at work. Risk 
management process is an important tool in identifying, assessing, and managing occupational 
health and safety risks. Although guidelines have been given, some steps in the process are still 
difficult to carry out. In particular, defining the magnitude of a risk and final steps in risk 
management process are seen difficult. However, it is not clear what makes these steps difficult 
to execute and which other steps could be improved in the process. 

This master’s thesis is a constructive research. Aim of the study is to identify problems in 
national instructions on occupational health and safety risk management and develop solutions 
to each of them. The research method is theme analysis. This study has been conducted from 
the need to develop national instructions on risk assessment in workplaces and instructions have 
been updated based on results in this study. 

This study indicates that there are four major problems in risk management process: 1) The 
complexity of the process. The overall picture of the process is difficult to understand, which is 
why it is implemented as separate steps, not as a process. 2) Planning of the process and actions. 
Organizing process, planning of mitigating actions and their allocation to the right risks is difficult. 
Due to that, process is too narrow, resources are wasted and implementing actions is troublesome 
as they are too abstractly described. 3) Defining the magnitude and determining the significance 
of a risk. Defining the magnitude of a risk is inaccurate, which makes it difficult for reliable risk 
comparison, prioritizing risks, and planning mitigating actions on risks that need them the most. 
4) Follow-up and feedback. Assessment of residual risks, as well as review of effectiveness and 
adequacy of actions taken, are often lacking, and changes in working environment are not always 
considered as a basis for updating risk assessment. This impairs the efficiency and continuity of 
the process. 

Based on results, tools were developed, and some steps of process were updated. Flow chart 
was built to ease understanding of the process and Excel worksheet was prepared to perform it 
on a systematic manner. Swim lane diagram and Excel worksheet were prepared to help planning 
the process. Numerical values of risks were removed, and verbal risk categories were linked to 
describe priority of actions. Questions were composed to support determining risk significance. 
Risks were guided to reduce as low as reasonably practicable. Assessment of residual risks and 
observing changes in working environment were added in the end of the process.  

Problems in defining the magnitude and determining the significance of risks, in action 
planning and in phases after implementing them were consistent with results in previous studies. 
The problem of planning the entire assessment may be related to the need identified in the 
previous study for a more precise definition of the role of risk management in relation to its 
objectives and safety management. The problem of process complexity may be linked to the need 
to improve skills and increase training identified in a previous study. 

Identifying problems in risk management process is a prerequisite for process to be better 
developed to support workplace risk management. Risk management is a multistage process and 
its implementation in the workplace requires understanding, motivation, and sufficient tools and 
guides for performing the process. Results of and solutions developed in this study provide an 
opportunity to understand the most common problems in risk management process, to improve 
workplace risk management practices, and thus, to improve the health and safety of workers in 
the workplace. 

Keywords: Risk management, risk assessment, occupational safety, process development, 
national instructions 

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 
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tarttui, kuten kuulin riskinä olevan. 

Yleensä tärkeissä hetkissä siteerataan historiallisia tunnustettuja merkkihenkilöitä. Minä 

en. Sen sijaan siteeraan tämän työn kannalta merkittävintä henkilöä, itseäni, reilun neljän 
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Tampereella, 26.10.2021 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

ALARA  As low as reasonably achievable, riskin hyväksyttävyyden arvioimi-
sen periaate, joka korostaa pienintä kohtuudella mahdollista saavu-
tettavissa olevaa riskitasoa  

ALARP  As low as reasonably practicable, riskin hyväksyttävyyden arvioimi-
sen periaate, jonka mukaan riskiä tulee pienentää niin alhaiselle ta-
solle kuin se käytännössä on mahdollista 

BS 8800  Vuonna 1996 julkaistu brittiläisen standardisointijärjestön standardi 
työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmien rakentamiseen 

BSI  British standard institution, isobritannialainen standardisoimisjär-
jestö  

CCA  Cause-consequence analysis, syy-seurausanalyysi 
CRA Constructive research approach, konstruktiivinen tutkimus 
CSME  Center for Safety Management and Engineering, Tampereen yli-

opiston Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu -tutkimusryhmä 
CVaR Conditional value at risk, odotettu vaje  
DSR Design science research, suunnittelututkimus 
ETA  Event tree analysis, tapahtumapuuanalyysi 
EU European Union, Euroopan unioni 
EU-OSHA European Union information agency for occupational safety and 

health, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 
FAR Fatal accident rate, odotettavissa olevat kuolemantapaukset tie-

tyssä kohderyhmässä altistuksen kestoon suhteutettuna 
FME(C)A Failure modes and effects (criticality) analysis, vika- ja 

vaikutusanalyysi  
FR  Frequency rate, taajuus  
FTA  Fault tree analysis, vikapuuanalyysi 
GAMAB/GAME Globalement au moins aussi bon / globalement au moins équivalent, 

periaatteet, joiden mukaan uusien järjestelmien kehittämisessä ko-
konaisriskitason tulee olla korkeintaan yhtä suuri kuin maailmanlaa-
juisesti vastaavissa järjestelmissä 

HACCP  Hazard analysis and critical control points, vaara-analyysi ja kriittiset 
seurantapisteet 

HAVAT  Haavoittuvuusanalyysi 
HAZID Hazard identfication, vaara-analyysi. Pelkistetty versio PHA:sta 
HAZOP  Hazard and operability studies, poikkeamatarkastelu 
HRA  Human reliability analysis, toimintovirheanalyysi 
HSE  Health and safety executive, isobritannialainen terveys- ja turvalli-

suusalan toimivaltainen viranomainen  
HTP Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 
ILO International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö 
ILO-OSH 2001 Vuonna 2001 julkaistu ohjekokoelma, joka tarjoaa suuntaviivat työ-

turvallisuus- ja -terveystoiminnan rakentamiseen ja organisointiin 
IR  Incident rate, tapahtumien määrä 
IRPA  Individual risk per annum, yksilöön kohdistuva vuotuinen riski 
ISO International Standard Organization, Kansainvälinen standardisoi-

misjärjestö  
ISO 14001 ISO:n vuonna 1996 julkaisema ympäristön johtamisen standardi 
ISO 45001 ISO:n vuonna 2018 julkaisema työterveys- ja -turvallisuusstandardi, 

joka korvasi OHSAS 18001:n 
ISO 9001  ISO:n vuonna 1994 julkaisema laatujärjestelmän standardi 
JSA  Job safety analysis, työn turvallisuusanalyysi 
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LIRA  Localized individual risk, paikkaan sidottu yksilöön kohdistuva vuo-
tuinen riski 

LOAEL Lowest-observed-adverse-effect level, alhaisin aiheen pitoisuus tai 
määrä, joka aiheuttaa haittaa kohde-eliöihin  

LOPA  Layers of protection analysis, kerrossuojausanalyysi 
OHSAS 18001 BSI:n vuonna 1999 julkaisema työturvallisuuden ja -terveyden joh-

tamisen standardi 
OiRA  Online interactive risk assessment, Euroopan tasolla alakohtaisia 

riskinarviointityökaluja tarjoava verkkofoorumi 
PAT Periaate, jonka mukaan riskienhallinnassa tulee olla mukana päät-

täjiä, asiantuntijoita ja työntekijöitä 
PDCA Suunnittele-toteuta-arvioi-toimi-malli (myös Demingin malli), jota 

käytetään jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi organisaatioissa 
PHA  Preliminary hazard analysis, alustava vaara-analyysi 
PLL Potential loss of life, odotettavissa olevat kuolemantapaukset tie-

tyssä kohderyhmässä 
POA  Potentiaalisten ongelmien analyysi 
RCA  Root cause analysis, juurisyyanalyysi 
RIF Risk influencing factors, riskiin vaikuttavat tekijät 
RiskiOnni  Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin 

onnistumista -tutkimushanke 
SFAIRP  So far as is reasonably practicable, turvallisuustoimien tekeminen 

siihen saakka, kuin se on järkevästi ottaen käytännöllistä 
SFS ry Suomen Standardisoimisliitto. Standardisoinnin keskusjärjestö Suo-

messa 
SR  Severity rate, vakavuustaso 
STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 
SWIFT  Structured what if technique, ohjattu ”mitä jos”-menetelmä 
TTK     Työturvallisuuskeskus 
TTL Työterveyslaitos 
Työkirja  Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 
VaR  Value of risk -arvo, myrkyllisten aineiden riskinarviointi 
VNa  Valtioneuvoston päätökset 
VNp Valtioneuvoston asetukset 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Työnantaja on työturvallisuuslain 10 §:n mukaan velvollinen selvittämään ja poistamaan 

työpaikalla esiintyvät haitta- ja vaaratekijät toimialasta tai työntekijöiden lukumäärästä 

riippumatta. Jos tekijöiden poistaminen ei ole mahdollista, niiden merkitys työntekijöiden 

terveydelle ja turvallisuudelle tulee lain mukaan arvioida riittävä asiantuntemus varmis-

taen. (Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 10 §.) Haitta- ja vaaratekijöitä koskeva sel-

vitys ja arviointi tulee lain mukaan olla työnantajan hallussa. Vaikka laki ei edellytä selvi-

tystä määrämuotoisena tai kirjallisena, dokumentointi on käytännössä lähes aina tarpeel-

lista ja välttämätöntä selvitystä laadittaessa. Näin velvoite selvityksen laatimisesta voi-

daan todentaa tarpeen vaatiessa. (Koskinen & Mironen, 2002, 14; Työturvallisuuslaki 

(738/2002), 2002, 10 §.) Kirjallinen dokumentointi onkin muodostunut yleiseksi käytän-

nöksi työpaikoilla ja tämä on usein taustalla työympäristön riskien arvioimiselle 

(Niskanen et al., 2009, 4, 63). 

Riskienhallinta on työturvallisuuden toiminnan ja johtamisen keskeinen ja tärkeä työ-

vaihe, jossa tarkastellaan, mitä riskejä edellä tunnistetut haitta- ja vaaratekijät voivat ai-

heuttaa. Riskienhallinnan tavoitteena on määrittää työpaikalla esiintyvät riskit, niiden 

suuruus ja päättää, ovatko riskit siedettäviä vai tuleeko niiden pienentämiseksi tehdä 

hallitsemistoimenpiteitä. Riskienhallinta on systemaattinen, dynaaminen ja asteittain ete-

nevä prosessi, jossa saatavilla olevaa tietoa käytetään riskin luonteen ymmärtämiseen, 

ilmaisemiseen ja arvioimiseen. (Grassi et al., 2009; Society for Risk Analysis, 2018, 8; 

Vellani, 2007, 112.) Riskienhallinnasta on muodostunut työpaikkojen turvallisuustyössä 

yleisesti käytössä oleva työväline, jossa tunnistettua riskiä pyritään laskemaan siedettä-

välle tasolle (Nenonen et al., 2018, 4; Vellani, 2007, 112). 

Riskienhallintaan työpaikoilla on olemassa tukimateriaalia, joka pyrkii helpottamaan ris-

kinarviointiprosessin dokumentoimista ja prosessin toteuttamisen osoittamista tarpeen 

vaatiessa myöhemmin. Yksi tällainen riskien arvioimiseksi tuotettu materiaalipaketti on 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima 

Riskien arviointi työpaikalla -työkirja (myöh. lyh. työkirja), joka on tarkoitettu oppaaksi 

työpaikoilla esiintyvien vaarojen tunnistamiseen ja riskin suuruuden määrittämiseen. Jul-

kaisu on ministeriön suosittelema työväline, johon useiden suomalaisten yritysten työn 

turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien arviointi ja hallitseminen perustuu. 

(Nenonen et al., 2018, 55; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015, 5, 11.)   
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Puutteellisen vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja hallitsemisen on tutkimuksissa 

nähty olevan syinä työtapaturmille (esim. Carter & Smith, 2006), minkä vuoksi osuva ja 

vaikuttava riskienhallinta on tärkeää tapaturmien ehkäisemiseksi ja työolojen terveelli-

syyden ja turvallisuuden varmistamiseksi (Nenonen et al., 2018, 6). Vaikka riskien arvi-

oimiseksi ja hallitsemiseksi on tuotettu erilaista tukimateriaalia ja työvälineitä (esim. 

Kallio et al., 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015), riskienhallintaprosessin toteutta-

misessa työpaikoilla on edelleen vaikeuksia (Nenonen et al., 2018, 4). 

Nenonen et al. (2018) havaitsivat, että vaarat osataan melko hyvin tunnistaa, mutta riskin 

suuruuden määrittäminen ja riskienhallintaprosessin loppupään vaiheiden toteuttaminen 

on vaikeaa. Nämä pitävät sisällään toimenpiteiden valinnan ja kohdentamisen oikeisiin 

riskeihin, niiden seurannan ja tulosten hyödyntämisen. (Nenonen et al., 2018, 4.) Vas-

taavia tuloksia on saatu myös muissa suomalaistutkimuksissa (Lanne & Heikkilä, 2016, 

11; Niskanen et al., 2009, 4, 55, 63, 70–71). Yleisesti suomalaisissa yrityksissä käytössä 

olevan edellä mainitun työkirjan on todettu ohjeistavan eri tasoisesti riskienhallintapro-

sessin eri vaiheiden tekemistä, ja etenkin toimenpiteiden toteuttamisen ja tulosten hyö-

dyntämisen vaiheiden ohjeistus kirjassa on nähty puutteelliseksi (Nenonen et al., 2020). 

Vaikka riskienhallinnan työkaluja on tuotettu, tutkimuksissa on tästä huolimatta havaittu 

tarve spesifioiduille, systemaattisille ja validoiduille, asiantuntijoille suunnatuille, arvioin-

timenetelmille (esim. Lind et al., 2008; Wijeratne et al., 2014). Onkin mahdollista, että 

riskienhallinnan työkalut voisivat tukea paremmin koko riskienhallintaprosessia niissä 

kohdissa, missä vaikeuksia on. 

Riskin suuruuden määrittämisen ongelmat osana riskinarviointia liittyvät luotettavuuteen 

ja vertailtavuuteen (esim. Albery et al., 2016; Cox, 2008). Riskiluvun määrittäminen koe-

taan tutkimusten mukaan vaikeaksi, työlääksi ja epäluotettavaksi, ja arvioijan vaikutus 

suuruuden määrittymiseen vaihtelee psykologisten tekijöiden vuoksi. Lisäksi määritetty-

jen riskilukujen vertailukelpoisuus on heikko eri riskialueiden välillä. (Lanne & Heikkilä, 

2016, 11; Nenonen et al., 2018, 60.) Tämän vuoksi Nenonen et al. (2018) esittivät tutki-

muksessaan tarpeen vaihtoehtoisten toimintatapojen esittämisestä riskin hyväksyttävyy-

destä ja toimenpidetarpeesta päättämiselle, joka määrittää, pienennetäänkö riskiä vai ei 

(Nenonen et al., 2018, 60). 

Riskienhallintaprosessin loppupään vaiheet ovat tärkeitä riskien arvioinnin ja hallitsemi-

sen osuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Tämän takia Nenonen et al. (2018) painotti-

vat toimenpiteiden valinnan, oikeisiin riskeihin kohdentamisen, seurannan ja riskienhal-

linnan tulosten hyödyntämisen vaiheiden kehittämistä (Nenonen et al., 2018, 60). Riskin 
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suuruuden määrittäminen ja riskienhallintaprosessin loppupää ovat olennaisimmat vai-

heet riskien arvioinnin ja hallitsemisen toteutumisen kannalta. Siksi riskienhallinnan pro-

sessin parantamisessa painottuu tarve näiden kehittämiselle esimerkiksi suorittamista 

helpottavien työkalujen avulla. (Nenonen et al., 2018, 59–60.)  

Riskin suuruuden määrittämiseen liittyviä ongelmia on tutkittu aiemmin, minkä vuoksi 

ongelmista tiedetään kohtalaisen hyvin (esim. Albery et al., 2016). Riskienhallintapro-

sessin loppupäähän liittyvät ongelmat sen sijaan eivät ole tarkkaan tiedossa, ja on epä-

selvää, mihin kohtaa riskienhallintaprosessia kehittämistarpeet tarkalleen sijoittuvat. Tä-

män vuoksi on oleellista lisätä tietoa siitä, missä kohtaa riskienhallinnan prosessia on 

ongelmia ja mitkä näistä ongelmakohdista vaativat kehittämistä ja parantamista. Lisää-

mällä tietoa riskienhallintaprosessin ongelmakohdista mahdollistetaan myös konkreettis-

ten toimintatapojen ja työkalujen kehittäminen, joita Nenosen et al. (2018) mukaan tarvi-

taan järjestelmällisen otteen toteuttamiseksi. (Nenonen et al., 2018, 61.) Tämä edelleen 

mahdollistaa riskienhallintatyön jatkuvuutta. 

Työoloissa ei työsuojelun kehittämisen näkökulmasta ole tutkimuksen mukaan tapahtu-

nut suurta kehitystä 2000-luvun ensimmäisen 10 vuoden aikana, eikä ohjelmissa ja 

hankkeissa kehitettyjä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämisen käytäntöjä ole 

saatu levitettyä yleiseen käyttöön (Bjurström, 2011, 18, 34–36). Myös työtapaturmien 

määrä Suomessa on pysynyt kohtalaisen samalla tasolla tuotannollisiin ja taloudellisiin 

tekijöihin liittyvää vaihtelua lukuun ottamatta (Nenonen et al., 2018, 4, 2020). Vuonna 

2018 Suomessa sattui edelleen noin 135 000 työtapaturmaa, joista työpaikkatapatur-

mien osuus oli reilu 80 %. Näistä vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheutti noin 

35 000 tapaturmaa. (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2020.) Työtapaturmat aiheuttavat 

sekä suoria että epäsuoria kustannuksia yhteiskunnalle, organisaatiolle ja yksilölle, ja 

arviot menetetyn työpanoksen kustannuksista ovat 24–25 miljardin euron välillä vuosit-

tain (Rissanen & Kaseva, 2014, 11; Tappura et al., 2013). Päivittämällä riskienhallinta-

prosessin ohjeistusta työpaikat voivat kehittää riskien arvioimisen ja hallitsemisen käy-

täntöjään, vähentää työtapaturmia ja parantaa työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. 

Tämä parantaa työpaikkojen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tukee työntekijöiden työ-

kyvyn säilymistä. 

Tämän diplomityön aiheena on riskienhallintaprosessin ongelmakohdat ja niiden kehit-

täminen työturvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksessa. Diplomityö on kehitystyö, 

jossa selvitetään, mitä ongelmakohtia Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa kuvattuun 

riskienhallintaprosessiin liittyy ja päivitetään työkirjan prosessia näiden tunnistettujen on-

gelmakohtien pohjalta. Diplomityössä kehitetään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmakoh-
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tiin siten, että työkirjassa kuvattu riskienhallintaprosessi tukee nykyistä paremmin yrityk-

sissä toteutettavaa riskien arviointia ja hallitsemista. Tavoite on, että diplomityössä päi-

vitetty riskienhallintaprosessi ehkäisee työtapaturmia ja niiden taustalla olevia vaarateki-

jöitä ja siten edistää terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla.  

Diplomityön tavoitteita ovat: 

T1: Tunnistaa työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin nykyisiä ongelmakohtia ja nii-

den tarpeita, ja selvittää työkirjan päivittämiseen liittyviä vaatimuksia  

T2: Kehittää ratkaisuehdotuksia työssä tunnistettuihin ja priorisoituihin ongelmakohtiin 

niiden tarpeet huomioiden 

Diplomityön tavoitteita ohjaa neljä tutkimuskysymystä: 

TK1: Mitkä ovat nykyiset ongelmakohdat Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan riskien-

hallintaprosessissa? 

TK2: Mitkä työn ensimmäisessä vaiheessa tunnistetuista ongelmakohdista valitaan ke-

hitettäviksi?  

TK3: Minkälaisia keinoja ongelmakohtien ratkaisemiseksi voidaan kehittää? 

TK4: Mitkä ratkaisut toteuttavat valittujen ongelmakohtien tarpeet ja vaatimukset?  

1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaus 

Tämän tutkimuksen aihe on osa Tampereen yliopiston Turvallisuuden johtaminen ja 

suunnittelu -tutkimusryhmän (CSME) RiskiOnni – Kuinka tukea riskienarviointiosaamista 

ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista -tutkimushanketta (myöh. lyh. RiskiOnni). Sen 

tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia 

tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. 

Tutkimushankkeessa tuotetaan osaamisen tukemiseen ja onnistumisen arviointiin pe-

rustuvaa tietoa ja välineitä työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämiseksi työpaikoille.  

Tämän tutkimuksen aiheena olevan Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan päivityksen 

taustalla on toimeksianto, joka asettaa reunaehtoja työkirjassa kuvatun riskienhallinta-

prosessin päivittämiselle. Toimeksiantajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö, jonka 

hallinnoima julkaisu työkirja on. Keskeinen toimeksiannon intressi on kehittää proses-

sista selkeämpi ja kokonaisuudeltaan paremmin hallittava kokonaisuus. Keskeinen ke-

hitystarve on riskienhallintamenetelmien kehittämisessä liittyen riskin priorisointiin, eli ris-

kien hyväksyttävyydestä ja toimenpidetarpeesta päättämiseen. Toimeksiannon pyy-
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teenä on, että työkirjassa kuvattu riskienhallintaprosessi tukee nykyistä paremmin työ-

paikan riskienhallintatoimintaa, työkirjan käyttäminen on yksinkertaista ja se helpottaa 

turvallisuustyön tekemistä yrityksissä.  

Diplomityön ensimmäinen lähtökohta on, että yksi työkirjan ongelmakohdista on riskien 

priorisointi. Toinen lähtökohta on, että kaikkia riskienhallintaprosessin ongelmakohtia ei 

tiedetä. Diplomityössä näin ollen kehitetään ratkaisuja jo tunnistettuun ongelmaan (ris-

kien priorisointiin) ja selvitetään työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin muita ongel-

makohtia, jotka eivät vielä ole tiedossa, ja kehitetään näistä keskeisimpiin ratkaisuehdo-

tuksia. Tavoitteena on, että työkirjassa kuvattu riskienhallintaprosessi tukee nykyistä pa-

remmin yrityksissä toteutettavaa riskien arviointia ja hallitsemista. 

Diplomityö jakautuu kolmeen osatehtävään. Ensimmäisessä osatehtävässä tunniste-

taan riskienhallintaprosessin ongelmakohdat ja määritetään, ovatko tunnistetut ongel-

makohdat relevantteja. Toisessa osatehtävässä tunnistetut, toimeksiannon kannalta ai-

heelliset, ongelmakohdat priorisoidaan. Viimeisessä työn osatehtävän vaiheessa kehite-

tään ratkaisut valittuihin ongelmakohtiin konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti. Alla 

olevassa kuvassa 1 on hahmoteltu, missä työn osissa osatehtävät toteutetaan ja mihin 

kohtiin työn etenemistä tutkimustavoitteet ja -kysymykset sijoittuvat. 

 

Kuva 1. Diplomityön tutkimustavoitteiden ja tutkimuskysymysten kytkös osatehtä-
viin ja työn vaiheisiin  
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Riskienhallintaprosessi 

2.1.1 Käsitteiden määrittelyä 

Riskin (risk) käsitteelle ei ole olemassa yhteisesti asetettua ja sovittua määritelmää, 

vaan se on määritelty eri tavoin tieteenalakohtaisesti. Insinööritieteissä vallitseva käsitys 

riskistä on viimeisinä vuosikymmeninä perinteisesti pohjautunut todennäköisyyksiin, ja 

1970-luvulla annettu määritelmä riskistä jonkin tapahtuman haittavaikutusten todennä-

köisyyden ja vakavuuden mittarina on pitkään ollut vallitseva määritelmä riskille. (Aven, 

2010, 2012; Aven & Renn, 2009; Shamseldin & Lowrance, 1976.) Myöhemmin määritel-

mää on tarkennettu muun muassa kuvaamaan useiden eri tapahtumien todennäköisyyk-

sien ja seurauksien summaa (Kaplan & Garrick, 1981), odotettua tappiota tai käyttämä-

töntä hyötyä (Campbell, 2005; Willis, 2007) sekä haitallisia seurauksia (Graham & 

Wiener, 1995). 

2000-luvulle tultaessa todennäköisyyksiin perustuvaa määritelmää on kritisoitu ja pidetty 

liian kapeakatseisena, sillä sen antama riskikäsitys ei riittävästi huomioi epävarmuuden 

vaikutusta (Aven, 2010, 2017a). Tämän vuoksi riskikäsitteen määritelmää on viimeisten 

20–25 vuoden aikana asteittain päivitetty pitämään sisällään myös tapahtumien ja seu-

rausten epävarmuustekijöitä (Aven, 2012). Näiden määritelmien mukaan riski viittaa ta-

pahtumiin ja toimintaan liittyvään epävarmaan seuraukseen (esim. Cabinet Office, 

2002), joissa tapahtumien ja toiminnan panoksena on jotain ihmiselle arvokasta (Aven & 

Renn, 2009; IRGC, 2006; Rosa, 2003). Vähintään yksi tapahtumien ja toiminnan mah-

dollinen seuraus on riskikäsitteen yhteydessä yleensä ei-toivottu ja/tai haitallinen, ja seu-

rauksen epävarmuus voi liittyä sen vakavuuteen tai siihen, tapahtuuko se ylipäätään 

(Lanne & Heikkilä, 2016, 4; Society for Risk Analysis, 2018, 4). Vaikka riskikäsitteelle ei 

edelleenkään ole voitu muodostaa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, kaikista sen 

nykyisistä laadullisista määritelmistä voidaan löytää kaksi keskeistä tekijää: ihmiselle ar-

vokkaaseen tapahtumaan tai toimintaan liittyvät seuraukset ja epävarmuus, joka tähän 

seuraukseen liittyy (Aven, 2020, 57–59). Työterveys- ja turvallisuuskontekstissa riskillä 

tarkoitetaan ennen kaikkea sitä vammojen tai terveyden heikentymisen ja altistuksen tai 

vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden yhdistelmää, joka aiheutuu ihmisille 

työhön liittyvässä toiminnassa (SFS-ISO45001, 2018, 13).  



7 
 

Haitta- ja vaaratekijöillä (hazard) tarkoitetaan tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vamman 

tai terveyden heikentymisen. Tilannetta, jossa vaaratekijä on läsnä, kuvataan vaarati-

lanteeksi. Se on työhön liittyvä tapahtuma, josta terveyden heikentyminen voi seurata. 

(SFS-ISO45001, 2018, 13, 15.) Haitta- ja vaaratekijöiden mahdolliset seuraukset liittyvät 

fyysisiin tai psyykkisiin vammoihin, terveyden heikkenemiseen tai vahinkoon, eli jonkin 

ihmiselle arvokkaan ja toivotun menettämiseen (SFS-ISO45001, 2018, 13; Society for 

Risk Analysis, 2018, 6). Haitta- ja vaaratekijät eivät itsessään ole riskejä, sillä ne eivät 

pidä sisällään epävarmuuden vaikutusta tai riskikäsitteen mahdollisuuden ulottuvuutta 

(SFS-ISO45001, 2018, 13). Sen sijaan ne ovat edellytys riskin realisoitumiselle ja niitä 

tavallisesti käytetään riskin ilmaisemisessa (SFS-ISO31004, 2015, 6). Näin ollen työtur-

vallisuuslaissa määritetty velvollisuus vaara- ja haittatekijöiden selvittämisestä, poista-

misesta ja arvioimisesta luo myös teoreettista pohjaa riskien arvioinnille 

(Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 10 §). 

Riskin määritelmä epävarmuuden vaikutuksesta on korostunut viime vuosien aikana 

myös standardeissa. Nykyisten riskin käsitteen määritelmien epävarmuus kuvailee en-

nen kaikkea toiminnan seurausten ja tavoitteiden saavuttamiseen eli päätöksentekoon 

liittyvää epävarmuutta ja sen vaikutuksia. (SFS-ISO45001, 2018, 13.) Epävarmuudella 

(uncertainty) tarkoitetaan sitä puutteellista tietomäärää, joka toiminnan tai tapahtuman 

seurauksista tai todennäköisyydestä on (SFS-ISO45001, 2018, 13). Puhutaan uudesta 

riskikäsityksestä (new risk perspective), joka pitää sisällään perinteiseksi nähdyn to-

dennäköisyyksiin pohjautuvan näkökulman lisäksi tiedon (knowledge) sekä yllätysten 

(surprises / black swans) ulottuvuudet, joilla epävarmuutta kuvataan (Aven, 2013, 2015).  

Riskit voidaan jakaa neljään eri kategoriaan sen mukaan, kuinka paljon tietoa tapahtu-

miin liittyvistä seurauksista on, ja kuinka tietoisia tästä tiedosta ollaan. Tämä tuo riskien 

jaotteluun mukaan tiedon lisäksi myös tietoisuuden ulottuvuuden ja riskit voidaan kate-

gorisoida niiden tietopohjan mukaan. (Paltrinieri et al., 2012, 2019.) Nämä kategoriat ja-

kavat riskit tuttuihin (tunnetut ja tunnistetut, known known), vieraisiin (tunnistetut tun-

temattomat, known unknown), nouseviin (tunnistamattomat tunnetut, unknown known) 

ja yllättäviin (täysin tuntemattomat, unknown unknown) riskeihin (Lanne & Heikkilä, 

2016, 17; Paltrinieri et al., 2012). Tietopohjan määrä vaikuttaa riskinarviointiprosessin eri 

vaiheiden toteuttamiseen ja siihen, millaisia arviointimenettelyjä riskien arvioinnissa käy-

tetään (Lanne & Heikkilä, 2016, 17–19). 

Riskinarviointi tai riskien arviointi (risk assessment) on systemaattinen prosessi, 

jossa saatavilla olevaa tietoa käytetään riskin luonteen ymmärtämiseen, ilmaisemiseen 

ja arvioimiseen (Society for Risk Analysis, 2018, 8; Vellani, 2007, 112). Riskinarvioinnin 

lähtökohtainen tavoite on määrittää, eli tunnistaa ja kuvata, työpaikalla esiintyvät riskit, 



8 
 

määrittää niiden suuruus ja päättää, ovatko esiintyvät riskit hyväksyttäviä sekä päättää, 

tuleeko riskin pienentämiseksi tehdä hallitsemistoimenpiteitä. Riskinarviointia onkin ku-

vattu perustana sietämättömien riskien hallitsemiselle ja koko arvioinnin arvo on nähty 

rajalliseksi, ellei sitä käytetä päätöksenteon perustana. (Gadd et al., 2004; Lanne & 

Heikkilä, 2016, 5; Rausand, 2011, 26; Wijeratne et al., 2014.) 

Riskinarviointi voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen, joita ovat riskin suuruusluo-

kan arvio (riskianalyysi, risk analysis) ja riskin merkittävyyden / hyväksyttävyyden arvi-

ointi (riskin merkityksen arviointi, risk evaluation) (Gadd et al., 2004; Wijeratne et al., 

2014).Tarkemmin näiden nähdään pitävän sisällään vaarojen ja riskin luonnehdinnan 

/ kuvaamisen (risk characterization / description), vaarojen tai altistumisten mahdollisten 

seurauksien ja niiden todennäköisyyksien arvion, käytössä olevien ennaltaehkäisevien 

toimenpiteiden ja niiden toimivuuden arvioinnin, riskin merkityksen ja hyväksyttävyyden 

arvioinnin eli riskianalyysin tulosten vertaamisen riskikriteereihin (risk criteria), riski-

viestinnän (risk communication) sekä kaikkea näitä ohjaavan politiikan. (Lind et al., 

2008; SFS-ISO45001, 2018, 21; Society for Risk Analysis, 2018, 8; Wijeratne et al., 

2014.) Riskikriteerit ovat organisaation määrittämiä arviointiperusteita, jotka vaihtelevat 

organisaation tavoitteiden, resurssien, puitteiden ja sidosryhmien vaateiden mukaan 

(SFS-ISO31000, 2018, 16). Oleellista on, että riskinarviointiprosessi toteutetaan loogi-

sesti ja jäsennellysti, ja että se auttaa ymmärtämään, ilmaisemaan ja arvioimaan riskiä 

(Gadd et al., 2004; Society for Risk Analysis, 2018, 8). 

Riskien hallitseminen / hallinta (managing risk) kuvaa sitä, kuinka erilaisia riskien hal-

litsemistoimenpiteitä toteutetaan. Riskien hallitseminen voi pitää sisällään esimerkiksi 

riskien ehkäisemisen, pienentämisen, siirtämisen tai jakamisen ja omalla vastuulla pitä-

misen. Riskien hallitseminen edellyttää kompromisseja riskien pienentämisen ja niistä 

aiheutuvien kustannusten välillä sekä hyväksyttävän riskin rajan määrittämistä. (SFS-

ISO31004, 2015, 22; Society for Risk Analysis, 2018, 8.) Jäännösriskillä tarkoitetaan 

nimensä mukaisesti riskiä tai riskin osaa, joka jää jäljelle hallintatoimenpiteen jälkeen ja 

johon ei voida tai haluta enää vaikuttaa. Se jää sellaisenaan voimaan tehtyjen toimenpi-

teiden jälkeen, vaikka riskin seurausta tai todennäköisyyttä on pienennetty. (Etherton, 

2007; Rousku, 2017, 16, 25.)  

Riskienhallinta (risk management) on koordinoitua toimintaa, joka kattaa kaikki riskien 

arvioinnin ja niiden hallitsemisen vaiheet. Riskienhallinta kytkee riskien arvioinnin ja hal-

litsemisen organisaation johtoon ja ohjaamiseen ja se voidaankin katsoa johtamisen kes-

keiseksi osaksi, sillä siinä tarkastellaan, mitä vaikutuksia epävarmuudella on organisaa-

tion tavoitteisiin. Riskienhallinnan tulisi tämän vuoksi olla sisällytetty organisaatioiden 
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johtamisjärjestelmään yhtenä toiminnan ohjauksen prosessina vaikuttavuuden varmista-

miseksi. Riskienhallinnan onkin laajimmillaan nähty tarkoittavan myös organisaation ris-

kien vaikuttavaan hallintaan käyttämiä rakenteita, kuten periaatteita, puitteita tai proses-

seja. (Aven & Krohn, 2014; Lanne & Heikkilä, 2016, 6; SFS-ISO31000, 2018, 5; SFS-

ISO31004, 2015, 22; Society for Risk Analysis, 2018, 8.) Tässä diplomityössä käytetään 

termiä riskienhallinta kuvaamaan kokonaisuutta, jossa riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja 

hallitaan ja tätä toimintaa suunnitellaan. 

2.1.2 Toteuttaminen ja käytäntöjä työpaikoilla 

Työpaikoilla toteutettava riskienhallintaprosessi (myöh. lyh. myös riskienhallinta tai pro-

sessi) on toimintaa, jonka tarkoituksena on määrittää, ovatko työpaikalla esiintyvät riskit 

siedettäviä vai tuleeko niiden pienentämiseksi toteuttaa hallintatoimenpiteitä. Vahinkojen 

välttämiseksi on oleellista seurata ja ennakoida, mitä muutoksia työympäristön olosuh-

teissa tapahtuu. Tämän vuoksi työpaikkojen nykyisissä riskien arvioinnin ja hallitsemisen 

käytännöissä on korostettu jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. (Gadd et al., 2004; Lanne & 

Heikkilä, 2016, 17–18.) Riskienhallinta voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen: 

valmisteluun, varsinaiseen riskinarvioinnin toteuttamiseen ja sen jälkeisiin toimenpiteisiin 

ja niiden seurantaan. Valmistelun ja seurannan vaiheet ovat tärkeitä prosessin jatkuvuu-

den ja kattavuuden varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. (Gadd et al., 2004; Nenonen et 

al., 2020.) 

Ennen riskinarvioinnin aloittamista on keskeistä, että koko prosessi valmistellaan ja 

suunnitellaan hyvin. Prosessin aluksi voidaan järjestää suunnittelupalaveri, jossa käy-

dään läpi prosessin vaiheita ja määritettäviä tekijöitä. (Nenonen et al., 2018, 15–16.) 

Suunnitteluvaiheessa tulee määrittää prosessin laajuus ja tarkkuus, eli kuinka yksityis-

kohtaista tietoa arvioinnissa on tarpeen käsitellä. Tähän vaikuttaa oleellisesti se, mikä 

prosessin tarkoitus on eli mitä tavoitteita riskienhallintaprosessille asetetaan ja mitä pro-

sessilla halutaan saada aikaan. Tavoitteiden asettamisessa voidaan käyttää hyödyksi 

työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka mukaisia tuloksia riskienhallinnalla olisi tar-

peen tavoitella. (Gadd et al., 2004; SFS-ISO45001, 2018, 6.) Tavoitteenasettelussa tulee 

määrittää myös riskikriteerit, joita käytetään myöhemmin riskien hyväksyttävyydestä 

päättämisessä (SFS-ISO31000, 2018, 16). Yhteistyön vuoksi on tärkeää, että myös pro-

sessille asetetut tavoitteet ovat yhteiset ja kaikille selvät. Myös prosessin rajaus ennen 

riskinarvioinnin aloittamista on tärkeää, jotta arvioinnissa voidaan fokusoida tavoitteiden 

kannalta oleellisimpiin asioihin. (Lanne & Heikkilä, 2016, 19.) 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu oleellisesti myös riskinarvioinnin kohteen ja prosessiin 

osallistuvien henkilöiden määrittäminen (Gadd et al., 2004; Lanne & Heikkilä, 2016, 19; 
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Nenonen et al., 2018, 15–16). Suunnittelun apuna voidaan käyttää esimerkiksi työpaik-

kojen menettelyohjeita tai toimintakäsikirjaan liitettyjä ohjeita (Nenonen et al., 2018, 14). 

Yhteisten asioiden kehittämiseksi riskienhallinta tulisi tehdä ryhmätyönä yhdessä päät-

täjien, asiantuntijoiden ja työntekijöiden kesken PAT-periaatteen mukaisesti. Tämä voi-

daan tehdä työpaikan työsuojeluorganisaation tai kehitysryhmien toteuttamana, tai muo-

dostaa erillinen arviointiryhmä prosessin toteuttamiseen. (Nenonen et al., 2018, 48.) Ris-

kienhallinnan toteuttamiseen ja organisointiin vaikuttaa työpaikan koko ja tyyppi, sillä 

esimerkiksi työterveyshuollon käyttö asiantuntijana toteutuu vaihtelevasti tyypillisimmin 

työpaikan pyynnöstä ja on yleisempää suurempien työpaikkojen keskuudessa. Tyypilli-

simmin ryhmän kooksi suositellaan noin 3–5 henkilöä. Asiantuntijoiden käyttö riskienhal-

linnassa on suurempaa myös teollisuuden työpaikoissa. Kokonaisuudessaan riskienhal-

linnan yhteistyö toteutuu suomalaisilla työpaikoilla pääsääntöisesti kohtalaisen hyvin 

työnantajien ja työntekijöiden kesken kaikkien osapuolien osaamista hyödyntäen. 

(Lanne & Heikkilä, 2016, 8; Nenonen et al., 2020; Niskanen et al., 2009, 40, 47, 52, 62; 

Pinto et al., 2013.) Eri osapuolten osaamisen hyödyntäminen työpaikkojen työturvalli-

suustoiminnassa on tärkeää ja työpaikan ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö lisää ris-

kienhallinnan osaamista (Nenonen et al., 2018, 15–16; Niskanen et al., 2009, 62). 

Muita suunnitteluvaiheessa määritettäviä tekijöitä ovat menettelytavat ja käytännöt sekä 

etenkin riskinarvioinnissa käytettävät välineet (Gadd et al., 2004; Lanne & Heikkilä, 2016, 

19; Nenonen et al., 2018, 15–16). Esimerkiksi riskienhallinnan etenemisen aikataulu ja 

ajankohta arvioinnin tekemiselle on oleellista määrittää prosessin alussa ja tiedottaa 

henkilöille, joita vaiheet koskevat (Nenonen et al., 2018, 15–16). Myös tulosten hyödyn-

täminen, eli missä ja mihin prosessissa saatuja tuloksia tullaan käyttämään, tulisi olla 

esillä jo suunnitteluvaiheessa. Tuloksia ja työpaikoilla esiintyviä vaaroja voidaan käydä 

läpi esimerkiksi työntekijöiden koulutuksissa ja perehdytyksissä tai erillisessä tilannetta 

varten suunnitelluissa palavereissa. (Nenonen et al., 2018, 17.) 

Suunnitteluvaiheen keskeisimpiä vaiheita ovat myös taustatietojen kerääminen ja läpi-

käynti. Taustatiedot voivat olla esimerkiksi aiemmin tehtyjä riskienhallinnan dokument-

teja, työpaikalla sattunutta tapaturmatietoa, tietoa vaara- tai läheltä piti -tilanteista, tur-

vallisuushavaintoja, työpaikkaselvityksiä, raportteja, kemikaalien käyttöturvallisuustie-

dotteita, työhygieenisiä mittauksia, kuvauksia ja erilaisia kyselyitä tai haastatteluja. 

(Nenonen et al., 2018, 15–16; Niskanen et al., 2009, 41.) Koska taustatietojen keruussa 

voidaan käyttää samoja materiaaleja kuin esimerkiksi työpaikkaselvityksen teossa, näi-

den tekeminen tukee toisiaan ja monesti nämä toteutetaankin työpaikoilla yhdistettynä 

tai toisiaan apuna käyttäen (Nenonen et al., 2018, 18; Niskanen et al., 2009, 52, 54). 
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Taustatietojen kerääminen luo pohjaa riskinarvioinnin vaiheeseen, ennen kaikkea haitta- 

ja vaaratekijöiden tunnistamiseen. 

Varsinaisen riskinarvioinnin ensimmäinen vaihe on vaarojen tunnistus ja niiden aiheut-

tamien riskien suuruuden määrittäminen (Lanne & Heikkilä, 2016, 19). Vaaratekijöiden 

tunnistamisessa voidaan käyttää apuna erilaisia tarkistuslistoja, havainnointeja ja haas-

tatteluja, ja tunnistaminen voidaan tehdä joko suoraan paikan päällä tai myöhemmin esi-

merkiksi kokoushuoneessa (Nenonen et al., 2018, 16, 2020). Vaaratekijöiden tunnista-

misessa voidaan lähteä myös liikkeelle kohteen yleisimmistä tunnistetuista vaarateki-

jöistä tai kuvitelluista mahdollisista tapahtumista ja niiden haittavaikutuksista. Myös 

aiemmin kerättyä taustatietoa voidaan käyttää hyödyksi vaaroja tunnistettaessa. (Lanne 

& Heikkilä, 2016, 20.) Jotta tunnistettujen vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruudet 

voidaan määrittää, tässä vaiheessa tulee kuvata myös vaaratekijöiden syitä, mahdollisia 

seurauksia, esiintymispaikkoja ja -tilanteita sekä vaaratekijöille alttiita henkilöitä. 

(Nenonen et al., 2018, 16).  

Kun vaaratekijät on tunnistettu, altistuksen paikat, vaaratilanteet ja mahdolliset syyt ja 

seuraukset on kuvattu, vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruudet ja niiden merkit-

tävyydet määritetään (Gadd et al., 2004; Nenonen et al., 2020). Riskin suuruuden mää-

rittämisen menetelmät perustuvat riskin numeerisen määrittämisen menetelmiin, kuten 

erilaisiin riskimatriiseihin (Arunraj & Maiti, 2007; Nenonen et al., 2018, 16–17). Riskin 

merkittävyydestä päättäminen puolestaan on oleellinen ja tärkeä vaihe ennen varsinaista 

riskien hallitsemista, eli riskiä pienentävien toimenpiteiden toteuttamista, sillä merkittä-

vyydestä päättämistä voidaan pitää pohjana myös riskien toimenpidetarpeen määrittä-

misessä (SFS-ISO31000, 2018, 16; Society for Risk Analysis, 2018, 8). 

Riskien suuruuden määrittämisessä on oleellista tunnistaa vaarasta aiheutuvien mah-

dollisten seurausten vakavuus ja näiden todennäköisyys, ja monesti riskin suuruutta tar-

kastellaan juuri näiden kahden muuttujan kautta numeerisesti. Toisaalta samoja tekijöitä 

voidaan tarkastella myös ilman riskin numeerista suuruuden määrittämistä. Lisäksi suu-

ruuden määrittämisessä voidaan tarkastella esimerkiksi altistusajan kestoa. (Gadd et al., 

2004; Nenonen et al., 2018, 16–17.) Suuruuden arviointiin vaikuttaa oleellisesti se, 

kuinka tuttu riski on ja kuinka paljon siitä on saatavilla tietoa. Jos riski on vieras, ei luo-

tettava vakavuuden ja todennäköisyyksien määrittäminen ei ole mahdollista. Tällöin ris-

kin suuruuden määrittämiseksi tulee hankkia lisätietoja. (Lanne & Heikkilä, 2016, 20.) 

Riskin suuruuden määrittämisessä tulee myös etukäteen päättää, mitä seurauksen va-

kavuudella tai todennäköisyydellä tarkoitetaan (Nenonen et al., 2018, 15–16 2020). 
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Riskin merkittävyydestä päättämisellä tarkoitetaan sen määrittämistä, voidaanko vaaran 

aiheuttama riski hyväksyä sellaisenaan, vai tuleeko sen pienentämiseksi toteuttaa hal-

lintatoimenpiteitä (Gadd et al., 2004; Society for Risk Analysis, 2018,  8). Toisin sanoen 

merkittävyydestä päättäminen kuvaa sitä, mihin vaaroihin puututaan ja lähdetään toteut-

tamaan toimenpiteitä, ja sen on tarkoitus tukea päätöksentekoa (Aven, 2020b, 87). Toi-

menpiteiden valinta voidaan tehdä riskin suuruuden perusteella, tai määritettyä suuruutta 

voidaan pitää toimenpiteen kiireellisyyden mittarina. Riskien suuruuden määrittäminen 

voidaankin nähdä keskeisenä välivaiheena sille, että riskit saadaan asetettua järjestyk-

seen niiden kriittisyyden mukaan. (Nenonen et al., 2018, 17.)  

Riskin hyväksyttävyydestä päättämisessä riskinarvioinnin tuloksia verrataan alussa 

määriteltyihin riskikriteereihin. Riskinarvioinnin tuloksilla tyypillisimmin tarkoitetaan tun-

nistettuja riskejä ja niiden suuruuksia. Apuna käytettävien riskikriteerien tulisi olla orga-

nisaation riskienarvioinnin toiminnan tarkoitukseen sopivia, oikean laajuisia sekä toimin-

taperiaatteiden ja ohjeiden mukaisia. Riskikriteerit tukevat riskien merkittävyyden 

arviointia ja siten hyväksyttävyyden päätöksentekoprosessia. (Aven, 2020b, 87.) 

Riskinarvioinnin tulokset, sisältäen edellä kuvatut yksityiskohdat, tulee dokumentoida 

(Gadd et al., 2004). 

Riskien arvioinnin jälkeen toteutetaan varsinainen riskien hallitseminen, eli hallitsemis-

toimenpiteet ja niiden seuranta (Gadd et al., 2004). Riskinarvioinnin tuloksiin reagoidaan 

toteuttamalla toimenpiteitä valittuihin riskeihin. Toimenpiteiden tulee olla kohdennettuja, 

eli toimenpiteiden valinnassa tulisi pohtia, miten toimenpide vähentää riskiä kyseisessä 

kohteessa. Myös käytännön mahdollisuudet toteuttaa toimenpide, turvallisuustason 

kasvu ja kuormituksen väheneminen vaikuttavat toimenpiteiden valintaan. Lisäksi tulee 

huomioida muun muassa vaadittavien resurssien riittävyys, lainsäädännön ja sidosryh-

mien vaatimukset ja työntekijöiden tyytyväisyys. (Nenonen et al., 2018, 17.) Riskien hal-

litsemisessa voidaan puhua myös riskien käsittelystä, joka pitää sisällään vaihtoehtojen 

kehittämisen ja valinnan, niiden suunnittelun ja totuttamisen, vaikuttavuuden arvioinnin, 

jäljelle jäävän riskin hyväksyttävyydestä päättämisen sekä riskin käsittelyn jatkamisen, 

jos jäljelle jäävää riskiä ei voida hyväksyä (SFS-ISO31000, 2018, 18).  

Lähtökohtaisesti toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa tulee noudattaa lainsää-

dännön hierarkian periaatteita. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee ensisijaisesti 

estää. Ellei se ole mahdollista, tekijät tulee korvata vähemmän haitallisilla. Vasta tämän 

jälkeen toteutetaan työsuojelutoimenpiteet, joista yleisesti vaikuttavat tulee toteuttaa en-

nen yksilöllisiä. Näissä toimenpiteissä hallinta perustuu ennen kaikkea seurauksien to-

dennäköisyyksien tai vakavuuden muuttamiseen. Suunnittelussa tulee huomioida teknii-

kan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen. (SFS-ISO45001, 2018, 41–
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43; Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 8 §.) Ennen riskin lähteen poistamista voidaan 

kuitenkin myös päättää olla aloittamatta riskin aiheuttavaa toimintaa tai riski voidaan 

päättää ottaa, mikäli tämän nähdään tuovan enemmän hyötyä kuin haittaa. Riski voidaan 

myös jakaa esimerkiksi erilaisilla sopimuksilla tai vakuutuksilla, tai se voidaan perustel-

lusti päättää säilyttää. (Society for Risk Analysis, 2018, 8.)  

Toimenpiteiden valinnassa on oleellista, että ne ovat vaikuttavia ja pienentävät riskiä. 

Vaikuttavuutta voidaan arvioida muun muassa turvallisuuden lisääntymisen eli turvalli-

suustason kasvun, kuormituksen vähentymisen, vaatimusten täyttymisen, toiminnan su-

juvuuden lisääntymisen, kustannustehokkuuden, henkilöstön tyytyväisyyden, työmäärän 

ja vaikutusten laajuuden kautta. (Nenonen et al., 2018, 17, liite 3.) Lisäksi voidaan tar-

kastella toimenpiteen toimeenpanon käsiteltävyyttä, teknisiä edellytyksiä ja ajanvievyyttä 

(Aven, 2017b). Näitä voidaan hyödyntää myös arvioitaessa jäljelle jäävän riskin eli jään-

nösriskin suuruutta (Gadd et al., 2004). Riskin käsittelyä tulee jatkaa, kunnes jäännös-

riskin nähdään olevan hyväksyttävällä tasolla (Etherton, 2007). 

Toimenpiteiden toteuttamista, toteutumista ja olosuhteiden muutoksia tulee valvoa ja ar-

vioida seurannalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa työympäristön ja työyhtei-

sön tilan ja työtapojen turvallisuuden tarkkailuun, mikä luo pohjaa riskinarvioinnin jatku-

vuudelle. (Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 8 §.) Seurannan tulisi olla suunniteltu 

osa riskienhallintaprosessia, ja sen vastuiden tulisi olla selkeästi määritellyt. Seuran-

nassa tulee tarkastella ja kuvata vaatimusten täyttymisen aste, tunnistettuihin vaaroihin 

ja riskeihin liittyvät toiminnot, organisaation tavoitteiden edistyminen ja hallintakeinojen 

vaikuttavuus. (SFS-ISO45001, 2018, 18, 28).  

Riskinarvioinnin tuloksia tulisi prosessin päätteeksi kerätä, viestiä ja kommunikoida sekä 

antaa palautetta mukana olleille henkilöille sekä koko työpaikan henkilöstölle. Arvioinnin 

tuloksia voidaan käydä läpi erilaisissa tilaisuuksissa, palavereissa, opastuksissa tai oh-

jeistuksissa ja edelleen hyödyntää oman työympäristön kehittämisessä. Tuloksia voi-

daan käyttää esimerkiksi perehdytyksissä tai työpisteitä suunniteltaessa ja muutetta-

essa. Koska riskinarvioinnin tulisi olla jatkuvaa, arviointi tulee uusia ja päivittää aina olo-

suhteiden muuttuessa. Viestintäprosessissa tulee varmistaa sen tavoitettavuus ja ym-

märrettävyys kaikille asianosaisille. (Nenonen et al., 2020; SFS-ISO45001, 2018, 41.) 

Kokonaisuudessaan työpaikoilla toteutettavan riskienhallinnan tulisi olla kattava, järjes-

telmällinen, systemaattinen ja ennakoitava, jossa riskit tunnistetaan läpi organisaation. 

Prosessin tulisi olla työnantajan organisoima, mutta työntekijöiden osallistuminen oman 

työpisteiden osalta on tärkeää. Ylimmän johdon tulisi olla sitoutunut prosessin toteutta-

miseen ja sille tulisi olla nimetyt vastuuhenkilöt. Riskinarvioinnissa olisi keskeistä erottaa 
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suuret ja pienet riskit toisistaan, ja päivittäisten työtehtävien lisäksi myös harvinaiset työ-

tilanteet tulisi ottaa huomioon vakituisten, tilapäisten ja ulkopuolisten työntekijöiden 

osalta. (Lanne & Heikkilä, 2016, 11; Niskanen et al., 2009, 46–47, 52.) 

2.1.3 Yleisiä ongelmakohtia ja kehitystarpeita 

Riskienhallintaan liittyviä ongelmia ja kehityskohteita on selvitetty ja kuvattu kansainväli-

sissä tutkimuksissa (esim. Gadd et al., 2004; Wijeratne et al., 2014) ja suomalaisjulkai-

suissa (Lanne & Heikkilä, 2016, 11, 14–16; Nenonen et al., 2018, 22–2; Niskanen et al., 

2009, 66–69). Kehittämistarpeiden kerrotaan osittain vaihtelevan toimiala- ja toimintata-

pakohtaisesti, mutta monet tunnistetuista ongelmista ovat kuitenkin yhteneviä organisaa-

tiosta riippumatta. Yhteinen riskienhallinnan ongelma on se, että prosessi nähdään jat-

kuvasti kehitettävänä toimintona, jonka tavoitetta ja toimintatapoja tulee määräajoin sel-

keyttää. Kuitenkin riskienhallinnan tehokkuuden arviointia ja arviointiprosessin kehittä-

mistä ja päivittämistä sekä yleisten käytäntöjen parantamista tehdään harvoin. (Lanne & 

Heikkilä, 2016, 11, 15; Nenonen et al., 2018, 27, 36, 2020.) Suomalaisselvityksen mu-

kaan arviointitietojen päivittämisen käytännöt vaatisivat tarkentamista lähes puolessa 

selvitetyistä työpaikoista (Niskanen et al., 2009, 47). 

Käytännön toimeenpanon parantaminen on nähty yhtenä keskeisimmistä ongelmista ris-

kienhallintaan liittyen. Esimerkiksi vaarojen tunnistaminen, riskien suuruuden määrittä-

minen ja tulosten hyödyntäminen mainitaan tyypillisimpinä ongelmakohtina prosessin to-

teuttamisessa. (Nenonen et al., 2020.) Vaarojen tunnistamisen vaikeudet liittyvät erityi-

sesti erityisosaamista vaativiin riskeihin, kuten vaikeasti aistein havaittaviin ja psykososi-

aalisiin riskeihin. Esimerkiksi henkiset kuormitustekijät ja väkivallan uhat ovat jääneet 

arvioinnissa vähemmälle huomiolle ja tähän on kaivattu lisäohjeita. (Nenonen et al., 

2018, 20–21; Niskanen et al., 2009, 48, 68.) Toisaalta myös tiettyihin toimintoihin liitty-

vien kaikkien vaarojen puutteellinen tunnistaminen ja vähäinen taustatietojen käyttö on 

nähty ongelmana vaarojen tunnistamisen vaiheessa. Tämän vuoksi suomalaisselvityk-

sessä asiantuntijatahot korostivat yrityksen ulkopuolisen tiedon laajempaa ja parempaa 

hyödyntämistä. (Gadd et al., 2004; Lanne & Heikkilä, 2016, 16.)  

Yksi vaarojen tunnistamisen ongelmista liittyy kaikkien mahdollisten seurauksien havait-

semiseen ja vaikeuksiin määrittää vaihtoehtoisia riskiskenaarioita. Samasta vaarateki-

jästä voi aiheutua erilaisia seurauksia, joita ei välttämättä osata ottaa huomioon. Arvioi-

taessa yksilölle kohdistuvaa riskiä on myös tärkeää huomioida kaikki vaarat, joille hän 

työssään altistuu, ja tämän kerrotaan jäävän toisinaan puuttumaan. Myös riskien yhteis-

vaikutusten tarkastelu kuvataan vaikeaksi ja se jää myös suomalaisselvityksen mukaan 
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lähes puolella tutkituista työpaikoilla toteutumatta. Erilaisten riskien arvioinnin integroin-

nille onkin nähty selvityksissä tarve. (Gadd et al., 2004; Lanne & Heikkilä, 2016, 14–15; 

Niskanen et al., 2009, 47.)  

Vaarojen tunnistamisen apuna käytettäviä tarkistuslistoja on kuvattu monitulkintaisiksi, 

mikä voi hankaloittaa tai vääristää tunnistustyötä. Toisaalta myös olosuhteiden muutok-

set (esimerkiksi uudet koneet), poikkeustilanteet ja työntekijän vähäinen kokemus voivat 

vaikeuttaa vaarojen tunnistusta. Myös yrityksen heikolla turvallisuuskulttuurilla voi olla 

vaikutusta vaarojen tunnistamiseen ja epäkohdista ilmoittamiseen. (Nenonen et al., 

2018, 20–21.) Vaarojen tunnistamisen merkityksen saamista osaksi työntekijöiden työn-

kuvaa on korostettu, sillä tunnistamisvaihe nähdään keskeisenä koko prosessin toteutu-

misen kannalta (Lanne & Heikkilä, 2016, 11). 

Riskien suuruuden määrittymisen ongelmat liittyvät siihen, että riskiluvun muodostami-

nen nähdään aikaa vievänä, vaikeana ja epäluotettavana. Suuruuksia ei nähdä keske-

nään vertailukelpoisina, sillä esimerkiksi arvioijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja 

psykososiaalisten tekijöiden tiedetään vaikuttavan riskiluvun määrittymiseen. Myös eri-

laiset riskialueet, kuten vaaratekijöiden tyyppi tai erilaiset vaikutuskohteet, vaikuttavat 

riskiluvun arvioon. (Lanne & Heikkilä, 2016, 11; Nenonen et al., 2018, 25–26, 59–61.) 

Riskiluvun määrittymisen käytännöt ovat myös osoittautuneet epäselviksi, eikä ole sel-

vää ohjeistusta seurausten määrittämisestä ennen todennäköisyyksiä. Kuten vaihtoeh-

toisten riskiskenaarioiden määrittymisessä, myös riskien suuruksien määrittämisen vai-

keutena on, että vaaratekijöille ei välttämättä määritetä kaikkia seurauksia. (Nenonen et 

al., 2020.) 

Riskinarvioinnin tulosten hyödyntäminen jää usein työpaikoilla osittain puutteelliseksi tai 

kokonaan puuttumaan, eikä tulosten hyödyntämiseen ole selkeää ohjeistusta. Siihen liit-

tyvät käytännöt ovat myös epätarkkoja ja vaihtelevat työpaikkakohtaisesti. Riskinarvioin-

tien tulosten säännölliselle seurannalle ja niiden paremmalle hyödyntämiselle onkin 

nähty tarve. (Gadd et al., 2004; Nenonen et al., 2018, 26, 36, 47, 60–61, 2020.) Joissain 

organisaatioissa arvioinnin tulokset lähetetään arviointiryhmälle sähköpostitse ja tulok-

set talletetaan sähköisiin järjestelmiin, mutta vastuukysymykset tämän toteuttamisesta 

ovat epäselviä eikä tulosten sijainnista tai saatavuudesta aina olla tietoisia (Nenonen et 

al., 2020).  

Myös riskinarvioinnin ja koko prosessin päivittämisen käytäntöjen nähdään olevan osit-

tain puutteellisia. Nenosen et al. (2018) mukaan arvioinnin päivittäminen on yleistä esi-

merkiksi tapaturmien tai turvallisuushavaintojen perusteella. Tämän nähdään linkittyvän 
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turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaprosessin kytköstä organisaation johtamiskäy-

täntöihin onkin nähty tarpeellisena vahvistaa arvioinnin ja hallinnan roolia tarkemmin 

määrittelemällä. Tämän nähdään vaikuttavan myös resurssien kohdennukseen ja toimin-

tatapoihin. (Nenonen et al., 2018, 56, 61–62.) 

Muita riskienhallinnan kehityskohteita selvitysten ja tutkimusten mukaan ovat osaamisen 

ja motivaation tärkeyden korostaminen ja henkilöstön kiinnostuksen herättäminen ris-

kienarviointia kohtaan (Lanne & Heikkilä, 2016, 16; Nenonen et al., 2018, 27). Esimies-

ten ja työsuojeluhenkilöstön riskinarviointiosaamisessa on kirjallisuuden mukaan paljon 

vaihtelua esimerkiksi käsitteistön ymmärtämisessä, riskinarviointien hyödyntämisessä ja 

vaarojen tunnistamisen osaamisessa, ja riskinarviointi on nähty vaikeana. Myös esimies-

ten edellytykset työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimiseksi jäävät pai-

koin puuttumaan. Tämän vuoksi erilaisten koulutusten ja perehdytysten tarvetta on ko-

rostettu. (Nenonen et al., 2018, 23; Niskanen et al., 2009, 23, 46, 66.) Myös sidosryhmien 

puutteellisen tietämyksen riskinarvioinnista on nähty heikentävän riskienhallinnan onnis-

tumista organisaatiossa. Koulutuksen lisäksi sääntöjen, määräysten ja menettelytapojen 

valvonnan nähdään vähentävän osaamiseen liittyviä ongelmia. (Wijeratne et al., 2014.) 

Motivaation parantaminen linkittyy koko yrityksen turvallisuuskulttuuriin. Organisaation 

hyvin kehittyneellä turvallisuuskulttuurilla on havaittu olevan vaikutusta useisiin turvalli-

suutta edistäviin toimintoihin. Esimerkiksi taustamateriaaleja hyödynnetään paremmin ja 

sitä kautta vaaroja ja riskejä tunnistetaan ja niitä huomioidaan tehokkaammin. Myös ha-

lukkuus ratkaista vaikeitakin asioita ja ilmoittaa epäkohdista on suurempi, lisäksi toimen-

piteiden kohdentumisen nähdään onnistuvan paremmin. (Nenonen et al., 2018, 20–21, 

35, 59.) Organisaation riskikulttuuria tulisikin jatkuvasti kehittää riskien hallinnan paran-

tamiseksi (Lanne & Heikkilä, 2016, 14, 16). 

Edelleen kehitettäviä asioita on riskinarvioinnin merkityksen lisääminen toimenpiteiden 

ja reagoinnin priorisoinnissa. Toimenpiteiden toteutuksessa ja niiden vaikuttavuuden tar-

kastelussa on havaittu puutteita, ja korjaustoimenpiteiden määrittäminen ja asettaminen 

joihinkin riskeihin on nähty vaikeana. Tukea on kaivattu esimerkiksi mahdollisimman re-

surssitehokkaaseen toimenpiteiden miettimiseen ja valintaan. Kaiken kaikkiaan riskien-

hallinnan loppupään vaiheiden painoarvoa on korostettu riskien arvioinnin ja hallinnan 

kehittämisen ja osuvuuden vaikuttavuuden kannalta. (Lanne & Heikkilä, 2016, 11, 14, 

16; Nenonen et al., 2018, 26, 59–60.)  
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2.1.4 Riskienhallintaprosessin ongelmat suomalaisilla työpaikoilla työn lähtö-

kohtana 

Tässä diplomityössä tarkastellaan riskienhallintaprosessin ongelmakohtia ja niiden ke-

hittämistä työturvallisuuden riskienhallinnan kansallisessa ohjeistuksessa. Riskienhallin-

taprosessia tarkastellaan kokonaisuudessaan pitäen sisällään riskien arvioinnin, riskien 

merkittävyydestä päättämisen ja riskien hallitsemisen vaiheet. Diplomityössä selvitetään 

koko riskienhallintaprosessiin liittyviä ongelmia sekä teorian että käytännön toteutuksen 

tasolla. Diplomityössä keskitytään riskien arvioinnin ja hallitsemisen käytäntöjen kehittä-

miseen suomalaisten työpaikkojen näkökulmasta. Tämän vuoksi myös kirjallisuudessa 

on käsitelty pääasiassa aiemmissa suomalaistutkimuksissa ja -selvityksissä havaittuja 

ongelmakohtia ja kehitystarpeita.   

2.2 Riskienhallinnan viitekehys 

2.2.1 Lainsäädäntö 

Tärkein Euroopan unionin (myöh. lyh. EU) alueen työturvallisuuden ja -terveyden edis-

tämisen lainsäädäntöperusta on vuodelta 1989 peräisin oleva neuvoston puitedirektiivi 

toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi 

työssä (89/391/ETY), jolla vahvistettiin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suoje-

lua koskevat yleiset periaatteet ja siten luotiin puitteet työterveyden ja -turvallisuuden 

parantamiselle. Direktiivi velvoittaa työnantajia toteuttamaan työntekijöiden terveyttä ja 

turvallisuutta suojelevia toimenpiteitä, mikä pitää sisällään myös työstä aiheutuvien ris-

kien ehkäisyn. (Euroopan unioni, 2008; Nenonen et al., 2020.) Puitedirektiiviä on kuvattu 

merkittävänä virstanpylväänä työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. 

Se on pohjalla kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännössä, myös Suo-

messa. Puitedirektiivi asettaa minimivaatimukset, jotka jokaisen sen jäsenvaltion tulee 

omalla lainsäädännöllään täyttää. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 

2021d, 2021b; Euroopan unionin neuvosto, 2019, 3.)  

EU:n laajaa työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä täydentävät puitedirektiivin lisäksi 

yli 25 yksittäistä direktiiviä. Direktiivit koskevat erityisnäkökohtia, joita työterveyteen ja -

turvallisuuteen liittyy. Niitä on annettu esimerkiksi erityisiä vaaroja aiheuttaville töille, eri-

tyistehtäville, riskialttiille työpaikoille ja aloille, haavoittuvassa asemassa oleville erityis-

ryhmille sekä tietyille työhön liittyville näkökohdille, kuten työaikajärjestelyille. Direktii-

veissä määritetään muun muassa tarkempia tietoja riskien arvioinnista ja raja-arvojen 

määrittämisestä tietyille aineille ja tekijöille. Yksittäisten direktiivien vaatimukset ovat pui-

tedirektiiviin nähden etusijalla, mikäli niiden säännökset ovat tiukempia puitedirektiiviin 
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verrattuna. Puitedirektiiviä kuitenkin sovelletaan kaikilla yksittäisten direktiivien kattamilla 

aloilla. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2021a; Euroopan unionin 

neuvosto, 2019, 1, 3.)  

Muita edellisen lisäksi EU-tasolla säädettyjä direktiivejä, jotka ohjaavat työterveyttä ja -

turvallisuutta, ovat etenkin kemianteollisuudelle keskeinen niin kutsuttu Seveso-direktiivi 

vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (2012/18/EU) ja 

konedirektiivi (2006/42/EY). Lisäksi ohjeistuksia on annettu lukuisissa asetuksissa, joita 

direktiivien tavoin on sovellettava kaikkialla EU:ssa. Tällaisia ovat esimerkiksi REACH-

asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 

(1907/2006) ja henkilösuojainasetus (2016/425).  (Euroopan työterveys- ja 

työturvallisuusvirasto, 2021a; Euroopan unioni, 2020; Li & Guldenmund, 2018.) 

EU:n tasolla työterveys ja -turvallisuuspolitiikkaa ohjaavia puitteita on määritetty sitä kos-

kevissa strategiakehyksissä, joista viimeisimmän, vuosille 2021–2027 laaditun, Euroo-

pan komissio on julkaissut kesäkuussa 2021. Uusin strategiakehys keskittyy työelämän 

muutosten hallintaan, työtapaturmien ja sairauksien tehokkaampaan ennaltaehkäisyyn 

sekä parempaan varautumiseen ulkoapäin tuleviin terveysuhkiin ja mahdollisiin kriisei-

hin. Strategiakehykset antavat keskeiset painopisteet ja toimet, joilla parannetaan työn-

tekijöiden terveyttä ja turvallisuutta EU:n jäsenvaltioissa. (Euroopan komissio, 2021.) 

Suomessa EU:n puitedirektiivi 89/391/ETY on pantu täytäntöön työturvallisuuslaissa 

738/2002, joka on keskeisin työsuojelua koskevista säännöksistä. Lain tarkoituksena on 

parantaa työympäristöä ja -olosuhteita, turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja eh-

käistä ennalta työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä aiheutuvia terveys- ja tur-

vallisuushaittoja. (Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 1 §.) Työturvallisuuslaissa anne-

taan yleisiä työnantajaa ja työntekijää koskevia velvoitteita sekä tarkempia säännöksiä 

työstä ja työolosuhteista. Lakia sovelletaan lähes kaikkeen työhön Suomessa. 

(Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 1–7 §.) 

Turvallisuuden johtamisen ja hallinnan lähtökohtainen lakiperusta on työturvallisuuslain 

10 §, jonka toteuttamisessa voidaan käyttää myös riskienhallinnan toimintatapoja. Laissa 

työnantajaa velvoitetaan selvittämään ja poistamaan työssä esiintyvät haitta- ja vaarate-

kijät ja ellei poistaminen ole mahdollista, niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja 

turvallisuudelle tulee lain mukaan arvioida riittävä asiantuntemus varmistaen. Jos asian-

tuntemusta ei ole työpaikan sisällä, sellainen tulee hankkia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Arvioinnin tulee myös johtaa toimenpiteisiin, eli vaaratekijöiden vaikutusten pienentämi-

seen vähintään niin, että lain ja säädösten asettamat minimivaatimukset täyttyvät. 

(Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 10 §.)  
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Työturvallisuuslain 10 § mukaan työnantajalla tulee olla haitta- ja vaaratekijöitä koskeva 

selvitys hallussaan. Laki ei edellytä selvitystä määrämuotoisena tai kirjallisena, mutta 

lähes aina dokumentointi on tarpeellista, jotta selvityksen laatiminen voidaan tarpeen 

vaatiessa todentaa. (Koskinen & Mironen, 2002, 14; Työturvallisuuslaki (738/2002), 

2002, 10 §.) Kirjallinen dokumentointi onkin yleinen käytäntö työpaikoilla ja usein taus-

talla työympäristön riskien arvioinnille (Niskanen et al., 2009, 4, 63). 

Työstä, työtilasta, työajoista tai muista työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvien 

vaarojen tunnistamisessa tulee työturvallisuuslain 10 §:n mukaan ottaa huomioon useat 

eri vaarojen syntymiseen vaikuttavat tekijät. Tällaisia ovat muun muassa työntekijöiden 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut edellytykset 

sekä esimerkiksi lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. Lisäksi työhön liittyvistä asi-

oista tulee tapaturmien ja muiden terveyden menettämisen vaarojen lisäksi huomioida 

aiemmin sattuneet tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet, vaaratilanteet ja 

työssä olevat kuormitustekijät. (Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 10 §.) Työn vaaro-

jen tunnistamisen taustalla voi olla työturvallisuuslain 9 §:n mukainen työsuojelun toimin-

taohjelma, joka pyrkii tehostamaan työsuojelua ennakoivasti ja suunnittelemaan työolo-

jen parantamista. Toimintaohjelman tavoitteet on huomioitava työpaikan 

kehittämistoiminnassa ja käytävä läpi työntekijöiden kanssa. (Työturvallisuuslaki 

(738/2002), 2002, 9 §.)  

Työpaikan työsuojelutoimintaan kuuluu työterveyshuolto, joka työnantajan tulee järjes-

tää palveluksessaan oleville työntekijöille. Työterveyshuollon tavoitteisiin kuuluu työnte-

kijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja sen edistäminen, ja sillä pyritään 

parantamaan työympäristön ja -yhteisön terveellisenä ja turvallisena pitämistä myös työ-

hön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ehkäisemällä. Siten riskien arvioinnissakin edelly-

tettävät työn vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen, arviointi ja seuranta kytkeytyvät 

myös työterveyshuoltoon ja työterveyshuoltolakiin. (Nenonen et al., 2018, 38–39; 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001), 2001, 1–2 §.) 

Suomessa työterveyttä ja -turvallisuutta edistävät edellä kuvattujen työturvallisuus- ja 

työterveyshuoltolain lisäksi yksityiskohtaisemmat määräykset ja velvoitteet, jotka on ase-

tettu valtioneuvoston päätöksissä (VNp) ja asetuksissa (VNa). Työsuojeluviranomaiset 

valvovat säädöksiä, joiden valmistelun seurannan katsauksia julkaistaan säännönmukai-

sesti. Tämä varmistaa EU:n säännösten pohjalta laaditun lainsäädännön ajantasaisuu-

den, vaikuttavuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja selkeyden Suomessa. Lisäksi EU-

lainsäädännön valmisteluun voidaan vaikuttaa kansallisten tavoitteiden mukaan. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021, 3). Asetuksia on annettu useita kymmeniä ja niitä 
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on kohdennettu myös erityistehtäviin. Ajantasaiset säädökset löytyvät julkisina ja mak-

suttomina Finlexin verkkopalvelusta sekä listattuna työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. 

(Finlex, 2021; Työsuojelu, 2021.) 

2.2.2 Standardit 

Työpaikkojen työturvallisuuden ja -terveyden johtamista ja toimintaa ja siten myös ris-

kienhallinnan tekemistä ohjaavat lainsäädännön ohella kansainväliset standardit. Stan-

dardit tarjoavat systemaattisen ja rakentuneen toimintamallin työturvallisuuden ja -ter-

veyden johtamiseen. Ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia eivätkä velvoita työnantajia sa-

malla tavoin kuin lainsäädäntö, mutta organisaatiot voivat halutessaan ottaa niitä käyt-

töönsä toimintajärjestelmiensä rakentamisessa. Standardit nähdään hyödyllisenä työka-

luna organisaation toiminnan parantamiseen, sillä ne antavat suuntaviivoja turvallisuus-

toiminnan tekemiseen yrityksissä. Tästä syystä niiden käyttö on yleistynyt runsaasti 

viime vuosien aikana ja suunta näyttäisi edelleen olevan kasvava. (Darabont et al., 2017; 

Ivanova et al., 2014; Mohammadfam et al., 2016; Tarí et al., 2012; Viadiu et al., 2005).  

Useat eri tahot ovat julkaisseet vapaaehtoisia työterveyden ja -turvallisuuden johtamisen 

standardeja ja ohjeistuksia. Yksi tunnetuimmista on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 

vuonna 2001 julkaisema ohjekokoelma ILO-OSH 2001, joka tarjoaa suuntaviivat työtur-

vallisuus- ja -terveystoiminnan rakentamiseen ja organisointiin. ILO-OSH 2001 ei ole var-

sinaisesti standardi eikä sitä voi sertifioida, mutta se on ollut käytössä laajalti ja sitä voi-

daan soveltaa sekä kansalliselle että organisaation tasolle. (Duijm et al., 2008; ILO-OSH, 

2001; Shekari, 2020.) ILO:n ohjeistus on laadittu yleisten työterveys- ja -turvallisuuspe-

riaatteiden mukaisesti, joita on määritetty kansallisissa standardeissa (ILO-OSH, 2001). 

Myös vuonna 1997 julkaistun isobritannialaisen terveys- ja turvallisuusalan toimivaltai-

sen viranomaisen HSE:n ohjeistuksen työterveys- ja -turvallisuusjohtamisesta kerrotaan 

vaikuttaneen ohjeistuksen taustalla (Fernández-Muñiz et al., 2012; Health and Safety 

Executive, 1997). 

Samoihin aikoihin julkaistiin kaksi merkittävintä sertifioitavaksi kehitettyä standardia, kun 

ensin vuonna 1996 julkaistiin brittiläisen standardisointijärjestö BSI:n standardi BS 8800 

ja myöhemmin vuonna 1999 saman tahon standardi OHSAS 18001. Näistä jälkimmäisen 

kehittämisen taustalla oli ennen kaikkea tarve työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 

tukevalle toimintamallille. (Duijm et al., 2008; Fernández-Muñiz et al., 2012; Sadiq, 2019, 

18.) Molemmat standardit toteuttivat ILO:n ja HSE:n ohjeistuksen tavoin Deminginkin 

mallina tunnettua PDCA-sykliä (suunnittele-toteuta-arvioi-toimi), joka edustaa jatkuvan 

parantamisen periaatetta. Se on iteratiivinen prosessi, jota käytetään jatkuvan paranta-

misen saavuttamiseksi organisaatioissa. (Health and Safety Executive, 1997; Iatridis & 
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Kesidou, 2018; SFS-ISO45001, 2018, 6; Shekari, 2020.) Kehittämisessä käytettiin aiem-

pia kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisemia laatujärjestelmän ja ympä-

ristön johtamisen standardeja ISO 9001 vuodelta 1994 ja ISO 14001 vuodelta 1996 

(OHSAS 18001:fi, 2007, 11). Standardien saatua laajaa hyväksyntää organisaatioissa 

maailmanlaajuisesti kysyntä näihin helposti integroitavalle työterveyden ja -turvallisuu-

den johtamisen standardille kasvoi. Tultuaan julkaistuksi OHSAS 18001 nousi yhdeksi 

käytetyimmistä työturvallisuuden ja -terveyden johtamisen ohjeistuksista. (Fernández-

Muñiz et al., 2012.)  

Vaikka OHSAS 18001:n vuonna 2007 päivitetty englanninkielinen versio on Isossa-Bri-

tanniassa vahvistettu kansalliseksi standardiksi, Suomessa Standardisointilautakunta ei 

vahvistanut asiakirjaa eikä sillä siten Suomessa ole ollut sertifioitavan SFS-standardin 

asemaa (OHSAS 18001:fi, 2007, 1). Vastoin alkuperäistä tavoitetta OHSAS 18001:n ra-

kenne ei ollut riittävän yhdenmukainen vastaavien ympäristö- ja laatustandardien 

kanssa, joten sen korvaajaksi julkaistiin ISO 45001 -standardi maaliskuussa 2018. 

(Fernández-Muñiz et al., 2012; SFS-ISO45001, 2018; Shekari, 2020).  Ensimmäisenä 

virallisena kansainvälisenä ISO-perheen työterveys- ja -turvallisuusstandardina ISO 

45001 on ISO-standardien vaatimusten mukainen sisältäen niiden yleisrakenteen ja va-

kiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät. Tämä mahdollistaa yhdenmukai-

sen integroidun toimintajärjestelmän rakentamisen. (Darabont et al., 2017; Sadiq, 2019, 

18; SFS-ISO45001, 2018, 8; Wardell, 2019.) ISO 45001 vahvistettiin kansalliseksi stan-

dardiksi myös Suomessa (SFS-ISO45001, 2018, 1). 

ISO 45001 -standardin toimintamallina sovelletaan muiden ISO-standardien tavoin 

PDCA-mallia (SFS-ISO45001, 2018, 6). Standardi koostuu rakenteellisesti kolmesta ko-

konaisuudesta: osista 1–3, joissa käsitellään standardin soveltamisalaa, käyttöä ja viit-

tauksia, osista 4–10 koskien standardin vaatimuksia sekä liitteistä, joissa on täydentävää 

tietoa (SFS-ISO45001, 2018; Shekari, 2020). ISO 45001 -standardin nähdään paranta-

van organisaation työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmän suorituskykyä muun 

muassa kehittämällä politiikkaa ja tavoitteita, luomalla systemaattisia prosesseja, mää-

rittämällä vaaratekijöitä ja vaaroja, luomalla käytönvalvontamenetelmiä vaatimusten täyt-

tämisen varmistamiseksi, lisäämällä tietoisuutta työterveys- ja turvallisuusvaaroista, to-

teuttamalla soveltuvia toimia sekä vahvistamalla työntekijöiden aktiivisen osallistumisen 

työterveys- ja -turvallisuusasioihin. (Darabont et al., 2017; ISO, 2018.) 

Vaikka ISO 45001 -standardissa ja OHSAS  18001:ssa on paljon samanlaisuuksia, ISO 

45001:ssa painotetaan kuitenkin enemmän työntekijöiden osallistumista, johdon vas-

tuuta ja prosessimaisuutta  (Madsen et al., 2020). Lisäksi erona OHSAS:in ISO 45001 -

standardissa määritellään psyykkisen terveyden edistäminen osaksi kokonaisvaltaista 



22 
 

työterveyttä. Myös sidosryhmän laajentaminen koskemaan paikallista yhteisöä, joihin or-

ganisaation toiminta saattaa vaikuttaa, on yksi ISO 45001 -standardin mukanaan tuo-

mista muutoksista. (OHSAS 18001:fi, 2007; SFS-ISO45001, 2018, 52, 74, 80; Shekari, 

2020.)  

2.2.3 Laki ja standardit ohjaavat työturvallisuuden vaatimustenmukaisuutta 

Juridinen viitekehys on velvoittava. Se asettaa työnantajalle vaatimuksia työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, työympäristön parantamiseksi sekä työstä ai-

heutuvien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta vaarantavien haittojen ehkäise-

miseksi. (Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 1 §.) Standardit eivät ole pakollisia, mutta 

ne tarjoavat jäsentyneitä toimintamalleja työterveyden ja -turvallisuuden johtamiseen. 

Työterveys- ja turvallisuustoiminnassa sekä laki että standardit yhdessä muodostavat 

työturvallisuustoiminnan viitekehyksen, joka puolestaan luo pohjaa myös työpaikan ris-

kien arvioinnille ja hallitsemiselle. Lainsäädäntö ohjaa turvallisen ja terveellisen työym-

päristön luomiseen, välittömien vaarojen poistamiseen sekä jäljelle jäävien arviointiin, 

kun taas standardeissa annetaan tarkempia ohjeistuksia muun muassa työpaikan turval-

lisuustoiminnan jatkuvuuteen ja prosessimaisuuteen. Laki ja standardit muodostavat yh-

dessä tässä diplomityössä tarkasteltavan riskienhallintaprosessin viitekehyksen. 

2.3 Riskianalyysin menetelmiä 

Aiemmin määritellyn mukaan terveyden heikentymisen ja vaarallisen tapahtuman toden-

näköisyyden yhdistelmää kutsutaan riskiksi (SFS-ISO45001, 2018, 13). Tämä riskien 

tunnistamisen vaihe, sisältäen vaarasta aiheutuvien mahdollisten vahinkojen määrittelyn 

ja haitallisen tapahtuman todennäköisyyden, on ensimmäinen osa riskianalyysia. Riski-

analyysin toinen vaihe on tunnistettujen riskien suuruuden määrittäminen. Riskianalyysin 

kokonaisuus kuuluu laajemman riskin arvioinnin toiminnan alle, johon puolestaan sisäl-

tyy myös riskien merkityksen arviointi. (Sanastokeskus TSK ry, 2009; Wijeratne et al., 

2014.) Tässä tarkastellaan menetelmiä, joita käytetään nimenomaan riskianalyysin vai-

heessa. 

Riskianalyysissa on ennen kaikkea kyse riskiä analysoivien ja kuvaavien hyvien periaat-

teiden, toimintatapojen ja mallien soveltamisesta. Näiden avulla riskejä voidaan arvioida, 

hallita ja niistä voidaan viestiä ja kommunikoida. Malleja ja periaatteita on kehitetty riski-

analyysin molempiin vaiheisiin. (Aven, 2004, 13.) Riskianalyysiin sisältyvä riskin luon-

nehdinta ja kuvaaminen määritellään laadulliseksi tai määrälliseksi riskikuvan laati-

miseksi. Sillä tarkoitetaan riskin jäsentynyttä määrittelyä, ja se pitää yleensä sisällään 

riskilähteet, syyt, seuraukset, epävarmuuden mittarit ja tiedon siitä, mihin tietoon edellä 
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kuvatut määreet perustuvat. (Aven, 2020a, 270.) Tässä yhteydessä riskin luonnehdinnan 

ja kuvaamisen nähdään sisältävän sekä riskien tunnistamista että niiden suuruuksien 

määrittämistä. 

2.3.1 Riskin tunnistamisen menetelmät 

Vaarojen tunnistaminen on edellytys riskien tunnistamiselle, sillä riski aiheutuu, kun vaa-

ratekijä aiheuttaa mahdollisen terveydelle epäedullisen tai haitallisen seurauksen, jonka 

toteutuminen on epävarmaa. Riskien tunnistamisessa on oleellista selvittää, mitkä tekijät 

vaikuttavat mahdollisten haitallisten tapahtumien ja niiden seurausten toteutumiseen. 

Nämä riskiin vaikuttavat tekijät (risk influencing factors, RIF) voivat olla järjestelmiä, kom-

ponentteja, ihmisiä, tapahtumia, tilanteita tai muita vastaavia, jotka aiheuttavat mahdol-

lisen skenaarion ja haitallisen seurauksen. (Aven, 2020a, 83; Brocal et al., 2018.) Riskien 

tunnistamisen menetelmissä selvitetään ja tunnistetaan näitä riskin lähteitä ja syitä (RIF), 

riskin seurauksia sekä seurausten todennäköisyyttä. 

Riskiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen tueksi on olemassa lukuisia eri menetelmiä. 

Tyypillisimmin tunnistamisessa käytetään aivoriihimenetelmää, tarkistuslistoja ja -luette-

loja, kyselyjä tai haastatteluja (esim. Delfoi), alustavaa vaara-analyysia (preliminary ha-

zard analysis, PHA), poikkeamatarkastelua (hazard and operability studies, HAZOP), 

vika- ja vaikutusanalyysia (failure mode effects and criticality analysis, FME(C)A), ohjat-

tua ”mitä jos”-menetelmää (structured what if technique, SWIFT), toimintovirheanalyysia 

(human reliability analysis, HRA) tai työn turvallisuusanalyysia (job safety analysis, JSA). 

(Aven, 2017b, 2020a, 275; Kotkansalo et al., 2017, 24; Rausand, 2011, 214–215; SFS-

EN IEC 31010, 2019, 36–37; Wijeratne et al., 2014.) Myös potentiaalisten ongelmien 

analyysia (POA), haavoittuvuusanalyysia (HAVAT), kalanruotokaaviota (Ishikawa-dia-

grammi) ja juurisyyanalyysia (root cause analysis, RCA) voidaan käyttää apuna vaarojen 

ja riskien tunnistamisessa (Liikennevirasto, 2011, 5; Väylävirasto, 2020, 21; Wijeratne et 

al., 2014). 

Monesti riskin tunnistamisessa lähdetään liikkeelle tarkistuslistoista, kyselyistä tai ai-

voriihimenetelmästä. Tarkistuslistat ovat aiempiin kokemuksiin pohjaavia listoja, johon 

on koottu mahdollisia vaara- tai haittatekijöitä tai vaaratilanteita. Tarkistuslistojen etu on 

niiden helppokäyttöisyys ja mahdollisuus käyttää hyödyksi aiempien arviointien tuloksia, 

mutta toisaalta niiden rajoitteena on tietynlainen jäykkyys ja kyvyttömyys huomata listan 

ulkopuolella olevia tekijöitä. (Rausand, 2011, 222–223.) Aivoriihimenetelmä mahdollis-

taa tällaisten uusien riskien tunnistamisen, mutta toisaalta siinä ongelmana on osoittaa, 

että prosessi on ollut perinpohjainen (SFS-EN IEC 31010, 2019, 40–41). Kyselyillä 
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(esim. Delfoi) voidaan kerätä tietoa kohteilta yksitellen ja muodostaa niistä yhteinen ym-

märrys. Niiden etuna on tiedon analysointi ja jäsentyneet tulokset, mikä toisaalta vaatii 

tiedon kerääjältä työtä ja aikaa. Kyselyissä voi kuitenkin helposti nousta esiin myös sel-

laisia asioita, joita kasvotusten toteutettavassa haastattelussa ei nousisi. (SFS-EN IEC 

31010, 2019, 41–42.) 

Alustava vaara-analyysi (preliminary hazard analysis, PHA, pelkistettynä versiona 

myös hazard identfication, HAZID) on vaarojen ja mahdollisten onnettomuuksien arvi-

oinnin menetelmä, ja se soveltuu käytettäväksi projektin suunnittelun varhaisessa vai-

heessa. Siinä tunnistetaan arvioinnin kohteessa olevia mahdollisia vaaroja, uhkia ja hai-

tallisia tapahtumia. Menetelmää kutsutaan alustavaksi, sillä analyysia tyypillisesti jatke-

taan kattavammilla menetelmillä. PHA on tarkistuslistojen tavoin helppokäyttöinen en-

simmäinen työväline vaarojen tunnistamiseen, mutta sen puutteisiin kuuluu vaikeus tun-

nistaa yhdestä vaaratekijästä aiheutuvia useita seurauksia ja niiden todennäköisyyksiä. 

(Rausand, 2011, 223–232; SFS-EN IEC 31010, 2019, 47.) 

Vika- ja vaikutusanalyysi (failure modes and effects (criticality) analysis, FME(C)A) on 

yksi ensimmäisistä systemaattisista menetelmistä teknisten järjestelmien vikojen tunnis-

tamiseen. FMEA toteutetaan jokaiselle systeemin komponentille erikseen, jotta tunniste-

taan mahdolliset vikatilat, vikojen syyt ja niiden seuraukset. FMEA:a käytetään järjestel-

män toimintavarmuuden analysointiin suunnittelun, valmistuksen tai käytön aikana ja 

siinä saatuja tuloksia voidaan käyttää muissa analyysitekniikoissa, kuten vikapuuanalyy-

sissa tai juurisyyanalyysissa. Menetelmän täydentämien muilla analyyseilla nähdäänkin 

usein tarpeellisena. FMEA on systemaattinen menetelmä ja sopii monimutkaisten järjes-

telmien vikojen tunnistamiseen, mutta vaatii käyttäjältä kokemusta ja on melko aikaa 

vievä ja kallis käyttää. (Backlund & Hannu, 2002; Kotkansalo et al., 2017, 29; Rausand, 

2011, 236–245; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 48–49.) 

Poikkeamatarkastelu (hazard and operability studies, HAZOP) on järjestelmällinen pro-

sessi ja perusmenetelmä koko järjestelmän vaarojen tunnistamiseen. Se toteutetaan 

ryhmässä ja siinä selvitetään, kuinka järjestelmä saattaa poiketa suunnitellusta tai nor-

maalista toiminnastaan ja siten tunnistaa mahdolliset esiintyvät poikkeamat. HAZOP on 

hyvin saamantyyppinen kuin FMEA ja se voidaan katsoa myös yhdeksi vika- ja vaikutus-

analyysin muodoksi. Keskeisimpänä erona FMEA:an HAZOP:ssa kuitenkin palataan 

haittojen miettimisen jälkeen takaisin mahdollisiin syihin ja vikaantumismuotoihin, kun 

taas FMEA:ssa eri vikaantumismuodot tunnistetaan heti prosessin alussa. HAZOP:n 

etuihin kuuluu järjestelmällisyys ja olemassa olevien suojaustoimenpiteiden huomiointi, 

mutta sen toimivuus edellyttää koko ryhmän osaamista tarkasteltavasta kohteesta. Se ei 
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myöskään ole tehokas menetelmä vikavaikutusten priorisointiin. (Kotkansalo et al., 2017, 

43–45; Rausand, 2011, 246–256; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 50–52.) 

Ohjattu ”mitä jos”-menetelmä (structured what if technique, SWIFT) on systemaatti-

nen riskien tunnistamismenetelmä. SWIFT on samankaltainen kuin HAZOP, mutta sitä 

voidaan soveltaa myös alijärjestelmiin. Erona HAZOP:in SWIFT:n ominaisuuksiin kuuluu 

myös se, että siinä käytetään ohjattua aivoriihtä ja se perustuu tarkistuslistoihin, kun taas 

HAZOP:ssa käytetään apuna tyypillisemmin avainsanoja ja prosessin parametreja. 

SWIFT soveltuu käytettäväksi kohtalaisen yksinkertaisissa järjestelmissä ja sen käyttö 

on suhteellisen nopeaa, mutta HAZOP:n tavoin edellyttää työryhmältä riittävää kokemus-

pohjaa, jotta riskit ja vaarat voidaan tunnistaa kattavasti. (Liikennevirasto, 2011, 8; 

Rausand, 2011, 256–262; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 54–55; Väylävirasto, 2020, 

21.) 

Toimintovirheanalyysi (human reliability analysis, HRA) on joukko ihmisen luotettavuu-

den arvioinnin menetelmiä, joita käytetään myös riskien tunnistamisvaiheen jälkeen. 

Siinä tunnistetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvien inhimillisten virheiden mahdollisuus 

järjestelmässä ja arvioidaan niiden todennäköisyys. Ihmisen toiminnan vaikutuksia voi-

daan arvioida lukuisin eri keinoin, joita ei tässä käsitellä tarkemmin. Menetelmät voivat 

keskittyä joko tehtävän vaiheisiin tai ihmisen virheisiin. HRA:n etuihin kuuluu ihmisen 

toiminnan huomioiminen osana koko järjestelmää ja siinä siten huomioidaan järjestel-

män heikkoudet. Menetelmät sopivat parhaiten rutiininomaisiin työtehtäviin eikä niitä 

voida yhtä hyvin soveltaa monimutkaisemmissa tehtävissä. (Hollywell, 1996; Rausand, 

2011, 409–456; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 79–80.) 

Työn turvallisuusanalyysi (job safety analysis, JSA) on HRA:n tavoin menetelmä, jota 

käytetään riskien tunnistamisen ohella myös riskienhallintaprosessin muissa vaiheissa. 

JSA:ssa arvioidaan systemaattisesti tiettyyn työtehtävään liittyvät riskit jakamalla työteh-

tävä vaiheisiin ja käymällä läpi kuhunkin vaiheeseen kuuluvat mahdolliset tapaturman 

vaarat. JSA on suunniteltu toteutettavaksi ennen kaikkea ei-rutiininomaisille työtehtäville, 

vaarallisille rutiininomaisille työtehtäville sekä uusille työtehtäville. JSA opastaa työnte-

kijöitä hyvin työtehtävän tekoon ja parantaa heidän tietotasoaan kyseisen työtehtävän 

turvallisuudesta, mutta se voi olla aikaa vievä menetelmä etenkin monimutkaisia työteh-

täviä arvioitaessa. (Albrechtsen et al., 2019; Rausand, 2011, 457–468; Väylävirasto, 

2020, 21.) 

Muista riskin tunnistamisen menetelmistä potentiaalisten ongelmien analyysissa 

(POA) ja haavoittuvuusanalyysissa (HAVAT) tunnistetaan keskeisimpiä ongelma-alu-
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eita ja niihin liittyviä vaara- ja onnettomuustekijöitä, luokitellaan tunnistetut tekijät ja ana-

lysoidaan niiden syitä ja seurauksia. Ne toimivat tarkastuslistojen tavoin ja niissä voidaan 

käyttää apuna esimeriksi aivoriihtä. (Liikennevirasto, 2011, 5, 10; Väylävirasto, 2020, 

21.) Kalanruotokaavio (Ishikawa-diagrammi) ja juurisyyanalyysi (root cause analysis 

RCA) puolestaan ovat onnettomuuksien tutkintamenetelmiä, joita käytetään selvittä-

mään ei-toivotun tapahtuman tai tilanteen taustalla olleet mahdolliset syyt ja organisaa-

tion piilevät turvallisuuspuutteet. Näissä tavoitteena on ymmärtää tapahtuman aiheutta-

nut tekijä ja sen kytkös seuranneeseen tapahtumaan. (Kotkansalo et al., 2017, 46–48; 

Parra, 2015, 12–13; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 58.) 

Joissakin riskin tunnistamisen menetelmissä painotetaan riskiin vaikuttavien tekijöiden 

(RIF) sijaan niiden seurauksien tai todennäköisyyksien määrittämistä. Näiden fokus on 

riskin hallintakeinojen riittävyyden analysoinnissa, onnettomuusskenaarioiden kehittämi-

sessä ja todennäköisyyksien arvioinnissa. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi rusetti-

analyysi (bow-tie), kerrossuojausanalyysi (layers of protection analysis LOPA), vaara-

analyysi ja kriittiset seurantapisteet (hazard analysis and critical control points, HACCP), 

tapahtumapuuanalyysi (event tree analysis ETA), vikapuuanalyysi (fault tree analysis, 

FTA), päätöspuuanalysi, syy-seurausanalyysi (cause-consequence analysis, CCA) JA 

Bayes-analyysi ja -verkko. (Backlund & Hannu, 2002; Liikennevirasto, 2011, 6–7; 

Rausand, 2011, 337–407; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37.)  

Rusettianalyysi (bow-tie) tarkastelee riskiin vaikuttavien tekijöiden ja seurausten välisiä 

esteitä ja hallintakeinojen riittävyyttä. Kerrossuojausanalyysi (LOPA) puolestaan ana-

lysoi, paljonko riski hallintakeinoilla pienenee sekä kuvaa riskin reittejä. Nämä molemmat 

sopivat yksinkertaisten syy-yhteysparien mallintamiseen ja analysoimiseen. Ne eivät kui-

tenkaan sovellu monimutkaisten tilanteiden tarkasteluun ja niiden ongelmana on tilan-

teen yksinkertaistaminen todellisuuteen verrattuna. (Rausand, 2011 388–397; SFS-EN 

IEC 31010, 2019, 36–37, 60–62, 65–66.) Vaara-analyysia ja kriittisiä seurantapisteitä 

(HACCP) käytetään etsimään prosessin kohtia, joissa voidaan ottaa käyttöön uusia hal-

lintakeinoja olosuhteiden muuttuessa (SFS-EN IEC 31010, 2019, 37, 63–64; Stärk & 

Salman, 2001). 

LOPA:a voidaan pitää tapahtumapuuanalyysin (ETA) erikoistapauksena. ETA on graa-

finen menetelmä analysoimaan mahdollisia skenaarioita ja tapahtumasarjoja, ja se ku-

vaa tapahtumien toisensa poissulkevia seurauksia. ETA mallinnetaan tyypillisimmin va-

semmalta oikealle eteneväksi. LOPA:n tavoin myös ETA:ssa tutkitaan hallintakeinojen 

vaikuttavuutta tapahtumien seurauksiin ja sen avulla voidaan tarkastella hallintakeinojen 

vaikuttavuutta, mutta lisäksi ETA:a voidaan kvantifioida todennäköisyyksillä. ETA:a käy-

tetään kuvamaan tapahtumaa, jonka alkutapahtuman seuraukset ovat joko menetyksiä 
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tai hyötyjä. Jos halutaan tarkastella hyötyjen optimointia ja tehdä valintoja eri vaihtoeh-

tojen välillä, käytetään menetelmänä tyypillisimmin päätöspuuta. (Rausand, 2011, 339–

359; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 75–76.) 

ETA:n tavoin myös vikapuuanalyysi (FTA) on graafinen menetelmä, jossa kuvataan 

loogisesti järjestelmän vikaantumista. Se koostuu vikaantumista kuvaavista tapahtu-

mista ja etenee ei-toivotusta tapahtumasta (ns. huipputapahtuma) ylhäältä alas. Mene-

telmässä kuvataan huipputapahtumaan johtavat mahdolliset syyt ja polut. FTA on loogi-

sesti seurattava ja sillä voi hahmottaa myös monimutkaisia järjestelmiä, mutta sen laati-

minen vaatii manuaalista työtä ja asiantuntemusta. FTA myös saattaa muodostua suu-

reksi ja monimutkaisissa järjestelmissä epäselväksi. (Kotkansalo et al., 2017, 49–51; 

Rausand, 2011, 271–294; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 77–79.) 

Syy-seurausanalyysissa (CCA) tarkastellaan ETA:n ja FTA:n tavoin tietoa, joka liittyy 

järjestelmän  osien epäonnistumis- tai onnistumistaajuuksiin (SFS-EN IEC 31010, 2019, 

67). Sen graafinen esitys kuitenkin poikkeaa näistä. CCA on pitkälti saman tyyppinen 

kuin ETA, mutta se on tätä kompaktimpi. (Rausand, 2011, 359–360.) CCA:ta käytetään 

selkeiden kausaalisten suhteiden sijaan erityisesti tapahtumasarjojen kuvaamiseen, ja 

se lisää esimerkiksi FTA:han verrattuna kaavioon toiminnallisuutta mahdollistamalla ajal-

lisesti peräkkäisten vikojen analysoinnin. Sitä voidaankin siksi käyttää myös suurien vi-

kapuiden rakentamiseen. (SFS-EN IEC 31010, 2019, 73–74.) 

Bayes-menetelmät on kehitetty riskin todennäköisyyksien määrittämiseen. Ne perustu-

vat eri tason tiedon sisältävien parametrien käyttämiseen päätösten teon yhteydessä. 

Bayes-verkko on Bayes-analyysiin pohjautuva graafinen malli kausaalisista syy-yhteyk-

sistä tapahtumien syiden ja niiden seurausten välillä. Bayes-verkkoa voidaan FTA:n ta-

voin käyttää seurausten todennäköisyyden määrittämiseen. FTA voidaan myös helposti 

tarvittaessa mallintaa Bayes-verkoksi. Bayes-menetelmien etu on niiden vahva mate-

maattinen teoriapohja ja joustavuus esimerkiksi FTA:han verrattuna, mutta se vaatii koh-

talaisen suuren työmäärän ja tietokoneohjelmistojen käytön osaamista. (Aven, 2020a, 

67; Rausand, 2011, 294–304; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 67–71.) 

2.3.2 Riskin suuruuden määrittämisen menetelmät 

Menetelmiä, joissa yhdistetään riskien seuraukset ja todennäköisyydet ovat riskien suu-

ruuden määrittämisen menetelmiä. Seuraukset ja todennäköisyydet yhdistämällä ris-

keille saadaan tietty suuruus eli riskitaso, jota voidaan edelleen käyttää niiden merkityk-

sen arviointiin ja riskien priorisointiin. Riskien suuruuden määrittämisen vaikeutena on 
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riskin määritelmään lukeutuvan epävarmuuden mittaaminen. Tässä alaluvussa esitel-

lään menetelmiä, joissa riskin suuruus määritetään seurausten ja todennäköisyyksien 

avulla. (Aven, 2020a, 42, 73, 78; SFS-EN IEC 31010, 2019, 67.)  

Riskien suuruuden määrittämisen menetelmät voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri luok-

kaan, joita ovat määrälliset, puolimäärälliset ja laadulliset lähestymistavat. Laadulliset 

lähestymistavat riskin suuruuden määrittämisessä perustuvat tyypillisimmin kuvaileviin 

(nominaali-) asteikkoihin tai seurausten ja todennäköisyyksien järjestysasteikkoihin, kun 

taas määrällisissä lähestymistavoissa käytetään erilaisia numeerisia suhdeasteikon mit-

tareita kuvaamaan seurauksia ja todennäköisyyksiä. Puolimäärällisissä lähestymista-

voissa näitä on jollain tavoin yhdistetty. Riskin suuruuden määrittämisessä hankalaa on 

se, kuinka niille saadaan luotettavat ja keskenään vertailukelpoiset arvot huolimatta käy-

tetystä lähestymistavasta. Onkin tärkeää, että vertailtaessa riskejä tarkastellaan vain sa-

moin menetelmin määritettyjen riskien suuruuksia keskenään. (Arunraj & Maiti, 2007; 

SFS-EN IEC 31010, 2019, 21; Tixier et al., 2002.) 

Toisaalta suuruuden määrittämisen menetelmiä voidaan jakaa myös deterministiin, pro-

babilistisiin ja näitä yhdisteleviin lähestymistapoihin. Deterministiset menetelmät huo-

mioivat useiden eri tekijöiden aiheuttamat seuraukset. Probabilistiset menetelmät keskit-

tyvät haitallisen tapahtuman todennäköisyyteen tai esiintymistiheyteen. Myös determi-

nistiset, probabilistiset ja näitä yhdistelevät menetelmät voidaan jakaa aiemmin kuvatun 

tavoin laadullisiin, määrällisiin ja näitä yhdisteleviin lähestymistapoihin. (Arunraj & Maiti, 

2007; Tixier et al., 2002.) 

Määrällisissä lähestymistavoissa käytetään numeerisella suhdeasteikolla määritettäviä 

riskimittareita. Ne ovat yhdistelmä seurausten laajuuksista ja niiden todennäköisyyksistä. 

Tällainen yksittäinen riskimittari voidaan tuottaa seurausten todennäköisyysjakaumasta. 

Näissä ongelmana on kuitenkin se, että yhdistettäessä seurauksen ja todennäköisyyden 

määrälliset arvot yhdeksi suuruudeksi informaatiota voi kadota. Tällaisissa menetel-

missä ei esimerkiksi tehdä eroa sellaisten riskien välille, jolla on suuri seuraus mutta 

matala todennäköisyys, ja pienet seuraukset, mutta suuri esiintymistodennäköisyys. 

(Mackenzie, 2014; SFS-EN IEC 31010, 2019, 21, 91–96.) 

Määrällisiä menetelmiä ovat esimerkiksi myrkyllisten aineiden riskinarviointi, value 

of risk -arvo (VaR) ja odotettu vaje (Conditional value at risk CVaR). Myrkyllisten ainei-

den riskinarviointi perustuu annosvastekäyrän mukaiseen arvioon ihmiseen tai ympäris-

töön kohdistuvasta vaarasta ja VaR ja CVar tarjoavat indikaattorin odotetun tappion mah-

dollisen määrän mittaamiseen. Riskin suuruuksien määrällisiä mittareita ovat myös eri-
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laiset tunnusluvut. Yksilöön kohdistuvia tunnuslukuja ovat esimerkiksi yksilöön kohdis-

tuva vuotuinen riski (individual risk per annum, IRPA) ja paikkaan sidottu yksilöön koh-

distuva vuotuinen riski (localized individual risk, LIRA). Joukkoon ihmisiä kohdistuvia tun-

nuslukuja ovat puolestaan muun muassa odotettavissa olevat kuolemantapaukset tie-

tyssä kohderyhmässä (potential loss of life, PLL), ja odotettavissa olevat kuolemanta-

paukset tietyssä kohderyhmässä altistuksen kestoon suhteutettuna (fatal accident rate, 

FAR). Myös tapahtumien määrä (incident rate, IR), taajuus (frequency rate, FR) ja vaka-

vuustaso (severity rate, SR) ovat työterveyden ja -turvallisuuden seuraamiseksi käytet-

tyjä tunnuslukuja. Yksi tunnusluku ilmaisee vain yhden näkökulman riskistä, minkä 

vuoksi niitä ei yksistään suositella käytettäväksi päätöksenteon tukena. (Gallego et al., 

2021; Johansen & Rausand, 2012; Rausand, 2011, 77–93; SFS-EN IEC 31010, 2019, 

22.) 

Aina riskin kuvaaminen yksittäisenä arvona ei kuitenkaan ole riittävän kattavaa, jos ta-

pahtumalla on esimerkiksi useita eri seurauksia tai seuraukset ilmenevät kumulatiivi-

sesti. Jotkut riskit ilmaistaan parhaiten todennäköisyysjakaumalla, jolloin mittari saadaan 

todennäköisyydellä painotetusta seurausten keskiarvosta. Tällainen menetelmä on esi-

merkiksi S-käyrä, joka esittää seurausten todennäköisyysjakaumana riskin erilaiset seu-

rausarvot. S-käyrä on hyödyllinen työkalu, kun tarkastellaan hyväksyttävää riskiä edus-

tavia seurausarvoja. (SFS-EN IEC 31010, 2019, 119–120.) 

Seurausten ja todennäköisyyksien laadulliset arvot yhdistäviä menetelmiä ovat muun 

muassa riski-indeksit ja seuraus-todennäköisyysmatriisit. Riski-indeksit (risk indices) 

kuvaavat tietyn tapahtuman tai tilanteen riskiä numeerisesti tai kategorisesti. Riski-indek-

sit johdetaan käyttäen pisteytystä ja järjestysasteikoita ja numeerista määrittelyä käyte-

tään ainoastaan käsittelyn mahdollistamiseksi. Riski-indeksissä riskin suuruuteen vaikut-

tavat tekijät tunnistetaan, pisteytetään ja yhdistetään niiden suhdetta kuvaavilla yhtä-

löillä. Riski-indeksien etuna on riskien luokittelu ja vertailu ja useiden eri riskitasoon vai-

kuttavien tekijöiden huomioiminen riskin suuruuden määrittämisessä. Toisaalta riski-in-

deksien tulkinta voi olla hankalaa, sillä siinä tulee ymmärtää niiden luonne järjestysas-

teikollisena muuttujana ja riskin suuruutta kuvaavaa lukua tulee osata tarkastella aino-

astaan numeerisena arviona riskistä. Numeeristen arvojen tarkkuus voi olla harhaanjoh-

tavaa. (Mackenzie, 2014; SFS-EN IEC 31010, 2019, 104–105.)  

Seuraus-todennäköisyysmatriisi (ns. riskimatriisi) on laadullinen menetelmä arvioi-

maan ja viestimään riskin suhteellista suuruutta yhden seuraus-todennäköisyysparin pe-

rusteella. Matriisi on taulukkomuotoinen kuvaus, jossa riskejä luokitellaan niiden seu-

rauksen ja todennäköisyyden mukaan matriisille määriteltyjen kustomoitujen akselien 

perusteella. Matriisin akselien asteikot ovat tyypillisimmin 3–5-pisteisiä ja niissä voidaan 
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käyttää laadullisia, puolimäärällisiä tai määrällisiä luokitteluja. Matriisit ovat hyvin laajalti 

käytetty menetelmä riskien suuruuksien määrittämiseen, sillä ne ovat suhteellisen help-

pokäyttöisiä, visuaalisia ja ymmärrettäviä. Ne ovat myös useiden viranomaistahojen suo-

sittelemia menetelmiä riskin suuruuden määrittämiseen. (Albery et al., 2016; Rausand, 

2011, 99–100; SFS-EN IEC 31010, 2019, 36–37, 115–119.) 

Matriisit ovat saaneet kuitenkin osakseen runsaasti kritiikkiä liittyen etenkin arvioinnin 

tarkkuuteen ja riskitasojen määrittymiseen. Kuten riski-indeksien kohdalla, myös mat-

riiseissa tulee ymmärtää niiden luonne järjestysasteikollisena muuttujana. Riskin suu-

ruutta kuvaavaa lukua tulee myös tässä osata tarkastella numeerisena arviona riskistä, 

ts. riskiluokkana, ei matemaattisena lukuarvona. Toinen matriisin keskeinen puute on 

sen heikko resoluutio. Matriisin samaan luokkaan voi päätyä keskenään hyvin seurauk-

siltaan ja todennäköisyyksiltään eri tasoisia riskejä, mikä lisää menetelmän epätark-

kuutta. Lisäksi matriiseissa tarkastellaan seurauksia yksittäin eikä huomioida riskien ku-

muloitumista tai yhteisriskejä, jolloin kokonaiskuva riskeistä jää vajavaiseksi. Myös mat-

riisin objektiivisuutta on kritisoitu, sillä eri käyttäjät voivat arvioida riskit eri tavoin. Näiden 

heikkouksien vuoksi matriisin käyttöä on haluttu siirtää riskin suuruuden määrittämisen 

menetelmästä riskin kuvaamisen ja raportoimisen menetelmäksi. Tästä huolimatta mat-

riisi on edelleen yksi tunnetuimmista menetelmistä myös riskien suuruuden määrittämi-

seen. (Albery et al., 2016; Aven, 2020a, 79; Cox, 2008; Gadd et al., 2004; Peace, 2017; 

Rausand, 2011, 99–100; SFS-EN IEC 31010, 2019, 115–119.) 

2.3.3 Riskikäsitteen sisältämän epävarmuuden vaikutukset menetelmien lukui-
suuteen ja muutostarpeeseen  

Riskianalyysin molempia vaiheita varten on kehitetty lukuisia erilaisia työkaluja, joiden 

välille eron tekeminen voi olla hankalaa. Menetelmiä on kehitetty hieman erilaisista läh-

tökohdista ja eri tarkoituksiin, minkä vuoksi ne saattavat olla keskenään hyvin saman 

kaltaisia, mutta silti poiketa toisistaan esimerkiksi siinä, kuinka edistyneessä organisaa-

tion turvallisuuskulttuurissa tai monimutkaisissa tilanteissa niitä kannattaa käyttää. Me-

netelmien edut ja haitat määrittävät pitkälti sen, minkälaiseen tarkoitukseen niitä tulisi 

käyttää.  

Riskin suuruuden määrittämisen menetelmissä korostuvat riskin sisältämät eri elementit 

ja riskikäsitteen muotoutuminen, kun määritelmän fokusta on siirretty viimeisten vuosi-

kymmenien aikana kohti epävarmuuden ymmärtämistä osana riskin luonnetta. Tämä on 

vaikuttanut näkökulmien muovautumiseen ja sen myötä myös riskien suuruuden määrit-

tämisen menetelmien kehittymiseen. Perinteisinä pidetyt riskin suuruuden määrittämisen 
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menetelmät ovat saaneet osakseen kritiikkiä ja niiden muutostarve on korostunut. Tä-

män työn lähtökohta onkin tällaisten kirjallisuuden mukaan kehitettävien riskin suuruu-

den määrittämisen menetelmissä. 

2.4 Menetelmiä riskin merkittävyydestä päättämiseen  

Yhdistämällä seuraus ja todennäköisyys riskille saadaan taso, jota voidaan käyttää arvi-

oimaan riskien merkittävyyttä. Riskien merkittävyyttä käytetään riskien evaluointiin eli 

sen päättämiseen, tuleeko niitä käsitellä ja miten. Osassa riskien evaluoinnin menetel-

miä arvioidaan, ovatko riskit hyväksyttäviä tai siedettäviä vai ei. Merkittävyyttä voidaan 

arvioida myös esimerkiksi vertaamalla riskitasoa hyväksyttävyyskriteeriin tai asettamalla 

riskit niiden tason mukaiseen järjestykseen. (SFS-EN IEC 31010, 2019, 36, 67, 96.) 

Oleellista on, että koko riskinarvioinnin merkitys perustuu siihen, että siinä saatua tietoa 

käytetään päätöksenteon perustana riskien hallitsemisessa. 

Riskienhallintaa ohjaavaa päätöksentekoa on karkeasti jaoteltuna kahta eri tyyppiä: ris-

kiperusteista (risk-based) ja riskitietoista (risk-aware / risk-informed) päätöksentekoa. 

Riskiperusteinen päätöksenteko perustuu lähes yksinomaan riskinarvioinnin tuloksiin, 

kun taas riskitietoisessa päätöksenteossa huomioidaan riskinarvioinnissa saadun tiedon 

lisäksi myös muita riskiin vaikuttavia tekijöitä. Riskiperusteista päätöksentekoa on kriti-

soitu siitä, että siinä huomioidaan herkästi vain toinen riskin elementeistä, tyypillisimmin 

seuraus, eikä koko riskiä. Riskin merkittävyydestä päättämisen tulisikin perustua ennem-

min riskitietoiseen päätöksentekoon, jossa riskin merkittävyydestä päättämisessä huo-

mioidaan useat eri riskiin vaikuttavat tekijät. (Apostolakis, 2004; Rausand, 2011, 24–26; 

Woodruff, 2005.) 

Riskitietoisessa päätöksenteossa riskiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa riskin 

kokeminen, riskitietoisuus, riskinottohalukkuus ja riskinkantokyky tai riskikapasiteetti. 

Näiden kaikkien nähdään vaikuttavan siihen, millaisena riski nähdään ja tuleeko niitä 

hallita. Riskitietoisessa päätöksenteossa huomioidaan kokonaisuudessaan nämä yksi-

löiden kokemukset yhdistettynä määritetyn riskin suuruuteen, kun arvioidaan, miten mer-

kittävinä riskit nähdään. Tämä puolestaan on oleellinen tieto, kun päätetään, käsitel-

läänkö ja hallitaanko riskejä ja miten se tehdään. Muita riskien hallitsemiseksi toteutetta-

via yleisiä ohjeita on, että kaikki vältettävissä olevat riski tulisi välttää eikä riskien hallit-

semiseksi toteutettavien toimenpiteiden tulisi aiheuttaa lisää riskejä. (Aven, 2017a, 26; 

Rausand, 2011, 21, 24–26, 106, 110; SFS-EN IEC 31010, 2019, 10, 13; Society for Risk 

Analysis, 2018, 8.) 
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Riskin hyväksyttävyydellä (risk acceptance) tarkoitetaan sitä, että riski nähdään yksilölle 

tai ryhmälle hyväksyttävän suuruisena niin, ettei sen pienentämistä nähdä tarpeellisena 

(Society for Risk Analysis, 2018, 9). Toisaalta termiä on kritisoitu siitä, voidaanko riskiä 

missään tilanteessa määrittää täysin hyväksyttäväksi ja siten myös termiä siedettävä 

riski (tolerable risk) on käytetty synonyymina hyväksyttävälle riskille (Aven, 2007; 

Rausand, 2011, 106; Summers, 2015). Riskikriteerit (risk criteria) ovat riskin merkittä-

vyydestä päättämisen termejä, joihin nähden riskin merkitys määritetään. Näitä voivat 

olla esimerkiksi erilaiset riskirajat tai aiemmin kuvatut riskinottohalukkuus tai riskinkanto-

kyky. Ne voivat perustua myös viranomaisten tai sidosryhmien vaatimuksiin. Nämä kri-

teerit tulisi aina määrittää ennen riskinarviointiin ryhtymistä. (Rausand, 2011, 106; SFS-

EN IEC 31010, 2019, 10–12.)  

Riskin hyväksyttävyydestä päättämiseen on määritetty lukuisia erilaisia riskirajoja, niin 

kutsuttuja riskin hyväksyttävyyskriteereitä (risk acceptance criteria). Niitä voidaan mää-

ritellä joko yksilölle tai laajemmin yhteisöä koskevaksi. Tällaisia riskirajoja määrittäviä 

menetelmiä riskin merkittävyydestä päättämiseen ovat muun muassa esiintymistaajuus-

lukumääräkaavio eli FN-kaavio sekä annosvastekäyrään perustuvat LOAEL-arvot. FN-

kaaviot ovat tietynlainen riskimatriisin graafinen erityistapaus, jossa tarkastellaan kumu-

latiivista kuolonuhrien määrää ja niiden esiintymistaajuutta arvioitaessa yhteisön riskiä 

verrattuna ennalta määrättyyn hyväksyttävyyskriteeriin. Annosvastekäyrän LOAEL-ar-

voja puolestaan käytetään arvioimaan ympäristövaikutusten altistuksen hyväksyttä-

vyyttä. Myös lainsäädännössä annetaan joitain raja-arvoja riskien hyväksyttävyydestä 

päättämiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kemikaaliriskien haitalliseksi tunnettujen pitoi-

suuksien arvot eli HTP-arvot. (Rausand, 2011, 99, 106; SFS-EN IEC 31010, 2019, 13–

15, 91–92, 98; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020; Vanem, 2012.) 

Edellä kuvattujen riskin hyväksyttävyyskriteereiden käyttöä päätöksenteon menetel-

mänä on kritisoitu. Hyväksyttävyyskriteerit ovat absoluuttisia raja-arvoja, jotka tulisi täyt-

tää. Niiden ongelma on näkökulman suppeus, sillä niissä ei huomioida riskitason ohella 

esimerkiksi tavoiteltavan riskitason saavuttamiseksi edellytettäviä kustannuksia. Riskien 

tulisi niitä käyttämällä olla absoluuttisesti mitattavia ja viranomaisten tulisi kyetä määrit-

telemään rajat, joilla riskin hyväksyttävyys ylittyy. Tämän vuoksi riskin merkittävyydestä 

päättämisen tulisi pohjautua ennemmin riskitietoisen periaatteen ohjaamiin ALARP-pe-

riaatteen tyylisiin menetelmiin ja riskin hyväksyttävyyden raja-arvoja tulisi tarkastella 

korkeintaan ohjaavina viitearvoina. (Aven, 2007; Rausand, 2011, 115; Vanem, 2012.) 

ALARP (as low as reasonably practicable) on yleisesti riskin hyväksyttävyyden arvioi-

miseksi käytetty periaate, jonka mukaan riskiä tulee pienentää niin alhaiselle tasolle kuin 

se käytännössä on mahdollista (Jones-Lee & Aven, 2011; Melchers, 2001; SFS-EN IEC 
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31010, 2019, 96). ALARP:ssa tunnistetut riskit jaetaan kolmeen eri alueeseen eli luok-

kaan, jotka määrittävät sen, tuleeko niiden hallitsemiseksi tehdä toimenpiteitä. Nämä 

luokat ovat kohtuuton, siedettävä ja yleisesti hyväksyttävä riski. Näistä siedettävän riskin 

luokkaa kutsutaan myös ALARP-alueeksi, jolla periaatetta sovelletaan. (Langdalen et 

al., 2020; Möller et al., 2018, 20.3.6; SFS-EN IEC 31010, 2019, 97.) ALARP:issa siedet-

tävä ei kuitenkaan tarkoita riskin hyväksymistä vaan sitä, että huolimatta sen mahdolli-

sista haitallisista seurauksista riski halutaan ottaa sen tuomien hyötyjen vuoksi (Bouder 

& Löfstedt, 2008).  ALARP:ssa kohtuuttoman ja siedettävät riskin välinen raja on rajoit-

tava riskikriteeri, joka tulee täyttää, ja siedettävän ja yleisesti hyväksyttävän riskin välinen 

raja on tavoite, johon pyritään. Nämä kriteerit ja rajat voivat olla esimerkiksi asetettuja 

turvallisuustavoitteita. Usein ALARP-periaatteessa on määritetty sekä rajoittava kriteeri 

että tavoite, jotka ohjaavat arviointia. (Möller et al., 2018, 20.3.6.) 

ALARP:ssa riskin pienentäminen niin alhaiselle tasolle kuin se käytännössä järkevästi 

ottaen on mahdollista tarkoittaa käytännössä sitä, että riskin hallitsemiseksi tulee toteut-

taa toimenpiteitä, mikäli kustannukset eivät ole kohtuuttoman suuret niillä saavutettaviin 

etuihin nähden. ALARP:ssa näin ollen onkin oleellista tarkastella, kuinka suuret kustan-

nukset ovat ja onko niillä saavutettava hyöty kustannusten arvoinen, vai ovatko ne suh-

teettomat korkeat riskin pienentämisestä saatavaan hyötyyn verrattuna. Apuna päätök-

senteossa voidaan toteuttaa erilaisia hyvän käytännön toimenpiteitä, joita täydennetään 

esimerkiksi kustannushyötyanalyyseilla. Myös esimerkiksi myönteiset vaikutukset epä-

varmuuden vähentämisessä, tiedon lisäyksessä ja riskikapasiteetin nostamisessa tulisi 

huomioida toimenpiteiden hyötyjä harkittaessa. Tämän lisäksi päätöksentekijöiden tulisi 

miettiä myös mahdollisten lisätoimenpiteiden toteuttamista, mikäli se nähdään käytän-

nössä mahdollisena. (Aven, 2017b; Gadd et al., 2004; Langdalen et al., 2020; Rausand, 

2011, 110–112; SFS-EN IEC 31010, 2019, 96–98; Vanem, 2012.) 

ALARP:sta on myös olemassa erilaisia sovelluksia, joiden näkökulma on hieman erilai-

nen. Yksi tällaisista on ALARA (as low as reasonably achievable), joka korostaa pienintä 

kohtuudella mahdollista saavutettavissa olevaa riskitasoa. Se ei kuitenkaan sisällä alinta 

yleisesti hyväksyttävän riskin luokkaa kuten ALARP, vaan keskittyy ennemmin ylemmän 

eli sietämättömän riskin rajan noudattamiseen. ALARA:ssa tämän rajan katsotaan ole-

van ALARP:a tiukempi. GAMAB (globalement au moins aussi bon) ja GAME (globale-

ment au moins équivalent) ovat puolestaan periaatteita, joiden mukaan tietystä lähteestä 

peräisin olevien riskien lisääntyminen voidaan hyväksyä vain, jos muista lähteistä peräi-

sin olevat riskit pienenevät. Siinä tarkastellaan siis riskien kokonaistasoa ja uusien jär-



34 
 

jestelmien kehittämisessä kokonaisriskitason tulee olla korkeintaan yhtä suuri kuin maa-

ilmanlaajuisesti vastaavissa järjestelmissä. (Rausand, 2011, 113; SFS-EN IEC 31010, 

2019, 13.)  

Myös SFAIRP (so far as is reasonably practicable) on pitkälti ALARP:n ja kaltainen pe-

riaate riskin merkittävyydestä päättämiseen. Myös se perustuu turvallisuustoimien teke-

miseen siihen saakka, kun se on järkevästi ottaen käytännöllistä. ALARP:in verrattuna 

siinä ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota itse riskin tasoon, vaan SFAIRP:n nähdään en-

nemmin liittyvän hallintakeinojen arviointiin. Molempia käytetään kuitenkin kriteereinä, 

kun päätetään, tuleeko riskiä käsitellä. ALARP:n tyyppisten menetelmien etuna on se, 

että ne tukevat kehitystä kohti tavoitetta minimoida riskit ja perustuvat käyttökelpoisuu-

den ja oikeudenmukaisuuden periaatteisiin. Toisaalta niiden tulkitseminen voi olla han-

kalaa. (SFS-EN IEC 31010, 2019, 13, 96–98.) 

Muita riskin merkittävyydestä ja hyväksyttävyydestä käytössä olevia periaatteita ovat 

muun muassa huolellisuus- ja varautumisperiaatteet (cautionary and precautionary 

principle). Niiden mukaan toimija on velvollinen osoittamaan, että hänen toiminnastaan 

ei aiheutu vahinkoa ja riskiin tulee varautua, kunnes vaarattomuus on voitu osoittaa. Ne 

ovat siis keinoja käsitellä riskiin liittyvää epävarmuutta ja niiden mukaan puutteellinen 

tieto toiminnan vaaroista ei saa olla este sille, etteikö toimenpiteitä voisi ja pitäisi toteut-

taa. (Lanne & Heikkilä, 2016, 5; Rausand, 2011, 114; Vanem, 2012.) 

Oleellista riskien merkittävyydestä päättämisessä on se, että riskiä tarkastellaan moni-

puolisesti useasta eri näkökulmasta. Riskiperusteiset lähestymistavat ovat tähän usein 

liian suppeita. Pohdittaessa sitä, mikä on esimerkiksi ALARP-periaatteessa tavoiteltava 

”käytännössä mahdollinen” tai ”järkevästi toteutettava” voidaan käyttää apuna muita me-

netelmiä, jotka laajentavat tarkastelun näkökulmaa esimerkiksi kustannustehokkuuden 

arviointiin. Yleisesti ottaen riskienhallinta onkin pitkälti kehittämisen ja toisaalta suojaus-

toimien välistä tasapainottelua. (Aven, 2020a, 169–170; Rausand, 2011, 106, 110.)  

Tässä diplomityössä lähtökohta riskienhallintaprosessin ohjeistuksen kehittämiselle on 

riskitietoisessa päätöksenteossa. Diplomityössä huomioidaan kirjallisuudessa havaitut 

ongelmat riskiperusteiseen päätöksentekoon liittyen ja tarkastellaan riskitietoisen pää-

töksenteon merkitystä riskienhallintaprosessin ohjeistusta kehitettäessä. Erityistä huo-

mioita kiinnitetään ALARP-periaatteen ohjaamaan riskien merkittävyydestä päättämisen 

tapaan. 
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2.5 Riskienhallintatyökaluja suomalaisessa työelämässä 

Suomessa käytössä olevia riskien arvioinnin ja hallitsemisen menetelmiä ja välineitä on 

useita. Monet käytetyistä menetelmistä perustuvat valmiisiin tarkistuslistoihin, jotka poh-

jaavat suurimmaksi osin STM:n työkirjaan. Yleisimpiä käytettyjä menetelmiä työpaikoilla 

ovat olleet muun muassa Riski-Arvi, erilaiset riskiprofiilit ja organisaatioiden omat tarkas-

tuslistat ja menetelmät, joissa valmiita työvälineitä on muokattu omiin tarpeisiin sopi-

vaksi. Esimerkiksi jäännösriskin arviointia on tuotu mukaan STM:n työkirjaan. Aiemmin 

esitellyistä menetelmistä myös POA, FMEA, JSA, HAZOP ja HRA mainittiin suomalais-

tutkimuksissa ja -selvityksissä käytettyinä riskien analyysimenetelminä. Tämän lisäksi 

myös työterveyshuollon selvitykset mainittiin riskinarviointeja täydentävinä menetelminä. 

(Lanne & Heikkilä, 2016, 19; Nenonen et al., 2018, 34, 40; Niskanen et al., 2009, 41, 

48.) 

Turvallisuuden kehittämisen työkaluja on myös kehitetty suomalaisille organisaatioille 

esimerkiksi organisaation koon mukaan kohdennetusti. Esimerkiksi TTK on kehittänyt 

menetelmiä kuten ArkiArvi, edellä mainittu Riski-Arvi ja kuormitusvaaka. ArkiArvi on se-

lainpohjainen menetelmä pienten organisaatioiden työturvallisuus- ja -terveysriskien tun-

nistamiseen ja arviointiin. RiskiArvi puolestaan on verkossa toimiva ohjelmistopalvelu, 

jonka avulla voidaan tunnistaa työssä esiintyvät vaaratekijät ja niihin liittyvät vaaratilan-

teet, arvioida vaaratilanteiden riskitasot ja kirjata hallitsemistoimenpiteet riskien poista-

miseksi ja pienentämiseksi. Kuormitusvaaka on näistä poikkeava mobiililaitteilla ja se-

laimella toimiva sovellus, joka tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen 

kokonaistilanteesta. Se on suunniteltu työperäisen psykososiaalisen kuormituksen arvi-

oimisen työkaluksi. (Nomis Oy, 2020; Työturvallisuuskeskus, 2013, 2021.) 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on tuottanut omaa riskienhallintaan liittyvää 

materiaaliaan kuluttajapalvelun työvälineiksi. TUKES:n palveluihin kuuluu erilaisia lo-

makkeita, joita on tehty esimerkiksi kuluttajapalvelun vaarojen tunnistamisen ja riskien 

hallitsemisen suunnittelemiseksi, vaarojen avainsanojen tunnistamiseksi sekä vaarati-

lanteiden ja toimenpiteiden kirjaamiseksi. Lomakkeissa tunnistetaan erilaisia kuluttaja-

palveluihin liittyviä vaaratekijöitä ja -tilanteita, tarkastellaan niiden syitä ja seurauksia 

sekä nykyisten toimenpiteiden riittävyyttä ja suunnitellaan riskien arvioinnissa ja hallin-

nassa huomioitavat tekijät. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2021.) Myös Työterveys-

laitoksella (TTL) on omaa materiaaliaan riskienhallinnan tueksi työpaikoille. TTL:n ris-

kienhallinnan malliratkaisut sisältävät ohjeita tehtäväkohtaisiin ratkaisuihin työpaikoilla ja 

henkilösuojien valintaan. Niissä on myös erilaisia tehtävälistoja huomioitavaksi työpai-

koilla. (Työterveyslaitos, 2021.) 



36 
 

Pienten ja keskisuurten (pk-) yritysten riskienhallinnan tueksi on kehitetty erilaisia työka-

luja ja ohjeistuksia myös tutkimushankkeissa. Hankkeessa Turvallisuusjohtamismalli pk-

yrityksille kehitettiin pienyrityksen työturvallisuuskehä, joka perustuu tapaturmien torjun-

taan, poikkeustilanteisiin varautumiseen sekä henkilöstön perehdyttämiseen ja opasta-

miseen. Se on laajennettu myös pk-yritysten turvallisuuden hallinta -malliksi, joka perus-

tuu turvallisuustoiminnan toteutukseen, työturvallisuussuunnitelmaan ja työpaikan tar-

kasteluun. Tämän tueksi on myös laadittu tarkistuslistanomaisia lomakkeita kaikkien vai-

heiden huomioimiseksi. (Palukka & Anttila, 2011, 17. 21; Tampereen teknillinen yliopisto, 

2011.) Pk-yritysten riskienhallinnan kehittämishankkeen aikana tuotettiin myös PK-RH-

työväline. Tämä kattaa suurelta osin myös työterveys- ja -turvallisuusriskien ulkopuolisia 

riskilajeja. Henkilöstöön liittyvien riskien ennakointi ja hallinta on kuitenkin osa menetel-

mää, ja menetelmän sisältämää haavoittuvuusanalyysia on käytetty myös työterveys- ja 

-turvallisuuden riskienarviointimenetelmänä useissa suomalaisissa organisaatioissa. 

(Niskanen et al., 2009, 42; Teknologian tutkimuskeskus, 2011.) 

Riskienhallinnan työkaluja on kehitetty myös kansainvälisesti. EU-tasolla suuri toimija on 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA, joka on ollut mukana kehittä-

mässä OiRA (online interactive risk assessment) -työkalua. OiRA on verkkofoorumi, joka 

tarjoaa alakohtaisia riskinarviointityökaluja etenkin mikro- ja pienyritysten riskinarvioinnin 

tueksi. OiRA:ssa on saatavilla myös suomalaisessa yhteistyössä kehitettyjä arviointityö-

kaluja. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2021c.)  

Tässä diplomityössä kehitettävän riskienhallintaprosessin lähtökohta on aiemmin kuva-

tussa STM:n työkirjassa. Työkirja ja siitä kehitetyt sovellukset ovat laajassa käytössä 

suomalaisessa työelämässä. Tässä diplomityössä kehitettävässä ohjeistuksessa huomi-

oidaan kuitenkin myös muiden suomalaisten riskien arvioinnin ja hallitsemisen työkalujen 

toiminta ja niiden toimivuus ja vastaavuus riskienhallinnan tarpeisiin suomalaisissa orga-

nisaatioissa. Näin jo käytössä olevia työkaluja voidaan käyttää pohjana riskienhallinnan 

prosessin ohjeistusta kehitettäessä. 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 

Diplomityössä kehitettävä Riskien arviointi työpaikalla -työkirja on Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ja Työturvallisuuskeskuksen kirja työpaikkojen työturvallisuuden riskienhallin-

nan tueksi. Kirja on käytössä lukuisissa eri kokoisissa suomalaisissa yrityksissä ja orga-

nisaatioissa. Työkirja on tarkoitettu oppaaksi työssä esiintyvien vaarojen tunnistamiseen 

ja riskien suuruuden määrittämiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen oman hen-

kilöstön kesken.  Kirjassa annetaan yleiset ohjeet siihen, kuinka riskienhallintaa organi-

saatioissa tehdään. Konkreettiset keinot ja menetelmät voidaan kuitenkin kirjan ohjeis-

tuksen mukaan valita työpaikkakohtaisesti. (Nenonen et al., 2020; Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2015, 5.) 

Työkirja on julkaistu alun perin vuonna 1997 ja sitä on päivitetty lukuisia kertoja vuosien 

aikana. Nykyisin käytössä ollut painos on yhdeksäs ja viimeisin päivitys työkirjaan on 

tehty vuonna 2015. Työkirjan sisältöä on tarkennettu vastaamaan lainsäädännön ja työ-

elämän päivittyneitä vaatimuksia, ja kirjassa olevia tarkistuslistoja ja niiden sisältöjen ku-

vauksia on uusittu. (Nenonen et al., 2020; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015, 5.) 

Tarve työkirjan nykyiselle päivitykselle on lähtöisin Tampereen yliopiston CSME-ryhmän 

toteuttamasta hankkeesta ”Kuinka löytää ja hallita oikeat riskit? Osuva ja vaikuttava työn 

turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien hallinta (Oikeat riskit)”. Kesäkuussa 

2019 pidetyssä palaverissa oli mukana työkirjan hallinnoimien organisaatioiden edusta-

jia, työkirjan alkuperäinen tekijä sekä Oikeat riskit -hankkeen edustajat. Palaverissa kes-

kusteltiin nykyisen työkirjan painoksen ongelmakohdista ja työkirjan päivitykseen liitty-

vistä tarpeista ja ehdotuksista. Keskusteltuja ongelmakohtia olivat tällöin riskin suuruu-

den määrittämisen vaikeus, toimenpiteiden priorisoinnin ohjeistus sekä riskienhallinta-

prosessin loppupään vaiheiden parempi tukeminen työkirjassa.  

3.2 Konstruktiivinen tutkimusmetodologia 

Diplomityön tutkimustyyppi kuuluu suunnittelututkimuksen (design science research, 

DSR) tieteenalaan (Lukka, 2003; Piirainen & Gonzales, 2013). Työn teoreettisena viite-

kehyksenä toimii konstruktiivinen tutkimusmetodologia (constructive research approach, 

CRA), joka pyrkii luomaan teoriaan pohjaavia ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin 

(Kasanen & Lukka, 1993; Oyegoke, 2011; Rohweder, 2008, 11). Suunnittelututkimus 
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pitää sisällään ongelman havaitsemisen ja kuvaamisen, vaatimusten määrittelyn ja rat-

kaisuehdotusten laatimisen, ratkaisukonstruktion suunnittelun ja kehittämisen, sen tes-

taamisen ja arvioinnin sekä kehitetyistä ratkaisuista viestimisen vaiheet (Johannesson & 

Perjons, 2014; Piirainen & Gonzales, 2013).  

Konstruktiivisen tutkimuksen lähestymistapa konstruktion rakentamiseen on suunnittelu-

tutkimukseen verrattuna luovempi ja tutkijan oma empiirinen ote on menetelmällisesti 

keskeisessä roolissa (Piirainen & Gonzales, 2013). Konstruktiivinen tutkimus on kokeel-

lista ja uuden konstruktion rakentamisessa käytetään teoreettisen pohjatiedon lisäksi 

myös käytännön panosta. Konstruktion rakentamisen vaihetta on kuvattu heuristiseksi 

prosessiksi ja konstruktiivisen tutkimuksen otetta käytännönläheiseksi, jossa tutkijan 

oma soveltaminen, päättely ja pohdinta on merkittävässä roolissa ratkaisua konstruoita-

essa. Tämän vuoksi tutkijan syvällisen ymmärryksen hankkiminen tutkittavasta aiheesta 

korostuu omana vaiheenaan. (Lukka, 2003; Oyegoke, 2011; Parkkinen, 2019, 22; 

Rohweder, 2008, 11.) 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa rakennettava kokonaisuus tuottaa ratkaisun tunnistet-

tuun ja kuvattuun reaalimaailman ongelmaan. Se voi olla ajatus- tai toimintamalli, työ-

kalu, menetelmä, strategia, prosessi, kaavio, suunnitelma tai muu johtamisen väline 

(Kasanen & Lukka, 1993; Oyegoke, 2011; Piirainen & Gonzales, 2013; Rautiainen et al., 

2017). Konstruktion rakentamisen tulee olla tutkimuksen eksplisiittinen tavoite ja pyrki-

mys, ja sillä tulee olla vahva teoreettinen kytkös ja mahdollinen kontribuutio. Lisäksi on 

oleellista, että ratkaisumallin käytännön toimivuutta testataan itse tutkimusprosessin ai-

kana. (Kasanen & Lukka, 1993; Piirainen & Gonzales, 2013; Rohweder, 2008, 11.) Eri-

tyisesti nämä piirteet erottavat konstruktiivisen tutkimuksen suunnittelututkimuksesta 

(Piirainen & Gonzales, 2013).  

Diplomityön aihe ja tavoitteet täyttävät konstruktiivisen tutkimuksen perusedellytykset. 

Diplomityössä kehitettävä riskinhallinnan prosessi kuvaa reaalimaailman ilmiötä, jonka 

käytännön toteutukseen liittyvää ongelmaa työssä ratkaistaan. Diplomityössä kehitetään 

tunnistettuun ongelmaan ratkaisua eli konstruktiota, jonka toimivuutta myös testataan. 

Diplomityön teon aikana tehdään tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden 

välillä RiskiOnni-hankkeen, diplomityöpalaverien ja asiantuntijatapaamisten kautta. Li-

säksi työ kytkeytyy teoreettiseen tietopohjaan. Näin ollen konstruktiivinen tutkimus on 

perusteltu valinta diplomityön tutkimustyypiksi. (Lukka, 2003; Piirainen & Gonzales, 

2013.)  

Diplomityön kirjallisuusosa on integratiivinen kirjallisuuskatsaus, jossa yhdistetään mo-

nipuolista kirjallisuutta riskienhallintaprosessin mallin päivittämiseksi (Pillay, 2017; 
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Torraco, 2005; Whittemore & Knafl, 2005). Integratiivinen kirjallisuuskatsaus sopii me-

netelmäksi turvallisuustutkimukseen, jossa työn tavoitteen kannalta keskeistä tietoa on 

erilaisissa turvallisuusjohtamisen materiaaleissa, kuten laeissa, standardeissa sekä toi-

mintatavoissa ja ohjeistuksissa. Menetelmän käyttö mahdollistaa sekä teoreettisen että 

empiirisen kirjallisuuden käytön kirjallisuuskatsauksessa. (Pillay, 2017). Lisäksi moni-

puolisuus kirjallisuudessa vahvistaa aiheen syvällistä ymmärtämistä, mitä konstruktiivi-

sessa tutkimuksessa korostetaan (Lukka, 2003). 

3.3 Tutkimuksen toteutus ja kulku 

Diplomityö jakautui kolmeen osatehtävään. Ensimmäisessä osatehtävässä (1. ongelma-

kohtien tunnistaminen ja vaatimusten määrittely) tunnistettiin riskienhallintaprosessin on-

gelmakohdat ja määritettiin, ovatko tunnistetut ongelmakohdat relevantteja. Tässä mää-

ritettiin, mitä tarpeita työkirjan päivittämisessä ja riskienhallintaprosessin kehittämisessä 

on. Ensimmäisessä osatehtävässä vastattiin työn ensimmäiseen tavoitteeseen, eli tun-

nistettiin työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin nykyisiä ongelmakohtia ja niiden 

tarpeita, ja selvitettiin työkirjan päivittämiseen liittyviä vaatimuksia. Tätä vaihetta ohjasi 

tutkimuskysymys 1: mitkä ovat nykyiset ongelmakohdat Riskien arviointi työpaikalla -työ-

kirjan riskienhallintaprosessissa? Ongelmakohtien tunnistaminen tehtiin kirjallisuuden, 

ensimmäisen asiantuntijatapaamisen ja niissä käytyjen keskustelujen ja asiantuntija-

haastattelujen (n = 6) pohjalta.  

Toisessa osatehtävässä (2. ongelmakohtien priorisointi) tunnistetut, toimeksiannon kan-

nalta aiheelliset, ongelmakohdat priorisoitiin. Tämän perusteella tunnistetut ongelmakoh-

dat asetettiin ensisijaisuusjärjestykseen ja valittiin ne prosessin vaiheet kehitettäväksi, 

joiden kehitystarve on suurin. Priorisointi tehtiin asiantuntijahaastatteluissa käytyjen kes-

kusteluiden, toisen asiantuntijatapaamisen ja kirjallisuuden pohjalta. Tässä vastattiin 

työn 2. tutkimuskysymykseen: mitkä työn ensimmäisessä vaiheessa tunnistetuista on-

gelmakohdista valitaan kehitettäviksi?. 

Viimeisessä työn osatehtävän (3. konstruktiivinen tutkimus: ratkaisu priorisoituihin on-

gelmakohtiin) vaiheessa kehitettiin ratkaisut valittuihin ongelmakohtiin. Ratkaisujen ke-

hittäminen tehtiin asiantuntijahaastattelujen, kirjallisuuden ja kolmannen asiantuntijata-

paamisen pohjalta. Tämä vaihe toteutettiin konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti. 

Kolmannessa osatehtävässä kuvattiin priorisoidut ongelmakohdat ja niiden kehitystarve, 

kehitettiin ratkaisut jokaiseen ongelmakohtaan ja verifioitiin kehitetyt ratkaisut. Tässä vai-

heessa jokainen ongelmakohta käsiteltiin erikseen konstruktiivisen tutkimusmetodolo-

gian mukaisesti. Kolmas osatehtävä vastasi työn toiseen tavoitteeseen, joka on kehittää 

ratkaisuehdotuksia diplomityössä tunnistettuihin ja priorisoituihin ongelmakohtiin niiden 
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tarpeet huomioiden. Tätä ohjasivat kolmas ja neljäs tutkimuskysymys TK3: minkälaisia 

keinoja ongelmakohtien ratkaisemiseksi voidaan kehittää? ja TK4: mitkä ratkaisut toteut-

tavat valittujen ongelmakohtien tarpeet?. Alla kuvassa 2 on hahmoteltu työn etenemistä 

ja osatehtäviä suhteessa konstruktiivisen tutkimuksen vaiheisiin. 

 

Kuva 2. Tutkimuksen toteuttaminen konstruktiivisen tutkimuksen viitekehyksessä 

3.3.1 Ongelmakohtien tunnistaminen ja vaatimusten määrittely 

Ongelmakohtien tunnistamisen ja vaatimusten määrittelyn vaihe piti sisällään kirjalli-

suuskatsauksen kokoamisen, asiantuntijaryhmän perustamisen, haastattelurungon laa-

timisen ja testauksen, haastattelut ja aineiston teema-analyysin. Vaihe alkoi taustama-

teriaaliin ja työkirjaan perehtymisellä. Taustamateriaali piti sisällään työkirjan päivittä-

mistä koskevan palaverin muistion (17.6.2019) sekä muistiinpanoja sen pohjalta teh-

dystä keskustelusta. Lisäksi toimeksiantajan kanssa pidettiin 14.1.2021 palaveri, jossa 

käytiin uudelleen läpi päivitystarpeita ja ajatuksia toimeksiantajan näkökulmasta. Tässä 

sovittiin myös asiantuntijaryhmän perustamisesta ja siihen mukaan kutsuttavista asian-

tuntijoista sekä asiantuntijaryhmän roolista työkirjan päivittämisessä.  

Diplomityön kirjallisuusosa koottiin integratiivisen kirjallisuuskatsauksen tyyppisesti eri 

lähteistä (Whittemore & Knafl, 2005). Työn kirjallisuuskatsaus koostuu teoreetti-
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sesta/normatiivisesta ja empiirisestä kirjallisuudesta, laeista, standardeista ja riskinarvi-

ointityökalujen materiaalista. Lisäksi työn taustamateriaaleina käytettiin kehityksen koh-

teena olevaa työkirjaa. Kirjallisuuskatsaus koottiin Mendeley-viitteenhallintaohjelmiston 

avulla.  

Diplomityön teon alussa muodostettiin asiantuntijaryhmä, joka koostui valtionhallinnon, 

sen alaisten organisaatioiden, järjestöjen hallinnoiman asiantuntijaorganisaation sekä 

opetus- ja tutkimuslaitoksen edustajista. Nämä yhteistyötahot toimivat myös tulosten 

hyödyntäjätahoina sekä tiedottavat hankkeen tuloksista. Asiantuntijaryhmään kutsuttiin 

sähköpostitse mukaan 14.1.2021 palaverissa määritellyt sekä toimeksiantajan myöhem-

min nimeämä edustaja. Myöhemmin 9.2.2021 käydyn sähköpostikeskustelun perus-

teella ryhmään kutsuttiin myös ryhmässä jo mukana olleen organisaation toinen edus-

taja, jolla oli intressejä osallistua työkirjan päivittämiseen. Asiantuntijaryhmään kuului yh-

teensä kuusi RiskiOnni-hankkeen ulkopuolista osallistujaa. 

Asiantuntijaryhmän aloitustapaaminen pidettiin 17.2.2021 Teams-sovelluksella. Tapaa-

miseen osallistui 9 henkilöä ja sen kesto oli 60 min. Tapaamisen agenda oli riskienhal-

linnan ongelmakohtien tunnistamisessa ja niistä keskustelussa. Tapaamisen tavoitteena 

oli kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä riskienhallintaan liittyvistä ongelmista ja työkirjan 

päivittämiseen liittyvistä vaatimuksista. Tapaamisessa pohjustettiin päivitystarvetta 

aiempien keskustelujen pohjalta, esiteltiin RiskiOnni-hankkeen alustavia yrityshaastatte-

lujen ja -havainnointien tuloksia sekä kirjallisuudessa esiin nousseita riskien arvioinnin ja 

hallinnan ongelmakohtia. Lisäksi tapaamisessa esiteltiin mahdollisia kehitysehdotuksia 

työkirjan päivittämiseen.  

Aloitustapaamisessa käytyjen keskustelujen ja siitä laaditun muistion pohjalta muodos-

tettiin kolme teemaa, joita käytettiin apuna yksilöhaastattelujen haastattelurunkoa raken-

nettaessa. Jokaiselle teemalle muodostettiin oma ongelmakohtansa, tavoitteensa ja rat-

kaisuehdotuksensa. Tämän jälkeen teemat purettiin osiin kirjoittamalla ylös kysymyksiä, 

joita yksilöhaastatteluilla haluttiin selvittää. Jokainen kysymys linkitettiin työn ensimmäi-

seen (TK1) ja kolmanteen (TK3) tutkimuskysymykseen, eli ongelmien tunnistamiseen ja 

ratkaisujen kehittämiseen. Tällä varmistettiin, että kysymyksillä saadaan diplomityön ta-

voitteisiin (T1 ja T2) merkityksellisiä vastauksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006, 56–57; Teräs & Toiviainen, 2014, 85; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 63–67.) Diplomi-

työpalaverin (24.2.2021) perusteella haastattelurunkoon laadittiin myös työkirjaspesifejä 

kysymyksiä, sillä asiantuntijatapaamisessa käyty keskustelu keskittyi riskienhallintapro-

sessiin yleisemmällä tasolla.  
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Laadituista kysymyksistä muodostettiin edelleen alaongelmakohtia jokaisen teeman si-

sälle: isommat ongelmakohdat siis pilkottiin osiin pienemmiksi ongelmakohdiksi. Toisin 

sanoen ongelmakohta-käsite ”operationalisoitiin”, eli avattiin sanallisesti se, mitä ongel-

mia kuhunkin teemaan voi liittyä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 161–162.) 

Samalla teemoja pilkottiin kysymysten sisällön mukaan osiin alateemoiksi riskienhallin-

taprosessin vaiheiden mukaisesti. Näin saatiin karsittua haastattelurunkoon keskeisim-

mät kysymykset ja ne ryhmiteltiin haastattelua jäsentäviin alateemoihin. Alateemoja 

muodostui lopulta seitsemän, joita tausta- ja yhteenvetokysymykset täydensivät. Tee-

mahaastattelun joustavuus mahdollisti sen, että osa laadituista kysymyksistä jätettiin tar-

kentaviksi apukysymyksiksi ja niitä käytiin läpi haastateltavien kanssa vaihtelevasti tilan-

teen mukaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 56–57; Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 63–67.) Näin muodostettu haastattelurunko löytyy työn liitteistä (liite 1). 

Diplomityön varsinaisena tutkimusaineistonkeruumenetelmänä olivat yksilöhaastattelut 

(n = 6), jotka tehtiin edellä mainitun asiantuntijaryhmän jäsenille. Haastattelut muodosti-

vat kokonaisuudessaan diplomityön aineiston, joka analysoitiin. Aineistoa käytettiin kai-

kissa osatehtävissä eli ongelmakohtien tunnistamisessa, priorisoinnissa ja tarveanalyy-

seissä sekä ratkaisumallien kehittämisessä. Puolistrukturoidut teemahaastattelut (n = 6) 

toteutettiin aikavälillä 5.–23.3.2021. Haastattelujen kesto vaihteli 59 ja 88 minuutin välillä 

keskiarvo ollen 72,5 minuuttia. Kaikki haastateltavat työskentelivät riskien arviointiin ja 

hallintaan liittyvien työtehtävien parissa. Haastateltavien riskienhallintaan liittyvien työ-

urien pituus vaihteli 7 ja 26 vuoden välillä. Haastattelujen lisäksi tietoa kerättiin myös 

yhdessä mikroyrityshaastattelussa, jossa selvitettiin loppukäyttäjien kokemuksia riskien-

hallinnan teosta. 

Ennen varsinaista analyysia ulkopuolinen toimija litteroi haastattelut, jotka anonymisoi-

tiin. Anonymisoidut litteroinnit analysoitiin Atlas.ti-sovelluksella, joka on laadullisen ai-

neiston käsittelyyn tarkoitettu analysointiohjelma. Ohjelma helpotti tekstiaineiston järjes-

telmällistä läpikäyntiä, sillä sen avulla aineistosta voitiin koodata aineiston keskeisiä 

asiasisältöjä. Koodaaminen mahdollisti myös aineiston kvantifioinnin, jota hyödynnettiin 

ongelmakohtia priorisoitaessa (OT2). (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 92–

93; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 78–79.) 

Aineiston analyysi toteutettiin  Braunin ja Clarken temaattisen analyysin iteratiivista pro-

sessimallia mukaillen, mikä tuki analyysin vaiheiden systemaattisuutta (Braun & Clarke, 

2006; Teräs & Toiviainen, 2014, 86.) Teema-analyysi on luonteva etenemistapa teemoi-

hin perustuvan haastatteluaineistojen läpikäynnissä ja käytännön ongelmaa ratkaista-

essa (Eskola & Suoranta, 1998, 160, 174–180; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006, 105–108). Teema-analyysin tavoitteena oli tunnistaa tekstistä ongelmakohtia ja 
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ratkaisuja niihin. Analyysi toteutettiin aluksi aineistolähtöisesti tunnistamalla analyysia 

ohjaavat perusajatukset, ts. alustavat koodit, jonka ympärille teemat koottiin. Teemojen 

kokoaminen tehtiin osittain teorialähtöisesti riskinhallintaprosessin viitekehyksessä. 

(Juhila, 2021; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 105–108; Teräs & Toiviainen, 

2014, 85–86; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 102–106.) Kuvassa 3 on kuvattu analyysin ete-

nemisen vaiheen Braunin ja Clarken prosessinmallia mukaillen. 

 

Kuva 3. (mukaillen) Braunin ja Clarken temaattisen analyysin prosessimalli (Braun 
& Clarke, 2006) 

Analyysi alkoi alustavien koodien tuottamisella, missä hyödynnettiin tarveanalyysin apu-

kysymyksiä (”mitä/mikä”, ”miksi” ja ”millaiseksi”). Nämä kysymykset perustuivat siihen, 

että aineiston nähtiin sisältävän diplomityön tavoitteen kannalta kolmenlaisia kuvaksia: 

1) mitä ongelmakohtia työkirjan riskienhallintaprosessissa on tai mitä muita kehityskoh-

teita työkirjassa nähdään olevan, 2) miksi kuvattu tekijä on ongelma, ja 3) millaisiksi ku-

vatut ongelmat tulisi muuttaa. Näitä käyttämällä aineisto ryhmiteltiin tavoitteenasettelun 

mukaisesti kolmeen merkityssisällöltään mielekkääseen ryhmään (nykytila, perustelu 

ongelmista ja kehitysehdotukset). Tässä vaiheessa aineistosta karsiutui tutkimuskysy-

myksiin nähden epäoleellinen sisältö pois. Lisäksi käytetyt koodit minimoivat aineiston-

käsittelyohjelmien tyypillisen ongelman koodausten liiallisesta määrästä. (Braun & 

Clarke, 2006; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 92–94; Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 91–94; Weselius, 2018.)  

Tarve koodauksille syntyi ennen kaikkea tarpeesta hahmotella aineisto työn tavoitteiden 

kannalta aineistoa jäsenteleviin ja hallittaviin kokonaisuuksiin. ”Mitä”-apukysymystä käy-

tettiin ryhmittelyn apuna ensimmäisessä osatehtävässä (OT1 Ongelmakohtien tunnista-

minen ja vaatimusten määrittely) ja se vastasi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

(TK1: Mitkä ovat nykyiset ongelmakohdat?). ”Miksi”-kysymys oli apuna OT1:n vaatimus-

ten määrittelyssä, eli se perusteli, miksi kuvattu asia on ongelma. Tämä samalla toimi 

konstruktiivisen tutkimuksen tarveanalyysin vaiheen apuna. Lisäksi ”miksi”-kysymystä 

käytettiin toisessa osatehtävässä (OT2 Ongelmakohtia priorisointi), sillä se perusteli on-

gelman merkittävyyden. Tämä vastasi työn ensimmäisen tavoitteen vaatimusten selvit-
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tämiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen (TK2: Mitkä ongelmista valitaan kehitettä-

väksi?) eli ongelmakohtien valintaan. Apukysymystä ”millaiseksi” käytettiin kolmannen 

osatehtävän (OT3 Konstruktiivinen tutkimus) vaiheessa ratkaisuja kehitettäessä ja se 

vastasi kolmanteen (TK3: Mitä ratkaisuja kehitetään?) ja neljänteen (TK4: Mitkä ratkaisut 

valitaan?). Kuvassa 4 havainnollistetaan apukysymysten yhteys osatehtäviin, tutkimus-

kysymyksiin ja tavoitteisiin. 

 

Kuva 4. Analyysin apukysymysten yhteys osatehtäviin, tutkimuskysymyksiin ja 
työn tavoitteisiin 

Seuraavaksi aineiston koodatut tekstinpätkät koottiin yhteen potentiaalisiksi teemoiksi 

riskienhallintaprosessin vaiheita hyödyntäen, jotta edellä kuvattuja kokonaisuuksia voi-

tiin tarkastella toimeksiannon taustalla olevan työkirjan viitekehyksessä. Koska teemoit-

telu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, aineistosta muodostettiin 

myös näiden ennalta määrättyjen riskienhallinnan vaiheiden ulkopuolisia teemoja. Tee-

moja muodostettiin yli aiemmin määriteltyjen kokonaisuuksien ja koodatut tekstit saattoi-

vat kytkeytyä useampaan eri teemaan. Teemoja muodostui tässä vaiheessa yhteensä 

12. (Braun & Clarke, 2006; Eskola & Suoranta, 1998, 174–180; Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006, 195–108; Teräs & Toiviainen, 2014, 85–86.)  

Tämän jälkeen tarkasteltiin tarvetta yhdistellä tai erotella teemoja, sillä haluttiin arvioida 

aiemman vaiheen teemojen oleellisuutta. Osan teemoista sisällöt koodattiin osaksi muita 

teemoja, sillä ne olivat liian suppeita yksinään. Kaksi potentiaalista teemaa yhdistettiin 

yhdeksi teemaksi, sillä niiden sisällöt limittyivät keskenään. Riskinarvioinnin vaiheen mu-

kaan määritelty teema jaettiin aineiston sisällön mukaan kahteen eri teemaan. Näin saa-

tiin kaikkiaan 9 teemaa toisiinsa nähden saman tasoisiksi. Teemojen tarkastamisen lo-
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puksi toteutettiin koodausten tarkastaminen, eli arvioitiin uudelleen, onko koodaukset lin-

kitetty oikeisiin teemoihin ja tarpeen mukaan koodattiin uudelleen toiseen teemaan sopi-

vaksi. (Braun & Clarke, 2006; Teräs & Toiviainen, 2014, 86.)  

Teemojen muodostamisen viimeisessä vaiheessa määritetyille teemoille mietittiin yhdis-

tävät nimittäjät eli määritettiin analyysin pääteemat. Pääteemat kokosivat teemat eri ko-

konaisuuksiin, jotka niin ikään mukailivat riskienhallintaprosessin vaiheita. Prosessin ul-

kopuoliset, aineistosta löytyneet, tekijät ryhmiteltiin omaan pääteemaansa. Pääteemojen 

muodostamisessa huomioitiin diplomityön toimeksianto. Pääteemat koottiin työkirjan vai-

heiden mukaisiin kokonaisuuksiin ja riskienhallintaprosessin etenemisen järjestykseen. 

Näin varmistettiin, että analyysin tulokset ovat sovellettavissa työkirjaa päivitettäessä. 

(Braun & Clarke, 2006; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 105–108; Teräs & 

Toiviainen, 2014, 86; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 102–106.)  

Teema-analyysin vaiheiden tuloksena aineisto oli ryhmitelty teemoihin eli kokonaisuuk-

siin, jotka kuvasivat otsikkotasolla työkirjan päivitystarpeet eli ongelmakohdat (ks. alla 

taulukko 1). Ongelmakohtien yhteydessä esiintyvät lukuarvot kertovat sen, kuinka mo-

neen apukysymykseen (mitä, miksi, millaiseksi) ne linkittyvät eli kuhunkin ongelmakoh-

taan sisältyneiden tekstinpätkien frekvenssin keskusteluissa. Esimerkiksi ensimmäisen 

pääteeman (riskienhallinnan tukitoimet) ensimmäiseen ongelmakohtaan (prosessin epä-

selvyys) linkittyi yhteensä 179 tekstinpätkää, jotka joko kuvasivat ongelman nykytilaa 

(mitä), perustelivat ongelmaa (miksi) tai kuvailivat, miten ongelmaa voisi kehittää (mil-

laiseksi). Ongelmakohtien sisällön sisäiset ryhmittelyt apukysymysten avulla mahdollis-

tivat sen, että jokaisen ongelmankohdan nykytilaa, ongelman perustelua ja sen kehitys-

ehdotuksia voitiin tarkastella yksittäin tarkemmin. 

Taulukko 1. Analyysin pääteemat, teemat ja teemojen koodausten lukumäärä 

Viimeisenä ongelmakohtien tunnistamisen ja vaatimusten määrittelyn vaiheessa käytiin 

läpi jokaisen tunnistetun ongelmakohdan ”mitä”-koodattu tekstinpätkä ja pelkistettiin 

tekstinpätkän sisältö kuvaamaan nykytilan ongelmaa (ks. alla esimerkki taulukko 2). Näin 

RISKINHALLINNAN TUKITOI-
MET 

RISKINARVIOINTI TOIMENPITEET JA SEU-
RANTA 

prosessin epäselvyys (179) vaara- ja haittatekijöiden tunnista-
minen (72) 

toimenpiteiden suunnittelu ja 
valinta (120) 

riskienhallinnan suunnittelu (98) riskin suuruuden määrittäminen 
(101) 

toimenpiteiden toteuttaminen 
(59) 

terminologia (38) riskin merkittävyydestä päättämi-
nen (102) 

seuranta ja palaute (106) 
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päästiin kuvaamaan sitä, mikä jokaisessa ongelmakohdassa nähtiin nykyisellään ongel-

maksi. Tämän perusteella tulosten alaluvussa 4.1 Ongelmakohtien tunnistaminen ava-

taan sitä, mitä nykyisellään kuhunkin ongelmakohtaan sisältyy.  

Taulukko 2. Esimerkki teemojen pelkistyksestä ongelmakohtien tunnistamisen vaiheessa 

Teema (ongelmakohta) Apukysymys Pelkistys 

Prosessin epäselvyys Mitä (37) Ymmärrys 9 

Merkitys 6 

Selkeys 6 

Hyöty 4 

Motivaatio 3 

Kemikaalit 2 

Ennaltaehkäisy 1 

Innostavuus 1 

Kohteenmukaisuus 1 

Kytkökset 1 

Tuki 1 

Tavoitteet 1 

Laki 1 

3.3.2 Ongelmakohtien priorisointi 

Ongelmakohtien priorisointi piti sisällään ratkaistavien ongelmakohtien valinnan. Koo-

daukset mahdollistivat teemojen suuruusluokkien vertailun ja edelleen sen mukaan on-

gelmakohtien priorisoinnin, sillä koodausten lukumäärä osoitti, mihin teemaan kytkeytyi 

eniten tekstinpätkiä. Ongelmakohtien priorisoinnista päättäminen toteutui 9.4.2021 pide-

tyn asiantuntijatapaamisen pohjalta. Tapaaminen pidettiin Teams-sovelluksella. Paikalla 

oli 8 henkilöä ja sen kesto oli 90 minuuttia. Asiantuntijatapaamisessa esiteltiin haastat-

telujen puhutuimmat teemat viiteen kokonaisuuteen ryhmiteltynä. Asiantuntijat ja toimek-

siantaja vahvistivat esiteltyjen ongelmakohtien aiheellisuuden ja työkirjan päivitystarpei-

siin soveltuvuuden. Tämän perusteella kaksi ongelmaa edelleen yhdistettiin sisällön sa-

mankaltaisuuden mukaan ja siten saatiin muodostettua neljä priorisoitua ongelmakohtaa 

konstruktiiviseen vaiheeseen toteutettavaksi. 

Asiantuntijoiden vahvistamisen jälkeen valittuja ongelmia analysoitiin tarkemmin ”miksi”-

kysymyksen avulla. Myös nämä tekstinpätkät pelkistettiin kuvaamaan tiivistettyä perus-

telua ongelmasta (ks. alla taulukko 3). Tässä tarkasteltiin sitä, mikä teki eniten keskus-

telluista kokonaisuuksista ongelmia ja miksi niille nähdään kehitystarve. Tämä vastasi 

myös tunnistettujen ongelmien relevanttiuteen eli perusteli sen, miksi tunnistetut ongel-

mat olivat oleellisia kehitettäviä kohtia työkirjan riskienhallintaprosessissa. Tulosten ala-

luvussa 4.2 Ongelmakohtien valinta avataan ”miksi”-koodatut tekstinpätkät eli ongelman 

perustelu ja kehitystarve.  
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Taulukko 3. Esimerkki teemojen pelkistyksestä ongelmakohtien priorisoinnin vaiheessa 

Teema (ongelmakohta) Apukysymys Pelkistys 

Prosessin epäselvyys Miksi (67) Ymmärrys 21 

Selkeys 12 

Motivaatio 10 

Irrallisuus 9 

Kattavuus 9 

Hyöty 8 

Merkitys 7 

Pakollisuus 5 

Edellytykset 4 

Innostavuus 4 

Ennaltaehkäisy 3 

Massiivisuus 2 

Kytkökset 2 

Nykyiset toimenpiteet 2 

Tavoite 1 

Sitoutuminen 1 

Polarisaatio 1 

Puisevuus 1 

Joustamattomuus 1 

Laki 1 

Sujuvuus 1 

Toiminnan parantaminen 1 

Tuottavuus 1  

Ei-ajantasaisuus 1 

Kemikaalit 1 

Resurssit 1 

Järjestelmällisyys 1 

3.3.3 Mallin konstruointi ja verifiointi 

Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheessa priorisoituja ongelmakohtia analysoitiin tarkem-

min ”millaiseksi”-apukysymyksen avulla. Tämän nähtiin vastaavaan siihen, minkälaisiksi 

valitut ongelmakohdat haluttiin muuttaa. Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheessa ”mil-

laiseksi”-koodatut tekstinpätkät pelkistettiin (ks. alla taulukko 4). Tulosten alaluvussa 4.3 

Mallin konstruointi ja verifiointi näiden pelkistysten avulla avataan, mitä tarpeita riskien-

hallintaprosessin kehittämisessä on eli minkälainen riskienhallinnan tulisi olla ja mitä tar-

peita sille on asetettu. Tämä muodosti tarveanalyysin, jonka pohjalta kehitettiin valittui-

hin, perusteltuihin ja priorisoituihin, ongelmiin ratkaisuehdotukset. Ratkaisujen kehittämi-

sessä hyödynnettiin analyysin tulosten lisäksi kirjallisuutta. Lisäksi ratkaisujen kehittämi-

sessä käytettiin hyödyksi mikroyrityskyselyssä esiin nousseita havaintoja. Ehdotukset 
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käytiin läpi 1.6.2021 pidetyssä kolmannessa asiantuntijatapaamisessa. Tapaaminen pi-

dettiin Teams-sovelluksessa ja paikalla oli 9 henkilöä. Tapaamisen kesto oli 90 minuut-

tia. Palaverissa saadun palautteen perustella ratkaisumalliehdotukset vahvistuivat ja nii-

den kehittämistä jatkettiin. 

Taulukko 4. Esimerkki teemojen pelkistyksestä konstruktiivisen tutkimuksen tarveanalyysien 
vaiheessa 

Teema (ongelmakohta) Apukysymys Pelkistys 

Prosessin epäselvyys Millaiseksi (85) Ymmärrys 9 

Kytkökset 9 

Merkitys 7 

Tavoitteet 7 

Arkisuus 6 

Jatkuvuus 6 

Hyöty 6 

Kehittävyys 6 

Selkeys 5 

Motivaatio 4 

Järjestelmällisyys 4 

Kattavuus 4 

Työkalu 4  

Läpikäyminen 4 

Kohteenmukaisuus 4 

Ennaltaehkäisy 3 

Kokonaisuuksiin jakaminen 3 

Konkreettisuus 2 

Hallinta 2 

Toimenpiteiden tarkastelu 2                                                                               

Prosessimaisuus 2 

Systemaattisuus 2 

Muutokset 1 

Kemikaalit 1 

Realismi 1 

Sovellettavuus 1 

Tarkkuus 1 

Tiedottaminen 1 

Sujuvuus 1 

Ketjuttaminen 1 

Käytännöllisyys 1 

Osallistuvuus 1 

Innostavuus 1 

Tieto 1 

Tunnistaminen 1  
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Liitteeseen 2 on tiivistetty koko työn analyysin tulokset sisältäen sanallisesti avatut pel-

kistykset riskienhallintaprosessin ongelmakohtien kuvauksesta (”mitä”), perustelusta 

(”miksi”) ja muutostarpeesta (”millaiseksi”). Toisin kuin tämän luvun 3.3 esimerkkitaulu-

koissa, analyysin tulostaulukko kattaa kaikki teemat eli riskienhallintaprosessin vaiheet.  

Tulosten verifioinnilla (varmentaminen) tarkoitetaan objektiivisen näytön esittämistä siitä, 

että tietty kohde täyttää niille määritellyt vaatimukset. Verifiointi on validointiin (vahvista-

minen) nähden suppeampi tulosten oikeellisuuden mittari. Validoinnilla selvitetään laa-

jemmin, onko ratkaisu kehitetty oikeaan ongelmaan, kun taas verifioinnissa tarkastellaan 

ennen kaikkea sitä, että ongelmaan kehitelty ratkaisu on rakennettu oikein. (Hägg, 2016, 

7; SFS-EN IEC 31010, 2019, 23, 147–148.)  

Tässä diplomityössä tulokset testattiin ja verifioitiin. Myös tulosten validointia tehtiin siltä 

osin, että toimeksiantajan kanssa pidettiin kaksi palaveria 1.7.2021 ja 26.8.2021. Näistä 

ensimmäisessä keskusteltiin siitä, miten ratkaisuehdotukset vastaavat toimeksiantajan 

tarpeisiin ja mitä ratkaisuehdotuksia priorisoidaan. Tämän perusteella viimeisteltiin työ-

kirjan käsikirjoitus-/luonnosversio, joka lähetettiin toimeksiantajalle kommentoitavaksi 

9.8.2021. Seuraavassa palaverissa keskusteltiin ensimmäisen luonnosversion päivityk-

sistä, niiden toimivuudesta ja jatkokehityskohteista. Näin varmistettiin, että tulokset vas-

tasivat toimeksiantajan vaateisiin. 

Tulosten testaaminen ja verifiointi toteutettiin asiantuntija-arvioilla ja vertaamalla kehitet-

tyjä ratkaisuja tarveanalyyseihin eli ongelmakohtien muutostarpeisin. Työn tuloksena ke-

hitettyä, koko prosessia ohjaavaa, taulukkotyökalua testattiin CSME:n tiimissä. Lisäksi 

taulukkotyökalu ja niin ikään tuloksina kehitetyt prosessikaaviot lähetettiin testattavaksi 

myös asiantuntijaryhmässä mukana olleen tahon kahdelle edustajalle. Testausten pe-

rusteella saatuja kommentteja käytettiin hyödyksi ratkaisuja verifioitaessa, kun arvioitiin, 

onko ratkaisut kehitetty oikein. Kommenttien lisäksi tulosten verifioinneissa tarkasteltiin 

tarveanalyysin tuloksia (analyysin sarake ”muutostarve” liitteen 2 taulukossa, millaiseksi 

tunnistettu ongelma haluttiin kehittää) kehitettyihin ratkaisuihin ja verrattiin, täyttävätkö 

ratkaisut nämä tarveanalyysien vaatimukset. 

Alle taulukkoon 5 on tiivistetty, mitä tapaamisia tutkimuksen teon prosessiin on kuulunut. 

Taulukossa ei ole huomioitu diplomityötapaamisia, joita on lisäksi pidetty kymmenen 

kappaletta aikavälillä 11.1.–7.6.2021.  
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Taulukko 5. Tutkimuksen toteuttamisen tapaamisten yhteenveto 

Ajankohta Tapaamisen 
tyyppi 

Tapaamisen agenda Tapaa-
misym-
päristö 

Osallis-
tuja-
määrä 

Kesto 
(min) 

14.1.2021 Toimeksiantajata-
paaminen 

Työkirjan päivitystarpeet toi-
meksiantajan näkökulmasta, 
asiantuntijaryhmän perustami-
nen 

Teams 5 60 

17.2.2021 Asiantuntijatapaa-
minen 

Riskienhallinnan ongelmakoh-
tien tunnistaminen ja niistä kes-
kustelu 

Teams 9 60 

5.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 31 70 

5.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 31 69 

9.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 31 83 

10.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 31 66 

17.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 2 88 

22.3.2021 Yksilöhaastattelu Aineistonkeruu Teams 31 59 

9.4.2021 Asiantuntijatapaa-
minen 

Analyysin tulosten läpikäynti. 
Haastattelujen puhutuimpien 
teemojen esittely ja ongelma-
kohtien priorisointi 

Teams 8 90 

4.5.2021 Mikroyritysyhtey-
denotto 

Riskinarvioinnin teko loppu-
käyttäjän näkökulmasta 

Teams 2 60 

1.6.2021 Asiantuntijatapaa-
minen 

Priorisoituihin ongelmakohtiin 
kehitettyjen ratkaisuehdotusten 
esittely 

Teams 9 90 

1.7.2021 Toimeksiantajata-
paaminen 

Toimeksiannon ja ratkaisueh-
dotusten vertailu, aikatauluista 
sopiminen käsikirjoituksen 
luonnosversion lähettämiseen 
ja kommentointiin 

Teams 6 60 

26.8.2021 Toimeksiantajata-
paaminen 

Toimeksiantajan palaute käsi-
kirjoitusversiosta, jatkokehitys-
tarpeista keskustelua  

Teams 5 60 

 

 
 
1 Osassa yksilöhaastatteluista oli mukana diplomityöntekijän ja haastateltavan lisäksi RiskiOnni-hankkeen edustaja 
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Ongelmakohtien tunnistaminen 

Ongelmakohtien tunnistamisessa vastataan työn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

ja alkuosaan (alleviivattu) työn ensimmäisestä tavoitteesta: 

TK1: Mitkä ovat nykyiset ongelmakohdat Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan riskien-

hallintaprosessissa? 

T1: Tunnistaa työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin nykyisiä ongelmakohtia ja nii-

den tarpeita, ja selvittää työkirjan päivittämiseen liittyviä vaatimuksia  

Analyysin tuloksena saatiin yhteensä yhdeksän teemaa, jotka kuvasivat haastattelujen 

keskustelluimmat riskienhallintaprosessin ongelmakohdat (kuva 5). Ongelmakohdat ja-

ettiin kolmeen pääteemaan riskienhallintaprosessin vaiheiden mukaisesti. Seuraavissa 

alaluvuissa 4.1.1–4.1.3 on kuvattu jokainen pääteema ja avattu, mitä ongelmia nykyisel-

lään kuhunkin sisältyy. 

 

Kuva 5. Tulosten pääteemat ja alateemat 

4.1.1 Riskienhallinnan tukitoimet 

Riskienhallinnan tukitoimien ongelmakohdat ovat prosessin epäselvyys, riskienhallinnan 

suunnittelu ja terminologia. Tähän ryhmiteltiin sellaiset vaiheet, jotka toteutetaan ennen 

riskien arvioinnin ja hallitsemisen aloittamista. Riskienhallinnan tukitoimen vaiheiden 
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nähdään liittyvän riskienhallintaprosessin muiden vaiheiden vahvistamiseen ja prosessin 

aloittamiseen. 

Suurin ongelma riskienhallinnan tukitoimien vaiheessa on riskienhallintaprosessin epä-

selvyys. Prosessi on vaikeaselkoinen ja hankalasti ymmärrettävä. Sen eri vaiheiden kyt-

kökset toisiinsa nähdään epäselvinä ja vaikeasti toisiinsa linkitettävinä, minkä hankaloit-

taa prosessin kokonaisuuden ymmärtämistä. Prosessin merkityksen ja hyötyjen tunnis-

taminen koetaan puutteelliseksi ja motivaatio prosessin tekemiseen nähdään toisinaan 

heikoksi. Työkirjan kytkös muihin lakisääteisiin dokumentteihin nähdään osittain puut-

teellisena. 

Riskienhallinnan suunnittelussa isoin ongelma on se, että riskienhallinnan organisointi 

nähdään vaikeana eikä kirjan nähdä ohjeistavan tarpeeksi organisoinnin suunnitteluun. 

Suunnittelun kattavuus ja aikataulutus nähdään usein puutteellisena. Myös suunnittelun 

osaamisessa on vaikeuksia ja taustatietojen keruu on usein riittämätöntä. Tukea kaiva-

taan muun muassa johdon tuen sitouttamiseen. Myös työkalujen ja menetelmien valinta 

nähdään monesti jäävän suunnitteluvaiheessa liian vähälle huomiolle. 

Terminologiaan liittyvät ongelmat riskienhallinnan tukitoimien kokonaisuudesta on kai-

kista pienin. Kuitenkin joitain ongelmia mainitaan liittyvän myös käytettyihin riskienhallin-

nan käsitteisiin. Ymmärrys termien eroista nähdään toisinaan olevan riittämätöntä, minkä 

vuoksi nähdään tarve yksittäisten termien selkeyttämiselle ja muutokselle. 

4.1.2 Riskinarviointi 

Riskinarvioinnin teemaan sisältyvät ongelmakohdat ovat haitta- ja vaaratekijöiden tun-

nistaminen, riskin suuruuden määrittäminen ja riskin merkittävyydestä päättäminen. Tä-

hän ryhmiteltiin kuuluviksi riskinarvioinnin ydinvaiheet työkirjan vaiheiden mukaisesti. 

Riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen ovat suurimmat on-

gelmakohdat, joiden ongelmat ovat osittain päällekkäiset ja lomittuivat keskenään. 

Haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisen keskeisin ongelma on tunnistusvaiheen merki-

tyksen näkeminen. Oleellisen tiedon irti saaminen ja näkymättömien ja harvinaisten vaa-

rojen, kuten ergonomian ja psykososiaalisten tekijöiden, tunnistaminen nähdään vai-

keana. Vaaratekijäkuvaukset nähdään epäselvinä ja syy-seurausketjujen tunnistaminen 

vaikeana. Myös osaamisen vahvistaminen ja ryhmän osallistamisen neuvominen näh-

dään tarpeellisena. 

Riskin suuruuden määrittämisen suurin ongelma on itse suuruuden määrittämisen ja ris-

kiluvun muodostamisen vaikeus, joka nähdään pitkälti yhtenevänä eniten käytetyn arvi-
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ointimenetelmän matriisin ongelmien kanssa. Isoimmat vaikeudet suuruuden määrittä-

misessä ovat seurausten vakavuuden totuudenmukainen määrittäminen ja todennäköi-

syyksien luotettava arviointi. Seurausten nähdään dominoivan riskiluvun määrittämistä 

todennäköisyyteen verrattuna. Myös pitkäaikaisten terveysmerkitysten huomioiminen 

nähdään vaikeana. Riskien asettaminen suuruuden mukaiseen järjestykseen ja sitä 

kautta riskien priorisointi ja resurssien kohdentaminen oikeisiin riskeihin on hankalaa. 

Myös tässä vaiheessa osaaminen nähdään puutteellisena ja osallistuminen ja organi-

sointi hankalana.  

Merkittävyydestä päättämisen ongelmat nähdään osittain yhtenevinä riskin suuruuden 

määrittämisen ongelmien kanssa. Itse riskin merkittävyydestä päättäminen ja sen mer-

kityksen tosiasiallinen arviointi on vaikeaa. Hankalaa on myös sen kautta saatavan prio-

risointilistan muodostaminen ja siten resurssien mitoitus ja kohdentaminen oikeisiin ris-

keihin. Merkittävyydestä päättämisen keskeisimmät ongelmat ovat siten toimenpiteiden 

tarpeellisuus ja kohdentaminen eli sen päättäminen, mihin riskeihin toimenpiteitä tulisi 

toteuttaa. 

4.1.3 Toimenpiteet ja seuranta 

Teema pitää sisällään toimenpiteiden suunnittelun ja valinnan, toimenpiteiden toteutta-

misen ja seurannan ja palautteen. Nämä riskienhallinnan prosessin vaiheet tukevat ris-

kinarvioinnin jälkeistä prosessia ja mahdollistavat tunnistettujen riskien pienentämisen 

eli riskien hallitsemistoimenpiteet. 

Toimenpiteiden suunnittelun ja valinnan sekä toimenpiteiden toteuttamisen ongelmat 

ovat keskenään samankaltaiset. Näiden ongelmat liittyvät puutteisiin toimenpiteiden 

suunnittelussa ja määrittelyssä, suunnitteluvaiheen merkityksen ymmärtämisessä ja toi-

menpiteiden tosiasiallisessa toteuttamisessa. Työkirjassa ei huomioida nykyisten toi-

menpiteiden merkitystä toimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden priorisointi näh-

dään vaikeana. Myös toimenpiderajan näkeminen on vaikeaa. Lisäksi riittävä konkreet-

tisuus ja mitoitus toimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden kohdentaminen oikei-

siin riskeihin nähdään hankalana. Toimenpiteiden toteuttamisen ja toimenpiteiden vai-

kuttavuuden merkitystä nähdään tarpeellisena korostaa. Koko toimenpidevaihe nähdään 

hyvin oleellisena ja keskeisenä riskienhallinnan onnistumisen kannalta, jolloin kokonai-

suudessaan oikeiden toimenpiteiden valinta ja niiden toteuttaminen nähdään merkittä-

vänä. 
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Seurannan ja palautteen ongelmat liittyvät suurimmilta osin jäännösriskin käsitteeseen, 

jonka esilläolo nykyisessä ohjeistuksessa nähdään puutteellisena. Jäännösriskin arvi-

ointia halutaan vahvistaa ja sen merkitystä osana toimenpiteiden riittävyyden ja vaiku-

tusten arviointia korostaa. Lisäksi viestintää, raportointia ja dokumentointia halutaan li-

sätä. Seurannan rooli osana riskienhallinnan prosessia nähdään keskeisenä vaikutta-

vuuden varmistamisen kannalta. 

4.2 Ongelmakohtien valinta 

Päätöksenteon kuvauksessa vastataan työn toiseen tutkimuskysymykseen ja ensimmäi-

sen tavoitteen vaatimusten kartoitukseen (alleviivattu): 

TK2: Mitkä työn ensimmäisessä vaiheessa tunnistetuista ongelmakohdista valitaan ke-

hitettäviksi?  

T1: Tunnistaa työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin nykyisiä ongelmakohtia ja nii-

den tarpeita, ja selvittää työkirjan päivittämiseen liittyviä vaatimuksia  

Ongelmakohtien priorisoinnissa jokaisesta pääteemasta jätettiin vähiten keskusteltu on-

gelmakohta pois ja näin tarkennuttiin kuuteen keskustelluimpaan ongelmaan. Tässä 

avataan näiden ongelmakohtien ”miksi”-kysymystä eli kuvataan, miksi kyseiset kohdat 

ovat riskienhallintaprosessissa ongelmia ja perustellaan, miksi niitä tulisi kehittää. Kehi-

tettävät ongelmakohdat ovat: 

• prosessin epäselvyys (179)  

• toimenpiteiden suunnittelu ja valinta (120) 

• seuranta ja palaute (106) 

• riskin merkittävyydestä päättäminen (102) 

• riskin suuruuden määrittäminen (101) 

• riskienhallinnan suunnittelu (98) 

Prosessin epäselvyys vaikuttaa siihen, että riskienhallinta toteutetaan kertaluonteisena 

prosessina ja riskienhallinta on irrallinen osa yrityksen muista liiketoiminnan proses-

seista. Riskien arvioinnin kerrotaan olevan liian usein irrallista lomakkeiden täyttöä, mikä 

hankaloittaa koko prosessin kokonaisuuden hahmottamista. Tämä edelleen vaikeuttaa 

prosessin merkityksen ymmärtämistä ja motivaatiota prosessin toteuttamiseen. Riskien-

hallinta nähdään edelleen osittain pakollisena lakisääteisenä velvollisuutena, jonka hyö-

tyjä työpaikan omassa toiminnassa ei ymmärretä. Esimerkiksi tuottavuuden ja sujuvuu-
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den vaikutuksia osana riskienhallintaprosessia ei aina ymmärretä. Prosessin epäsel-

vyyttä lisää myös ohjeistuksen heikko kytkös muihin lakisääteisiinkin dokumentteihin, 

kuten kemikaaliriskinarviointiin. Työkirjan prosessi myös nähdään vanhana eikä se ole 

enää ajantasainen, ja se nähdään liian massiivisena etenkin pienille yrityksille. Tämän 

vuoksi prosessia halutaan selventää. 

Riskienhallinnan suunnittelu ja etenkin organisointi nähdään vaikeana ja epäselvänä. 

Riskienhallintaan osallistuvien henkilöiden ryhmä nähdään monesti puutteellisena ja liian 

suppeana, mikä vaikuttaa riskienhallinnan laajuuteen. Siksi riskien arvioinnissa ja hallit-

semisessa tulisi huomioida myös työntekijätason mukanaolo. Suppea arviointiryhmä 

vahvistaa henkilösidonnaisuuksia, mikä voi olla uhka riskienhallinnan jatkuvuudelle. 

Myös resursointi ja johdon tuki tulisi huomioida jo riskienhallinnan suunnittelussa, jotta 

prosessin vaiheiden toteuttaminen voidaan varmistaa. Oleellista suunnittelussa on kir-

jata ylös prosessin nykyiset toimintatavat. Riskienhallinnan tulisi olla systemaattinen, jär-

jestelmällinen ja hyvin toteutettu prosessi, mikä edellyttää riittävää suunnitteluvaihetta. 

Hyvän suunnitteluvaiheen nähdään mahdollistavan selkeän ja kattavan riskienhallinnan 

ja vähentävän itse prosessiin kuluvaa aikaa. 

Toimenpiteiden suunnittelun ja valinnan perustelut ongelmiksi ovat samansuuntaiset 

kuin koko riskienhallinnan suunnittelun. Myös toimenpiteiden suunnittelun suurena on-

gelmana nähdään organisointi ja siinä etenkin työntekijätason mukanaolon puute suun-

nitteluvaiheessa. Tämän nähdään vaikuttavan siihen, että toimenpiteiden omaksuminen 

on hankalaa eikä vaikutuksia työn sujuvuuden kannalta välttämättä osata huomioida. 

Tällöin myös toimenpiteen vaikutukset muuhun toimintaan (ns. ketjuajattelu) saattavat 

jäädä huomioimatta. Myös toimenpiteiden konkreettisuus ja niiden vaikuttavuus ja mitoi-

tus tunnistettuihin riskeihin nähdään hankalana, mikä heikentää toimenpiteiden toteutta-

mista ja siten koko riskienhallinnan vaikuttavuutta. Toimenpiteiden suunnittelun nähdään 

pohjautuvan usein helppouteen, mutta oleellista olisi valita toimenpiteet niiden tehokkuu-

den mukaan kriittisiin turvallisuusasioihin kohdistuen. 

Seurannan ja palautteen ongelmat ovat kriittisiä koko prosessin vaikuttavuuden arvioin-

nin kannalta. Jäännösriskin käsitteen tuntemattomuus ja sen arvioinnin puutteellisuus 

vaikuttaa siihen, ettei toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ole kattavaa. Seurannan 

puute heikentää koko prosessin arviointia ja toteutettujen korjausliikkeiden toimivuuden 

kriittistä tarkastelua. Prosessin tarkastelu vain päivitysten yhteydessä heikentää myös 

riskinarvioinnin kytkemistä osaksi yrityksen jatkuvaa liiketoimintaprosesseja ja arkitoi-

mintaa. Viestinnän puute heikentää työntekijöiden osallistumista ja ymmärrystä proses-

sista ja sen tarpeellisuudesta sekä yleisesti turvallisuuskulttuurin vahvistamista. 
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Suuruuden määrittämisen vaikeus on ongelma, koska se vaikuttaa riskiluvun määritty-

misen subjektiivisuuteen ja edelleen riskien vertailukelpoisuuteen. Suuruuden määrittä-

misen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa riskien priorisointi, mutta suuruusluokan 

määrittymisen vaihtelu tekee riskiluvusta ja siten myös priorisoinnista epäluotettavan. 

Koska riskien pienentämisen toimenpiteet perustuvat arvioinnin aiempiin vaiheisiin, suu-

ruuden määrittämisen ongelma vaikuttaa toimenpiteiden väärään kohdentumiseen ja mi-

toitukseen esimerkiksi seurausten vakavuuden ylimitoituksen tai todennäköisyyksien ali-

mitoituksen vuoksi. Myös terveysmerkitysten yksilöllisyys hankaloittaa suuruuden objek-

tiivista arviota. Riskien suuruuden häilyvyys mahdollistaa myös intressien ja tausta-

agendojen esille tuonnin, jolloin turvallisuusnäkökulma saattaa heikentyä. 

Merkittävyydestä päättämisen ongelma liittyy keskeisimmin toimenpiteiden kohdentami-

sen ja mitoituksen vaikeuteen sekä hankaluuteen päättää merkittävimpiin riskeihin koh-

distuvien toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Koska priorisointi suuruuden perusteella on 

vaikeaa, merkittävyydestä päättämistä todetaan tehtävän usein ”mututuntumalla” tai ”fii-

lispohjalla”, mikä heikentää riskien arvioinnin uskottavuutta. Siksi merkittävyydestä päät-

tämiseen kaivataan myös tukea ja ohjeistusta. Lisäksi merkittävyydestä päättäminen 

edellyttää resursointia, johdon tukea ja kattavaa taustatietojen keräystä, mitä arvioinnin 

suunnittelussakin painotettiin. 

Osan ongelmista sisällöt limittyivät keskenään ja olivat keskenään saman kaltaisia. Näitä 

yhdistelemällä muodostettiin konstruktiivisen tutkimusvaiheen neljä keskeisintä ongel-

makohtaa, jotka kuvasivat työkirjan riskienhallintaprosessin päivitystarpeita: 

1) prosessin epäselvyys 

2) riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu  

3) riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen 

4) seuranta ja palaute 

4.3 Mallin konstruointi ja verifiointi 

Mallin konstruoinnin ja verifioinnin vaiheessa vastataan työn kolmanteen ja neljänteen 

tutkimuskysymykseen ja työn toiseen tavoitteeseen: 

TK3: Minkälaisia keinoja ongelmakohtien ratkaisemiseksi voidaan kehittää? 

TK4: Mitkä ratkaisut toteuttavat valittujen ongelmakohtien tarpeet ja vaatimukset?  

T2: Kehittää ratkaisuehdotuksia työssä tunnistettuihin ja priorisoituihin ongelmakohtiin 

niiden tarpeet huomioiden 
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Mallin konstruoinnin ja verifioinnin vaiheessa kuvataan priorisoidut ongelmakohdat ja 

avataan sanallisesti ”millaiseksi”-kysymyksen avulla se, minkälaiseksi ongelmakohtien 

muutostarve kuvattiin eli kuvataan ongelmakohtien kehitystarpeet (tarveanalyysit). Li-

säksi esitellään ratkaisumallit kuhunkin ongelmaan ja verifioidaan ratkaisut. 

4.3.1 Ongelmakohta 1: Prosessin epäselvyys 

Tarveanalyysi: 

Riskienhallinnan tavoite on työympäristön ja -olojen turvallisuuden ja terveellisyyden tur-

vaaminen. Sen tulisi olla jatkuva arkinen osa työpaikkojen toimintaa. Tämän vuoksi pro-

sessin ohjeistuksen tulisi ohjata jatkuvuuteen ja sen tulisi johtaa järjestelmällisyyteen ja 

kattavuuteen riskinarvioinnin toteuttamisessa työpaikalla. Riskienhallinnan tulisi olla 

konkreettinen työkalu oman työn kehittämiseksi. Suurin tarve on kehittää prosessista 

selkeä ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus, joka avaa myös prosessin merkitystä ja 

hyötyä ennaltaehkäisevänä työkaluna. Oleellista on työvaiheiden purku pienempiin hal-

littaviin kokonaisuuksiin ja käytännöllisyys. Selkeän prosessin ohjeistuksen nähdään li-

säävän tietoa ja ymmärrystä prosessin toteuttamisesta ja tavoitteista. Prosessin tulisi 

ohjeistaa riskienhallinnan kaikki eri vaiheet riskienhallinnan suunnittelusta toimenpitei-

den seurantaan, niistä tiedottamiseen ja tulosten hyödyntämiseen.  

Ratkaisut: Prosessikaaviot, Excel-taulukkotyökalu 

Riskienhallinta on vaiheiltaan tarkkaan määrätty prosessi. Siksi on tärkeää, että proses-

sin eri vaiheiden kytkökset ja prosessin eteneminen on kuvattu selvästi. Näin ollen edellä 

määriteltyihin tarpeisiin vastataan kehittämällä riskienhallinnan prosessin kokonaiskaa-

vio (kuva 6) ja viisi ydinvaihetta tarkemmin avaavat vuo-/prosessikaaviot (liite 4). Selke-

ästi kuvattu kaavio riskienhallinnan ydinvaiheista (kuva 6) helpottaa kokonaisuuden hah-

mottamista. Kaavio myös korostaa riskienhallinnan prosessimaisuutta. Tarkemmin mal-

linnetut prosessikaaviot (liite 4) eli vaiheittaiset ”step-by-step”-ohjeistukset lisäävät ym-

märrystä eri vaiheiden sisällöistä ja helpottavat vaiheiden läpikäyntiä ennen prosessin 

aloittamista. Lisäksi ne helpottavat prosessin vaiheiden toteuttamista. Prosessikaaviot 

ohjeistavat samalla lain ja standardin mukaisen riskien hallitsemisen toteuttamisjärjes-

tyksen.  

Riskienhallinnan tueksi on kaivattu käytännöllistä ja konkreettista työkalua, joka korostaa 

prosessin jatkuvuutta. Tähän vastataan kehittämällä sähköinen Excel-taulukkotyökalu, 

joka ohjaa prosessin vaiheiden toteuttamista prosessikaavioiden mukaisesti. Prosessi-

kaaviot kuvaavat taulukkotyökalun taustalla olevaa ajatusta riskin arvioinnin ja hallitse-
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misen vaiheista, joten niiden läpikäyminen myös lisää ymmärrystä taulukkotyökalun käy-

töstä. Taulukkotyökalun suunnittelussa on huomioitu analyysin tulokset riskienhallinnan 

eri vaiheiden tarpeista. 

Prosessikaaviot 

Kokonaisprosessi: riskienhallinta 

- Tavoite: Kehittää ja parantaa työpaikan turvallisuutta 

- Panos: Päätös riskienhallintaprosessin toteuttamisesta 

- Tuotos: Pienentyneet riskit, turvatut työskentelyolosuhteet ja lisääntynyt turvalli-

suustieto 

           

Kuva 6. Riskienhallintaprosessi pitää sisällään riskienhallinnan suunnittelun, ris-
kien arvioinnin, riskien hallitsemisen sekä tulosten hyödyntämisen.  
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Riskienhallintaprosessi alkaa riskienhallinnan suunnittelusta. Suunnitteluvaiheessa tulisi 

käydä läpi koko prosessi ja sen vaiheet esimerkiksi kuvattujen prosessikaavioiden avulla 

ja se tulisi tehdä yhteistyössä arviointiryhmän kesken. Riskienhallinnan suunnittelua ja 

sen sisältöä käydään tarkemmin läpi toisen ongelmakohdan käsittelyssä alaluvussa 

4.3.2 Ongelmakohta 2: Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu. 

Riskienhallinta itsessään koostuu riskien arvioinnista ja niiden hallitsemisesta. Näiden 

sisältämät vaiheet ovat riskienhallinnan ydinprosesseja. Riskien arvioinnissa tunniste-

taan työpaikalla olevat vaara- ja haittatekijät ja määritetään niiden aiheuttamat riskit, ris-

kien suuruus ja niiden toimenpidetarve. Riskien hallitsemisessa suunnitellaan, valitaan 

ja toteutetaan riskien hallitsemistoimenpiteet sekä seurataan riskiä. Koko riskienhallinta-

prosessissa saatuja tuloksia, eli lisääntynyttä turvallisuustietoa, tulisi käyttää organisaa-

tion oman toiminnan kehittämisessä.  

Seuraavassa on sanallisesti kuvattu yksitellen riskienhallintaprosessin ydinvaiheet. Jo-

kaisen vaiheen tavoitteet, panokset ja tuotokset on kuvattu alussa selventämää kyseisen 

vaiheen tarkoitusta. Varsinaiset mallinnetut prosessikaaviot löytyvät työn liitteistä (liite 

4). Prosessikaavioita luetaan ylhäältä alas. Alla olevassa taulukossa 6 on kuvattu pro-

sessikaavioissa käytetyt symbolit.  
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Taulukko 6. Prosessikaavioissa käytettyjen symbolien muoto, nimi ja kuvaus 

Muoto Nimi Kuvaus 

 

Toiminto Suorakulmainen toimintosymboli osoittaa 
sen, mitä kussakin prosessin vaiheessa suo-
ritetaan tai tarkastellaan. 

 

Aloitus / lopetus Kärjistä pyöristetty suorakulmainen aloitus-
/lopetussymboli kuvaa prosessin aloittavan 
ja lopettavan toiminnon. Aloitussymboleita 
on ainoastaan yksi, mutta lopetussymboleita 
voi olla useampi. 

 

Valinta Vinoneliö kuvaa valintasymbolia. Valinta-
symbolissa esitetään kysymys, jonka perus-
teella prosessi jakautuu kahteen eri symbo-
liin (kyllä/ei) ja jakaa siten osaprosessin kul-
kua eri vaiheisiin. 

 Virtaus Virtaussymbolia kuvaava nuoli osoittaa pro-
sessin kulkusuunnan ja etenemisjärjestyk-
sen. Kaavioissa etenemissuunta on yksise-
litteinen nuolen suunnan mukaisesti. Jokai-
sesta symbolista valintaruutua lukuun otta-
matta lähtee vain yksi virtaussymboli. Sym-
boliin voi kuitenkin tulla useampi virtaussym-
boli. 

 

 
 
  

Kytkös Ympyrä, josta lähtee katkoviiva (tai päinvas-
toin) kuvaa kytköstä. Se osoittaa osaproses-
sien yhdistymisen toisiinsa. Katkoviiva sym-
bolin yhteydessä kuvaa sitä, että symboliin 
linkittyvä virtaus tulee toisesta osaproses-
sista tai lähtee sellaiseen. 

 

Prosessin 1. vaihe: Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen 

• Tavoitteet: tunnistaa työpaikan haitta- ja vaaratekijät, poistaa vaara- ja haittate-

kijät, tunnistaa tilanteet, joissa haitta- tai vaaratekijä esiintyy, tunnistaa haitta-/ 

vaaratekijästä aiheutuvat terveys- ja turvallisuusvaikutukset, arvioida nykyisten 

toimenpiteiden riittävyys 

• Panos: työpaikalla oleva haitta- tai vaaratekijä, muutokset ulkoisissa tai sisäisissä 

olosuhteissa/toimintaympäristössä  

• Tuotos: poistettu haitta- tai vaaratekijä, siedettävä riski, tunnistettu riski 
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Riskien arviointi lähtee vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisesta. Tunnistusvaihe on kriit-

tisimpiä vaiheita koko riskienhallintaprosessissa, sillä tässä vaiheessa saadaan tärkein, 

oleellisin ja merkityksellisin tieto työpaikalla esiintyvistä vaaroista myöhempää prosessia 

varten. Vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisen tulisi olla systemaattista ja kattavaa, 

minkä vuoksi vaiheessa tulisi käyttää apuvälineitä (esimerkiksi tarkistuslistat). Näiden 

avulla työpaikalta voidaan tunnistaa myös ne riskit, joita ei ole aiemmin työpaikalla reali-

soitunut, mutta joiden esiintyminen on tulevaisuudessa mahdollista. Näin voidaan ennal-

taehkäisevästi torjua myös niitä riskejä, joita ei esimerkiksi tapaturmatilastojen, läheltä 

piti -tapahtumien tai vaaratilanneilmoituksien kautta ole havaittu.  

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tunnistetut haitta- ja vaaratekijät on ensisijaisesti 

poistettava, ja jos se ei ole mahdollista, niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja tur-

vallisuudelle tulee arvioida riittävä asiantuntijuus varmistaen. On tärkeää tunnistaa tilan-

teet, joissa vaaratekijöitä esiintyy, sillä vain tilanteissa käytössä olevia nykyisiä toiminta-

tapoja tarkastelemalla voidaan määrittää, aiheutuuko vaaratekijästä riskiä yksilölle vai ei. 

Jos katsotaan, että tilanteessa käytössä olevat toimintatavat riittävät estämään vaarate-

kijästä aiheutuvien haitallisten seurausten tapahtumisen, vaaratilanteen katsotaan ole-

van hallinnassa ja jäljelle jää siedettävä riski. Tällöin riittää, että riskiä seurataan olosuh-

teiden muuttuessa. Jos tilanteessa, jossa vaaratekijä esiintyy, ei ole käytössä riittäviä 

toimenpiteitä ja on mahdollisuus, että vaaratekijä aiheuttaa yksilön terveyteen tai turval-

lisuuteen vaikuttavia haitallisia seurauksia, tilanne ei ole hallinnassa ja vaaratekijästä 

aiheutuva tunnistettu riski tulee arvioida tarkemmin. 

Prosessin 2. vaihe: Riskin suuruuden määrittäminen 

- Tavoitteet: riskiluokkien ääripäiden tunnistaminen, tarkemmin arvioitavien riskien 

tunnistaminen  

- Panos: tunnistettu riski 

- Tuotos: kriittinen riski, arvioitava riski, seurattava riski  

Riskin suuruuden määrittämisen tarkoituksena on erotella aiemmassa vaiheessa tunnis-

tetut riskit niiden seurausten ja todennäköisyyksien vakavuuden mukaan eri tasoisiin 

luokkiin. Tärkeintä on tunnistaa kriittisimmät riskit, joiden pienentämiseksi edellytettävät 

toimenpiteet ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. 

Suuruuden määrittämisessä on huomionarvioista, että tässä tarkastellaan seurauksen 

vakavuutta ja todennäköisyyttä yksilön kannalta. Seurausten vakavuus määritellään sen 

mukaan, voiko riski pahimmillaan toteutuessaan aiheuttaa yksilölle pysyviä haittoja, työ-

kyvyttömyyttä, sairaalajaksoja tai jopa kuoleman. Mikäli näin on, seuraus katsotaan va-
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kavaksi. Seurausten todennäköisyyden tarkastelussa käytetään kriteerinä sitä, tapah-

tuuko kyseinen seuraus kyseistä työtehtävää tehtäessä yksilölle tietyn ajanjakson si-

sällä. Jos työntekijä esimerkiksi taustamateriaalin avulla tarkasteltuna kohtaa seuraukset 

puolen vuoden sisällä tai tätä useammin, seuraus katsotaan todennäköiseksi. Tässä tar-

kastelussa voidaan pohtia esimerkiksi kulunutta puolta vuotta ja miettiä sen perusteella, 

kuinka usein seuraus on tällä ajanjaksolla työpaikalla toteutunut. 

Jos seuraukset ovat vakavat ja todennäköiset, riski on kriittinen. Tällöin työskentelyä ei 

voida jatkaa, ennen kuin toimenpiteitä riskin pienentämiseksi on toteutettu. Toimenpiteitä 

tulee tällöin tehdä, vaikka kustannukset nousisivat suuriksikin ja investoinnit olisivat kal-

liita. Toteutettavien toimenpiteiden tulee olla vaikuttavia ja vähentää riskiä merkittävästi. 

Jos seuraukset eivät ole vakavia ja ne ovat epätodennäköisiä, toimenpiteiden suunnitte-

lussa voidaan harkita helppoja hallintatoimenpiteitä, joiden investointien ei tarvitse olla 

suuria. Jos seuraukset eivät ole vakavia, mutta niiden esiintyminen on todennäköistä, 

riskin merkitystä tulee arvioida tarkemmin. Vastaavasti toimitaan myös siinä vaihtoehtoi-

sessa tapauksessa, että seuraukset ovat vakavia, mutta esiintyvät vain harvoin. 

Prosessin 3. vaihe: Riskin merkittävyydestä päättäminen 

- Tavoite: vähemmän kriittisten riskien luokittelu ja näiden toimenpidetarpeen kii-

reellisyyden määritys 

- Panos: arvioitava riski 

- Tuotos: huomattava riski, kohtalainen riski, seurattava riski 

Riskin merkittävyydestä päättämisessä tarkastellaan tarkemmin riskejä, joiden seurauk-

set eivät ole vakavia, mutta joiden esiintyminen on todennäköistä, tai päinvastoin. Mer-

kittävyydestä päättämisessä arvioidaan siis tarkemmin riskejä, joiden pienentämisen kii-

reellisyydestä ei ole vielä riittävästi tietoa. Tämän vaiheen tavoitteena on saada arvioita-

ville riskeille luotettava ja perusteltu prioriteettilista toimenpiteiden suunnittelun tueksi.  

Riskin merkittävyydestä päättämisessä on keskeistä tarkastella sitä, kuinka suureen 

joukkoon seuraukset vaikuttavat ja kuinka pitkäaikaisia tai pitkäkestoisia seuraukset ovat 

koko organisaatiolle. Riskin merkittävyys kasvaa sen mukaan, mitä suurempi joukko ris-

kille altistuu. Jos riski vaikuttaa esimerkiksi kaikkiin kohteessa työskenteleviin tai ulko-

puolisiin henkilöihin ja riskistä aiheutuvat seuraukset ovat organisaatiolle pitkäaikaisia tai 

pitkäkestoisia (esimerkiksi mahdolliset juridiset seuraamukset), riski on huomattava. Täl-

löin sen pienentäminen on välttämätöntä ja toimenpiteitä tulee toteuttaa pikaisesti. Jos 

riskille altistuvien henkilöiden joukko on pieni eivätkä siitä mahdollisesti aiheutuvat seu-
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raukset ole pitkäaikaisia, riski on seurattava ja sen pienentämiseksi voi tehdä myös help-

poja ja edullisia toimenpiteitä. Toimenpidetarve on tällöin olemassa, mutta se ei ole kii-

reellinen. 

Jos riski vaikuttaa suureen joukkoon, mutta sen seuraukset eivät ole pitkäaikaisia, tulee 

riskin merkittävyyttä tarkastella tarkemmin. Samoin tarkemman tarkastelun kohteeksi 

päätyvät ne riskit, jotka eivät vaikuta suureen joukkoon, mutta jotka voivat aiheuttaa pit-

käaikaisia seurauksia organisaatiolle. Tällöin tulee miettiä, onko riskin toteutumisella vai-

kutuksia työn sujuvuuteen, kannattavuuteen tai tuottavuuteen, mitä nämä vaikutukset 

ovat ja onko organisaation sidosryhmillä vaateita riskiin liittyen. Näiden perusteella pää-

tetään, onko riski kokonaisuudessaan koko organisaatiolle merkittävä. Jos riskin näh-

dään olevan merkittävä organisaatiolle, se on kohtalainen ja toimenpiteitä riskin pienen-

tämiseksi tulee toteuttaa kohtuullisella aikataululla. Jos riski ei ole merkittävä, sitä tulee 

seurata ja toimenpiteiden toteuttamisessa voidaan harkita myös helposti toteutettavia 

toimenpiteitä.  

Prosessin 4. vaihe: Toimenpiteiden suunnittelu ja valinta 

- Tavoite: määrittää riskeille hallintatoimenpide niiden riskiluokan kriittisyyden mu-

kaisessa järjestyksessä 

- Panos: kriittinen riski, huomattava riski, kohtalainen riski, seurattava riski, riittä-

mätön toimenpide 

- Tuotos: toteutettavaksi suunniteltu riskiä pienentävä toimenpide  

Toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa siirrytään riskien arvioinnista riskien hallit-

semisen vaiheeseen. Riskien hallitsemisen tavoitteena on valita riskeihin kohdennetut ja 

niiden tarpeisiin vastaavat toimenpiteet työturvallisuuslain ja ISO 45001 -standardin oh-

jeistusten mukaisessa järjestyksessä, määrittää toimenpiteen riittävyys ja seurata, mil-

lainen riski toimenpiteen toteuttamisen jälkeen jää jäljelle. Aiempien vaiheiden pohjalta 

riskit on luokiteltu niiden kriittisyyden mukaan riskiluokkiin, jotka määrittävät riskien toi-

menpidetarpeen kiireellisyyden. Toimenpiteitä tulee suunnitella näiden luokkien mukai-

sessa järjestyksessä. 

Kriittisten riskien toimenpidetarve on välitön, joten näiden hallitsemiseksi toteutettavia 

toimenpiteitä tulee suunnitella ennen muita riskejä. Kriittisten riskien kohdalla työ tulee 

keskeyttää eikä sitä voida jatkaa, ennen kuin riski on pienennetty. Kriittisimpiin asioihin 

tulee puuttua tiukasti ja järjestelmällisesti, vaikka ne edellyttäisivät suuriakin investoin-

teja. Seuraavaksi tulee suunnitella huomattavien riskien toimenpiteet, joiden toteuttami-

nen tulee tehdä pikaisesti. Myös tällaisten riskien kohdalla tulee harkita työn keskeyttä-

mistä ennen kuin toimenpide on saatu toteutettua. Kohtalaisten riskien toimenpiteet tulee 
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suunnitella ja toteuttaa kohtuullisella aikataululla. Jos riski on seurattava, sen toimenpi-

detarve ei ole kiireellinen. Tällaisten riskien kohdalla voidaan myös harkita helposti to-

teutettavia ja edullisiakin toimenpiteitä, jotka eivät edellytä systemaattista suunnittelua. 

Huomionarvioista on kuitenkin, että myös seurattaville riskeille tulee suunnitella toimen-

piteitä muiden riskien tavoin, mikäli yksinkertaista ja helppoa ratkaisua riskin pienentä-

miseksi ei ole. Toimenpiteiden suunnittelun ja valinnan vaiheeseen voidaan päätyä myös 

silloin, kun toimenpide on toteutettu, mutta sen ei katsota pienentävän riskiä tarpeeksi. 

Toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa on tärkeää, että toteutettavat toimenpiteet 

ovat konkreettisia. Niiden tulee olla tilanteeseen sopivia, kohdentua tunnistettuihin vaa-

ratekijöihin ja olla oikein mitoitettuja. Myös nykyiset toimintatavat ja niiden riittävyys tulee 

huomioida toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa. Niiden parantaminen voi myös 

olla lähtökohtana toimenpiteiden suunnittelussa. Toimenpiteiden suunnittelujärjestystä 

kuvataan paremmin alakohdassa 4.3.2 Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu. 

Toimenpiteiden suunnittelun lopuksi on tärkeää arvioida, kuinka suunnitellut toimenpiteet 

pienentävät riskiä. Toimenpide voi pienentää esimerkiksi riskin esiintymistodennäköi-

syyttä tai seurauksen vakavuutta. Tämä on keskeinen osa toimenpiteen vaikuttavuuden 

arviointia. 

Prosessin 5. vaihe: Toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta 

- Tavoitteet: toteuttaa riskiä pienentävä hallintatoimenpide, arvioida toimenpiteen 

riittävyys ja seurata olosuhteiden muutoksia  

- Panos: toteutettavaksi suunniteltu riskiä pienentävä toimenpide, siedettävä riski 

- Tuotos: ajantasainen riskienhallinta, olosuhteiden muutosten aiheuttama uudel-

leenarvioinnin tarve 

Toimenpiteiden toteuttaminen on riskien hallitsemisen ydinvaihe. Vaikka riski olisi asian-

mukaisesti arvioitu, ei riskienhallinnasta ole hyötyä, ellei riskiä pienentäviä toimenpiteitä 

laiteta käytäntöön. Riskien arvioinnin ja hallitsemisen tuleekin johtaa toimenpiteiden to-

siasialliseen toteuttamiseen riskin pienentämiseksi. Toimenpiteiden toteuttaminen ja sen 

aikataulu tulee myös kuitata, jotta niistä jää dokumentoitu tieto myöhempää tarkasteltua 

varten. Keskeistä on, että toimenpiteitä toteutetaan riskien kriittisyyden mukaan toimen-

pidetarpeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. 

Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tulee määrittää, minkä suuruinen riski jää jäljelle. 

Tämä kertoo, ovatko toteutetut toimenpiteet riittäviä, vai tuleeko riskin hallitsemiseksi to-

teuttaa lisätoimenpiteitä suunnittelemalla uudelleen riskiin kohdistuva toimenpide. On 

oleellista tarkastella, kuinka toimenpide on pienentänyt riskiä ja määrittää, onko jäljelle 
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jäänyt riski siedettävällä tasolla. Vaikuttava arviointi on mahdollista vasta, kun toimen-

pide on ollut käytössä pidempään. Tämän vuoksi tarvitaan seurantaa. Riskin pienenty-

misen arvioinnissa voidaan vertailla toimenpiteen jälkeisiä olosuhteita aiemman vaiheen 

tavoitteisiin siitä, kuinka toimenpiteen nähdään pienentävän riskiä. Tämä kertoo toimen-

piteiden vaikuttavuudesta.  

Toimenpiteen toteuttamisen jälkeen riskienhallinnassa kerätty tieto tulee raportoida ja 

viestiä eteenpäin. Riskejä tulee edelleen seurata ja riskienhallintaa pitää ajantasaisena 

seuraamalla muutoksia olosuhteissa. Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia (esimer-

kiksi sisäisessä rakenteessa tai toimintaperiaatteissa, voimavaroissa, resursseissa, ul-

koisissa vaateissa ym.), riskienhallinta tulee aloittaa alusta ja tarkastella haitta- ja vaara-

tekijöiden mahdollista poistoa ja nykyisten toimenpiteiden riittävyyttä. Tämä korostaa ris-

kienhallinnan jatkuvuutta. 

Excel-taulukkotyökalu 

Riskienhallintaprosessi on monivaiheinen ja edellyttää selkeästi etenevää konkreettista 

ohjeistusta. Microsoft 365 -ohjelmistopaketin Excel on monikäyttöinen, sovellettava ja 

laajalti käytetty sovellus, joten se on helposti otettavissa käyttöön eri kokoisissa organi-

saatioissa. Se on myös helppokäyttöinen, joten siihen rakennettu työkalu ei vaadi käyt-

täjältään suurta osaamista. Siten sähköinen taulukkotyökalu on perusteltua toteuttaa Ex-

cel-sovelluksena. Kuvia taulukkotyökalusta ja sen vaiheista on työn liitteissä (liite 3).  

Excel-taulukkotyökalun pohjana on käytetty jo aiemmin työkirjassa käytössä olleita tar-

kistuslistoja. Käytetyt tarkistuslistat kytkevät uuden työkalun vanhoihin työkirjan mallei-

hin, ja toisaalta päivittävät työkirjan työkaluja sähköiseksi. Vaarojen tunnistaminen teh-

dään viiden eri tarkistuslistan pohjalta, ja ne ovat nopea ja yksinkertainen tapa tunnistaa 

työpaikalla esiintyvät vaarat. Taulukkotyökalu on kehitelty etenkin pienten ja keskisuur-

ten organisaatioiden vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin ja hallintaan. 

Taulukkotyökalu etenee prosessikaavioissa kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Taulukon 

yläosaan kuvattavia tunnistetietoja ovat muun muassa yrityksen nimi, kohteen kuvaus 

sekä tekijät ja päiväys. Tietoja täytettäessä taulukko ohjaa interaktiivisesti käyttäjää sen 

mukaan, miten riskejä työpaikalla esiintyy ja minkä suuruisia ne ovat. Jos riski tulee ar-

vioida, työkalu ohjaa riskin merkittävyydestä päättämiseen. Riskeille, joille arviointia ei 

tarvitse tehdä, työkalu ohjaa suoraan joko toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan tai 

vaihtoehtoisesti olosuhteiden seurantaan. Lopuksi työkalu antaa jäännösriskin arvion ja 

riskinarvioinnin tilan, joka kertoo esimerkiksi koko arvioinnin päivitystarpeesta tai lisätoi-

menpiteiden suunnittelun tarpeellisuudesta.  
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Verifioinnit: 

Riskienhallintaprosessin vaikeaselkoisuutta ja eri vaiheiden epäselviä kytköksiä toisiinsa 

pyrittiin ratkaisemaan mallintamalla prosessi kaavioihin. Selkeästi vaiheittain etenevät 

prosessikaaviot visualisoivat riskienhallintaprosessia käyttäjälle. Kaavioita on helppo sil-

mäillä ja ne antavat nopeasti tietoa siitä, mitä prosessin osavaiheissa tulee tehdä. Näin 

kaaviot helpottavat ja nopeuttavat riskienhallintaprosessin toteuttamista. Prosessin pilk-

kominen osiin selkeyttää eri vaiheiden tekemistä ja osavaiheiden tavoitteita. Myös pa-

nosten, tuotosten ja tavoitteiden määrittely havainnollistaa lukijalle, mitä kussakin vai-

heessa tapahtuu ja mikä on niiden tarkoitus. Tämä voi helpottaa prosessin tavoitteiden-

asettelua myös omassa organisaatiossa. Tavoitteiden määrittely on huomioitu taulukko-

työkalussa omana kohtanaan myös suunnitteluvälilehdellä, josta kerrotaan enemmän 

alaluvussa 4.3.2 Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu. 

Toisaalta prosessikaavioiden linkitykset kokonaisprosessin edelliseen ja seuraavaan 

vaiheeseen helpottavat myös koko riskienhallintaprosessin hahmottamista. Kun proses-

sin kokonaisuus on selkeämmin hahmotettava, myös sen merkitys ja hyöty selkeytyy. 

Tämän voidaan katsoa parantavan myös motivaatiota prosessin tekemiseen. Vaiheiden 

kytkökset toisiinsa havainnollistavat myös prosessin jatkuvuutta ja sitä, että eri vaiheet 

eivät ole toisistaan irrallisia osia. Prosessikaaviot on myös laadittu yleisellä tasolla, jolloin 

niiden nähdään olevan eri työpaikkoihin helposti sovellettavia. 

Excel-taulukkotyökalu prosessikaavioiden tavoin pilkkoo prosessin pienempiin osiin ja 

ohjeistaa käyttäjää toteuttamaan prosessin osissa vaihe kerrallaan. Työkalu etenee sel-

keästi ja ohjaa samalla käyttäjää taulukon täyttämiseen, mikä lisää sen helppokäyttöi-

syyttä. Ohjeistus taulukkoa täytettäessä lisää ymmärrystä prosessin vaiheiden oleelli-

sista kohdista ja tiivistää ne selkeisiin kysymyksiin, joihin taulukossa annetaan vastaus. 

Tämä havainnollistaa prosessia ja selkeyttää sen ymmärtämistä. Mikäli vaara ei koske 

juuri arvioitavaa kohdetta, työkalu ohjaa käyttäjää siirtymään prosessin loppuun. Tämä 

nopeuttaa koko prosessia, kun arviointi tehdään ainoastaan niitä tarvitseville riskeille. 

Toisaalta taulukkotyökalu edellyttää järjestelmällisyyttä riskienhallintaprosessin tekoon, 

sillä se on rakennettu vaihe vaiheelta täytettäväksi eikä oleellisia vaiheita prosessissa 

voi sivuuttaa, sillä taulukon toiminta vaatii aiempien tietojen täyttämisen oikeisiin soluihin. 

Tämä voi hidastaa prosessin toteuttamista, mutta toisaalta myös varmistaa prosessin 

oleellisten vaiheiden läpi käymisen ja siten riskienhallinnan kattavuuden niiden riskien 

osalta, joilla se on tarpeellista. Taulukkotyökalu on kaivattu konkreettinen ja sähköinen 

apuväline työpaikan riskienhallintaprosessin tueksi.  
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Työkalun ja kaavioiden rakentamisessa on pyritty korostamaan myös ennaltaeh-

käisevyyttä työpaikkojen työturvallisuustoiminnassa. Molemmissa esimerkiksi ohjataan 

käyttäjää huomioimaan vaarojen tunnistamisessa sellaiset vaarat, jotka eivät ole johta-

neet työpaikoilla tapaturmiin tai muihin vastaaviin tilastoissa näkyviin tapahtumiin. Niissä 

myös huomioidaan olosuhteiden muutokset ja nähdään nämä riittävinä perusteluina ar-

vioinnin päivittämiselle, mikä lisää ennakoivuutta. Lisäksi toimenpiteiden suunnittelussa 

käydään järjestelmällisesti läpi, millä tavoin riskejä voidaan pienentää ennen niiden to-

teutumista.   

Toisaalta prosessikaavioiden ja taulukkotyökalun toteutus ei vastaa kaikilta osin tarve-

analyysin muutostarpeisiin prosessille. Vaikka kaavioiden ja työkalujen rakentamisessa 

on pyritty käytännöllisyyteen ja jatkuvuuteen työpaikan työturvallisuustoiminnassa, nii-

den kytköstä arkiseen jokapäiväiseen toimintaan ei ole voitu varmistaa. Työkalujen ja 

kaavioiden kytkös arkitoimintaan jää helpoksi irralliseksi ja oleellista olisi niiden sisällön 

jalkauttaminen työpaikan toimintaan eri tasoille. Toisaalta työpaikkojen omat rakenteet 

ja asenteet työturvallisuustoimintaan vaikuttavat siihen, kuinka niitä vahvistavia ja tuke-

via työkaluja ja prosessimalleja levitetään työntekijätasolle saakka.  

Myös sinänsä työkalussa ja kaavioissa onnistuneen ennaltaehkäisevyyden korostami-

sessa tulee huomioida, että vaikka työkalussa ja kaavioissa on pyritty korostamaan ris-

kien pienentämistä ja niiden toteutumisen estämistä ennalta monessa kohtaa, vasta lo-

pullinen toteutus työpaikalla vahvistaa, kuinka tämä käytännössä toteutuu. Jos riskien-

hallintaprosessia esimerkiksi aletaan lähtökohtaisesti toteuttaa vasta riskin realisoitumi-

sen jälkeen, ennaltaehkäisy ei ole ollut riittävää. Arkisuuden tavoin ennaltaehkäisevyy-

den korostamisessa niin ikään vaikuttavat siis työpaikan omat toimintatavat, asenteet ja 

suhtautuminen koko työturvallisuustoimintaan organisaatiossa. 

Riskienhallintaprosessin kytkös esimerkiksi liiketoiminnan prosesseihin ja muihin doku-

mentteihin on työkalussa ja kaavioissa edelleen irrallinen, sillä niissä ei ole huomioitu 

esimerkiksi työpaikkaselvityksen merkitystä ja suhdetta riskienhallintaprosessiin. Ne ei-

vät myöskään selkeästi kerro, mitä lakisääteisiä arviointeja työpaikalla tulee tehdä niissä 

kuvatun yleisen riskienhallintaprosessin lisäksi. Riskienhallinnan kytkeminen paremmin 

osaksi liiketoimintaprosesseja vahvistaisi motivaatiota prosessin tekoon ja lisäisi edel-

leen sen ymmärrystä oman toiminnan kehittämisen välineenä. Toisaalta kuvattuja pro-

sessikaavioita voi käyttää hyödyksi esimerkiksi oman organisaation johtamisjärjestelmän 

rakentamisessa ja liiketoimintaprosessien mallintamisessa, jolloin riskienhallinnan voi 

kytkeä esimerkiksi osaksi laadun johtamisprosesseja. Tämä edelleen osoittaa kaavioi-

den hyvän sovellettavuuden. 
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Yksi suurimmista taulukkotyökalun ongelmista on sen soveltamisen kankeus ja käytet-

tävyys kohteessa. Vaikka Excel on perusteltu sovellusvalinta työkalun kehittämiseen, to-

teutus voisi kuitenkin olla toimivampi esimerkiksi verkkopohjaisessa sovelluksessa. Ny-

kyisessä taulukkotyökalussa ei esimerkiksi voi lisätä vaihtoehtoisia seurauksia tai use-

ampia vaaratilanteita yhteen vaaratekijään, jolloin vakavuus ja todennäköisyys tulee 

määrittää vain yhden vaaratilanteen kautta. Tämä supistaa riskinarviointia merkittävästi. 

Myös Excelin käyttöliittymämahdollisuudet ovat rajalliset ja esimerkiksi työkalussa käy-

tössä oleva vetovalikko voi olla kömpelö käyttää eri arviointiympäristöissä tai esimerkiksi 

mobiililaitteilla. Myös taulukon massiivisuus ja suuri tietomäärä voi tuntua käyttäjälle ras-

kaalta. Lisäksi työkalun rakentamisessa käytetyt makrot ovat ongelmallisia, sillä käyttä-

jän tulee itse osata kytkeä ne päälle sovellusta avattaessa. Ilman päälle kytkemistä työ-

kalu toimii vaillinaisemmin. Taulukkotyökalu voisi paremmin kehiteltynä nämä tekijät 

huomioiden vastata tehokkaammin sovellettavuuden ja kohteenmukaisuuden tarpeisiin 

työkalusta työturvallisuuden kehittämisen arkisena välineenä. 

Alla olevassa taulukossa 7 on tiivistetty riskienhallintaprosessin epäselvyyteen kehitetty-

jen ratkaisujen verifiointi. Taulukossa kuvataan tarveanalyysin tuloksena saadut muutos-

tarpeet sekä kohdittain erittelyt siitä, mihin muutostarpeisiin kehitellyt ratkaisut vastaavat 

ja missä olisi edelleen paranneltavaa (X). Viiva (–) toteutunut-sarakkeessa kuvaa sitä, 

että kyseinen ratkaisu ei ole onnistunut vastaamaan tähän muutostarpeeseen. Paranne-

tavaa-sarakkeessa viiva kertoo, että ratkaisu riittää tällaisenaan. 

Taulukko 7. Prosessin epäselvyys: tulosten verifiointi 
 

Toteutunut Parannettavaa 

Muutostarve Kaaviot Taulukko-
työkalu 

Kaaviot Taulukko-
työkalu 

Jatkuva prosessi X X – – 

Vaiheet kokonaisuuk-
siin jakava 

X X – – 

Tavoitteet määrittelevä X X – – 

Ymmärrettävä ja konk-
reettinen "step-by-
step"-ohjeistus 

X X – – 

Työympäristön kehittä-
misen arkinen työkalu  

– – X X 

Järjestelmällinen ja kat-
tavaa 

X X – – 

Kytkökset liiketoimin-
taan ja lakisääteisiin 
dokumentteihin sitova 

– – X X 

Ennaltaehkäisevyyttä 
korostava 

X X X X 

Sovellettava ja koh-
teenmukainen 

X – – X 
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4.3.2 Ongelmakohta 2: Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu 

Tarveanalyysi: 

Koko riskienhallinnan tulisi olla hyvin organisoitu, resursoitu ja aikataulutettu prosessi, 

mikä edellyttää kattavaa suunnittelua ennen prosessin aloittamista. Suunnittelun alussa 

tulisi koota arviointiryhmä, jossa tulisi olla mukana työpaikan henkilöstöä eri tasoilta 

(PAT-periaate: päättäjät, asiantuntijat, työntekijät). Vastuu arviointiryhmän kokoamisesta 

on johdolla. Asiantuntijaryhmän heterogeenisuus parantaa osaamistasoa. Taustatieto-

jen keräyksen tulisi olla keskeinen osa suunnitteluvaihetta, jotta riskinarviointia tehtäessä 

olisi mahdollisimman kattava ennakkokäsitys siitä, mitä mahdollisia haitta- ja vaarateki-

jöitä kyseisessä työympäristössä on. Kerättävät tiedot voivat olla muun muassa työpai-

kan omia läheltä piti -tapauksia ja sattuneita tapaturmia, vaaratilanneilmoituksia, turval-

lisuushavaintoja, työpaikkakyselyitä tai muita vastaavia selvityksiä, tai yleinen katsaus 

toimialalle tyypillisistä riskeistä. Suunnittelussa tulisi huomioida aikataulutus, resurssointi 

ja johdon sitouttaminen mukaan tuen varmistamiseksi. Riskienhallinta tulisi määrittää, 

vastuuttaa, aikatauluttaa ja kirjata ylös muiden töiden tavoin. Lisäksi suunnitteluvai-

heessa tulisi huomioida käytettävien työkalujen ja menetelmien valinta. Myös tuloksista 

viestintä (koska, miten, kelle) tulisi määrittää ja kirjata ylös jo suunnitteluvaiheessa. Seu-

rantatavat (esim. mittarit) tulisi myös kirjata ylös jo arvioinnin alussa, sillä niiden avulla 

voidaan tarkastella oleellisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Toimenpiteiden suunnittelu nähdään tärkeänä vaiheena, joka nykyisellään jää työkirjasta 

kokonaan puuttumaan. Toimenpiteiden suunnittelussa oleellista on eri vaihtoehtojen 

pohtiminen ja toimenpiteiden konkreettisuuden miettiminen. Koska toimenpiteet tulisi 

viedä käytäntöön, niiden tulisi olla tilanteeseen mietittyjä, vaaroihin kohdennettuja ja oi-

kein mitoitettuja realistisia toimintatapoja. Vahvana pohjana toimenpiteiden suunnittelun 

taustalla tulee olla nykyiset toimintatavat ja niiden riittävyys, sillä se perustelee lisätoi-

menpiteiden tarpeen riskin edelleen pienentämiseksi. Myös toimenpiteiden vaikutta-

vuutta tulisi tarkastella toimenpiteitä suunniteltaessa esimerkiksi kustannustehokkuu-

den, tuottavuuden tai altistuvien työntekijöiden joukon suuruuden perusteella.  

Kuten koko riskienhallinnassa, myös toimenpiteiden suunnittelussa tulisi olla mukana eri 

tasojen edustajia työntekijätasolta johtoportaaseen, joilla on toteuttamisvalta toimenpi-

teiden läpivientiin. Toteutettavien toimenpiteiden tulisi pohjata ennen kaikkea terveys- ja 

turvallisuusvaikutuksiin ja ensi sijassa olisi harkittava riskien poistamista lainsäädännön 

vaateen mukaan. On tärkeää huomata, että kaikkien toimenpiteiden ei tarvitse olla mer-

kittäviä investointeja, vaan turvallisuustason parantamista voidaan toteuttaa myös pie-
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nillä ratkaisuilla. Toisaalta kriittisten asioiden tunnistaminen on riskinarvioinnin tärkeim-

piä tavoitteita, jolloin merkittävimpiin riskeihin tulee tilanteen vaatiessa olla valmis puut-

tua järjestelmällisesti, vaikka se edellyttäisi suurempia resursseja. Näin myös toimenpi-

teiden priorisointi kiireellisyyden mukaan on tärkeää toimenpiteiden suunnittelussa. 

Ratkaisut: Excel-taulukkotyökalun suunnitteluvälilehti, Excel-taulukkotyökalu, uima-
ratakaavio, kuva ja taulukko toimenpiteiden suunnittelujärjestyksestä 

Monet riskienhallinnan suunnittelun ohjeistuksen tarpeista toteutuivat jo nykyisessä työ-

kirjan suunnittelulomakkeessa. Huomionarvioista on, että tästä huolimatta suunnittelu 

nähtiin hankalana. On mahdollista, että riskienhallinnan tueksi suunniteltu lomake ei ole 

tavoittanut käyttäjiä niin, miten kattava prosessin toteuttaminen edellyttäisi. Tämän 

vuoksi Excel-taulukkotyökalun aloitusvälilehdelle laaditaan suunnittelulomake, johon kir-

jataan ylös riskienhallinnan suunnittelussa huomioitavia asioita (ks. liite 3). Kun suunnit-

telun ohjeistus yhdistetään samaan tiedostoon osaksi prosessin muita vaiheita, läpi käy-

tävien dokumenttien määrä pienenee. Se myös korostaa suunnittelun merkitystä ennen 

varsinaisen prosessin aloitusta. 

Yksi suurimmista vaikeuksista koko riskienhallinnan suunnittelussa on sen organisointi. 

Tämän vuoksi organisoinnista laaditaan uimaratakaavio (kuva 8), joka ohjeistaa siihen, 

kenen tulisi olla mukana riskienhallinnan eri vaiheissa. Prosessin vaiheet jaetaan ns. ui-

maradoille, joista jokainen kuvaa vastuutahoa (nimetty kaavion vasemmassa reunassa). 

Uimaratakaavio alkaa päätöksestä toteuttaa riskienhallintaprosessi. Tämän vastuu on 

johdolla. Samoin johdon vastuulla on kuitata riskienhallinta tehdyksi. Kaavioita luetaan 

vasemmalta oikealle. Uimaratakaavio perustuu riskienhallinnan taustalla olevaan PAT-

periaatteeseen. Ulkoisten asiantuntijoiden apu korostuu prosessin alkuvaiheessa, jossa 

voidaan konsultoida esimerkiksi viranomaisia tai tutkimuslaitoksia.  

Toimenpiteiden suunnittelu puuttui nykyisellään työkirjasta. Myöskään nykyisten toimen-

piteiden riittävyyttä ei huomioitu nykyisessä ohjeistuksessa. Kehitellyssä Excel-taulukko-

työkalussa nykyisten toimenpiteiden riittävyys huomioidaan ja tuodaan osaksi ensim-

mäistä vaarojen tunnistamisen vaihetta. Lisäksi työkalu vahvistaa myös toimenpiteiden 

suunnittelun systemaattisuutta ja kohteenmukaisuutta, kun jokaisen tunnistetun riskin 

kohdalla ohjeistetaan toimenpiteen suunnitteluun ja valintaan sekä pyydetään kuvaa-

maan toimenpide, mikä vahvistaa toimenpiteen suunnittelutarvetta.  

Riskiluokkia muodostettaessa (ks. tarkemmin edellä alaluku 4.3.3 Ongelmakohta 3: Ris-

kin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen) niitä vastaavien toimen-

pidetarpeiden määrittämisessä korostetaan toisaalta kriittisimpien riskien kiireellisyyttä 
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sekä pienempienkin riskien toimenpidetarvetta. Näin Excel-taulukkotyökalussa koroste-

taan toimenpiteiden suunnittelun tarvetta läpi kaikkien riskiluokkien. Pienimmille riskeille 

tuodaan mukaan mahdollisuus myös helppojen toimenpiteiden toteuttamiselle ilman var-

sinaista suunnittelua. Ainoastaan siedettäville riskeille ei nähdä tarvetta toimenpiteiden 

toteuttamiselle, mutta myös näiden mahdollista toimenpidetarvetta korostetaan olosuh-

teiden muuttuessa. Näin menetelmä ohjaa myös olosuhteiden seurantaan ja jatkuvaan 

oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. 

Toimenpiteiden suunnittelun vaikeuden vuoksi nähdään tärkeänä havainnollistaa, missä 

järjestyksessä hallitsemistoimenpiteiden suunnittelua tulee tehdä. Havainnollistamisen 

tueksi tehdään sekä kuva- että taulukkomuotoinen yhteenveto toimenpiteiden hallinta-

järjestyksestä (kuva 7 ja taulukko 8). Samaa lakiin ja ISO 45001 -standardiin pohjautuvaa 

järjestystä noudatetaan aiemmin kuvatuissa prosessikaavioissa ja taulukkotyökalussa. 

Näiden visualisointi voi helpottaa käyttäjää ymmärtämään edellytettävän järjestyksen toi-

menpiteiden suunnitteluun. Myös taulukkotyökalun vaiheet ja toiminta ohjaavat käyttäjää 

toimenpiteiden oikeaan suunnittelujärjestykseen. 

               

Kuva 7. Riskien hallitsemistoimenpiteiden suunnittelujärjestys  
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Taulukko 8. Riskien hallintatoimenpiteiden toteuttamisjärjestys (SFS-ISO45001, 2018, 41–43)

Ensisijai-
suus 

Hallintatoimen-
pide 

Esimerkki toimenpiteestä 

1. Korvaa - Korvaaminen vähemmän vaarallisella 
- Siirtyminen vastaamaan asiakaspalautteisiin verkkoneuvonnalla 
- TTT-riskien torjuminen vaaran lähteellä  
- Tekniikan kehittymiseen mukautuminen (esim. liuotepohjaisen 

maalin korvaaminen vesipohjaisella, liukkaan lattiamateriaalin 
vaihtaminen, laitteiden jännitevaatimusten alentaminen) 

2. Hallitse teknisesti - Ihmisten eristäminen vaarasta 
- Yleisesti suojaavien toimenpiteiden toteuttaminen (esim. eristämi-

nen, koneiden suojusten lisääminen, ilmanvaihtojärjestelmät) 
- Mekaanisten apuvälineiden käyttö 
- Melun vähentäminen 
- Putoamisten ehkäisy suojakaiteilla 

3. Uudelleenorgani-
soi 

- Vältetään yksintyöskentelyä, haitallisia työaikoja tai työkuormaa 
- Syrjinnästä valittaneiden henkilöiden huonon kohtelun estäminen 

4. Ohjaa hallinnolli-
sesti 

- Säännölliset turvallisuusvarusteiden tarkastukset 
- Terveys- ja turvallisuusasioiden koordinointi aliurakoitsijoiden toi-

mintojen kanssa 
- Haarukkatrukkien ajolupien antaminen 
- Ohjeiden antaminen vaaratilanteista, poikkeamista ja syrjinnästä 

valittaneiden henkilöiden huonoa kohtelua koskevasta raportoin-
nista ilman pelkoa kostotoimista 

- Työn kulun (esim. työntekijöiden työvuorojen) muuttaminen 
- Terveydentilan seurannan järjestäminen työntekijöille, joilla on to-

dettu olevan riski saada työperäisiä haittoja (esim. kuuloon, käsiin 
ja käsivarsiin kohdistuvaan tärinään, hengitystiesairauksiin, ihosai-
rauksiin tai altistumiseen liittyviä) 

- Asianmukaisten ohjeiden antaminen työntekijöille (esim. kulunval-
vontaprosessit) 

5. Kouluta - Kiusaamista ja häirintää ehkäisevän koulutuksen järjestäminen 
- Perehdytyskoulutuksen järjestäminen 

6. Suojaa - Henkilösuojaimet: asianmukaisten henkilösuojainten, myös suoja-
vaatteiden, ja henkilösuojaimien käyttöohjeiden ja huollon tarjoami-
nen (esim. suojajalkineet, suojalasit, kuulosuojaimet, käsineet) 

7. Muu - Riskin jakaminen (sopimukset, vakuutukset), riskin säilyttäminen 
perustellusti 
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Kuva 8. Riskienhallinnan organisointi
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Verifioinnit: 

Koko riskienhallintaprosessin suunnittelun ja organisoinnin vaikeutta ratkaistiin uimara-

takaaviolla ja kokoamalla suunnittelun yhteenvetolomake täytettäväksi taulukkotyökalun 

ensimmäiselle välilehdelle. Suunnittelulomakkeeseen on koottu kaikki ennen prosessin 

toteuttamista huomioitavat asiat. Suunnittelulomake huomioi arviointiryhmän perustami-

sen, kokoonkutsujan ja siihen kuuluvat jäsenet. Lisäksi suunnittelulomakkeessa huomi-

oidaan henkilöstön osallistumisen varmistaminen. Uimaratakaaviossa havainnolliste-

taan, missä vaiheessa prosessia kunkin tahon tulisi olla mukana. Kaavio havainnollistaa 

arviointiryhmän kattavuutta, yhteistyötä ja ryhmän heterogeenisyyden merkitystä proses-

sissa. Nämä selkeyttävät konkreettisesti organisointia prosessin alussa.  

Johdon sitoutumisen merkitystä korostetaan sekä uimaratakaaviossa että suunnittelulo-

makkeessa, sillä uimaratakaaviossa prosessi lähtee johdon uimaradalta päätöksestä to-

teuttaa prosessi. Keinoja sitouttaa johto prosessiin tulee tarkastella puolestaan suunnit-

telulomakkeessa. Etenkin uimaratakaavio havainnollista käyttäjälle sen, että riskienhal-

lintaprosessi on usean eri tahon kanssa toteutettava yhteistyöprosessi, jossa jokaisella 

taholla on oma roolinsa prosessin vaiheiden etenemisessä. Sanallisesti näitä täydenne-

tään suunnittelulomakkeessa. 

Suunnittelulomakkeeseen on sisällytetty taustatietojen kerääminen ja annettu esimerk-

kejä siihen, mitä tietoja organisaatio voi käyttää hyödykseen vaarojen tunnistamisessa 

ja niiden seurauksien ja todennäköisyyden määrittämisessä. Esimerkkien nähdään hel-

pottavan taustatietomateriaalien keruuta ja kytkevän arviointia muihin dokumentteihin. 

Suunnittelulomakkeeseen on sisällytetty lisäksi työkalujen ja menetelmien määrittely ja 

valinta. Uimaratakaaviota voi käyttää myös pohjana prosessin aikataulutukseen ja sen 

miettimiseen, millaisia koulutuksia prosessin aikana tulee järjestää ja kenelle. 

Vaikka uimaratakaavio on kehitetty helpottamaan suunnittelua ja organisointia, sen oh-

jeistus voi osittain aiheuttaa myös hankaluutta organisoinnin suunnittelussa. Etenkin ui-

maratakaavioiden vastuurajapinnat ovat kohtia, joissa toimijoille voi olla epäselvää, kuka 

konkreettisesti on vastuussa kunkin vaiheen toiminnasta. Uimaratakaavio olisi käytän-

nöllisempää mallintaa yksityiskohtaisemmin, jossa prosessin vaiheet avataan tarkemmin 

ja toiminnot sijoitetaan ainoastaan sille uimaradalle, joka siitä kulloinkin on vastuussa. 

Rajapinnat ylittäviä yhteisiä toimintoja ei suositellakaan käytettäväksi tarkkaa ohjeistusta 

kuvaaviin kaavioihin. Uimaratakaavio tällaisenaan jää hieman pintapuoliseksi ja sitä on 

suositeltavaa silmäillä ainoastaan suurpiirteisenä yleisohjeena.  

Toimenpiteiden suunnittelujärjestystä havainnollistavat kuva 7 ja taulukko 8 varmistavat 

sen, että toimenpiteiden suunnittelu pohjaa lainsäädännön vaatimuksiin. Tätä vahvistaa 
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myös taulukkotyökalun toiminta, jossa toimenpiteiden suunnittelu samalla tavoin ohjeis-

tetaan työturvallisuuslain 8 §:n ja standardin ISO 45001 edellyttämässä järjestyksessä. 

Taulukkotyökalun rakentamisessa on huomioitu myös toimenpiteiden perustuminen tur-

vallisuus- ja terveysnäkökulmaan ja nykyisten toimenpiteiden riittävyys riskin syntymisen 

arvioinnissa. Jo vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisessa käyttäjää pyydetään kuvaa-

maan yksilölle mahdollisesti aiheutuvat seuraukset, ja tämä tulee tehdä jo ennen nykyis-

ten toimenpiteiden riittävyyden arviointia. Näin ollen toimenpiteiden suunnittelussa käyt-

täjä on tietoinen siitä, mitä seurauksia vaarasta voi yksilölle aiheutua ja pyrkii estämään 

ne, mikäli nykyiset toimenpiteet eivät riitä.   

Taulukkotyökalun toiminta ohjaa myös siihen, että suunniteltavat toimenpiteet ovat tilan-

teeseen sopivia ja kohdentuvat oikeisiin vaaroihin, sillä työkalu etenee yksi vaaratekijä 

kerrallaan. Prosessi ohjaa käyttäjää käymään läpi juuri kyseiseen vaaraan liittyvää vaa-

ratilannetta, seurauksia ja todennäköisyyttä sekä nykyisiä toimintatapoja, minkä näh-

dään vahvistavan sitä, että uudet toimenpiteet kohdistuvat juuri kyseisen vaaran eh-

käisyyn. Jokaisen riskin saama toimenpideluokka puolestaan helpottaa uusien suunni-

teltavien toimenpiteiden mitoitusta myös niiden kiireellisyyden kautta. Taulukkotyöka-

lussa korostetaankin järjestelmällistä puuttumista riskeihin juuri niiden suuruuden ja toi-

menpidetarpeen kiireellisyyden kautta. 

Kaikkiin toimenpiteiden suunnitteluun liittyviin ongelmiin ja muutostarpeisiin ei ole pys-

tytty vastamaan taulukkotyökalun tai lisämateriaalin kehittämisessä. Vaikka toimenpitei-

den kohteeseen sopivuutta on ratkottu työkalussa rakenteellisesti, toimenpiteiden suun-

nittelun konkreettisuutta ei ole voitu varmistaa. Konkreettisuutta on pyritty tuomaan mu-

kaan taulukkotyökaluun muun muassa pyytämällä kuvailemaan toteutettavaa toimenpi-

dettä sekä huomioimalla siinä myös toimenpiteiden kuittaus, mutta viime kädessä toi-

menpiteiden käytännöllisyyteen ja toimeenpanevuuteen vaikuttava konkreettisuus jää 

toimenpiteiden suunnittelijalle. Tätä voisi paremmin pyrkiä tuomaan esiin työkaluun ja 

havainnollistaa esimerkeillä. 

Myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi jää taulukkotyökalussa puutteelliseksi, 

vaikka työkalun loppuun onkin tuotu mukaan toimenpiteiden riittävyyden arviointi niiden 

toteuttamisen jälkeen. Voisi kuitenkin olla aiheellista selvittää tarkemmin sitä, kuinka to-

teutettavat toimenpiteet todellisuudessa vaikuttavat esimerkiksi kustannuksiin, työn su-

juvuuteen tai tuottavuuteen, tai kuinka suuren joukon turvallisuutta toimenpiteellä saa-

daan parannettua. Jotta näitä asioita voitaisiin luotettavasti arvioida, toimenpiteiden 

suunnittelu- ja toteuttamisvaiheeseen tarvittaisiin systemaattisempaa analyysia. Myös 

toimenpiteiden suunnitteluun osallistuvien eri tahojen roolia voisi pyrkiä vahvistamaan 
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myös tässä vaiheessa prosessia ja etenkin työntekijöiden mukanaoloa toimenpiteiden 

suunnittelussa korostaa. 

Alla olevassa taulukossa 9 on tiivistetty riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnitteluun 

kehitettyjen ratkaisujen verifiointi. Taulukkoon merkitty rasti (X) kertoo, mihin muutostar-

peeseen kukin ratkaisu vastaa ja missä olisi edelleen parannettavaa. Viiva (–) toteutu-

nut-sarakkeessa kuvaa sitä, että kyseinen ratkaisu ei ole onnistunut vastaamaan tähän 

muutostarpeeseen. Parannettavaa-sarakkeessa viiva kertoo, että ratkaisu riittää tällai-

senaan. Vinoviivoitettu sarake kertoo, että kyseisen ratkaisun ei ole tarkoitus vastata 

juuri tähän muutostarpeeseen. 
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Taulukko 9. Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu: tulosten verifiointi 
 

Toteutunut Parannettavaa 

Muutostarve Uimarata-
kaavio 

Tauluk-
kotyöka-
lun suun-
nitteluvä-
lilehti 

Toimen-
piteiden 
suunnit-
telujär-
jestys 
(kuva + 
taulukko, 
taulukko-
työkalu) 

Uimarata-
kaavio 

Tauluk-
kotyöka-
lun suun-
nitteluvä-
lilehti 

Toimen-
piteiden 
suunnit-
telujär-
jestys 
(kuva + 
taulukko, 
taulukko-
työkalu) 

RISKIENHALLINTA-
PROSESSI: 

      

Hyvin organisoitu X X  X –  

Eri tasot sisältävän ryh-
män yhteistyössä toteu-
tettava 

X X  – –  

Aikataulutuksen, resurs-
soinnin ja johdon tuen 
sisältävä 

X X  – –  

Taustatietojen keräyk-
sen toteuttaminen 

 X   –  

Työkalujen ja menetel-
mien määrittely sisälly-
tetty suunnitteluun 

 X   –  

TOIMENPITEET: 
      

Pohjaaminen lainsää-
dännön vaatimuksiin 

  X   – 

Pohjaaminen terveys-
turvallisuusnäkökul-
maan 

  X   – 

Nykyisten toimintatapo-
jen huomiointi ja niiden 
riittävyyden arviointi 
osana suunnittelua  

  X   – 

Pienten ratkaisujen to-
teuttamisen ylläpito, 
mutta korostetaan jär-
jestelmällistä puuttu-
mista kriittisimpiin asioi-
hin 

  X   – 

Huomioidaan toimenpi-
teiden tilanteeseen sopi-
vuus, vaaroihin kohden-
tuminen ja oikea mitoi-
tus 

  X   – 

Mietitään toimenpitei-
den konkreettisuutta 

  –   X 

Vaikuttavuuden tarkas-
telu esim. kustannuste-
hokkuuden, tuottavuu-
den ja altistuvien työnte-
kijöiden joukon suuruu-
den perusteella 

  – 

 
 
 
  

 X 

Organisointi: osallistu-
van ryhmän heterogee-
nisuuden varmistami-
nen (eri tasot) 

  –   X 
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4.3.3 Ongelmakohta 3: Riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä 
päättäminen 

Tarveanalyysi: 

Riskin suuruuden määrittämisen vaihe nähdään tärkeänä, sillä sen perusteella riskejä 

voidaan vertailla ja asettaa ensisijaisuusjärjestykseen niiden kriittisyyden mukaan. Toi-

saalta itse riskilukujen määrittämistä ei nähdä oleellisena ja esimerkiksi sanan, lauseen 

tai riskikuvauksen on nähty voivan kuvata riskin suuruutta numeron sijaan. Riskin nu-

meerisesta määrittämisestä voitaisiinkin siirtyä sanalliseen kuvaukseen, joka kertoisi, 

kuinka suurena tunnistettu vaara tai riski nähdään. Oleellista suuruuden määrittämisessä 

on riskien priorisointi ja järjestykseen saaminen. Tämän vuoksi myös sen merkityksen ja 

merkittävyyden arviointia on luonteva tehdä suuruuden määrittämisen yhteydessä. Huo-

limatta siitä, millä tavalla riskin suuruutta määritetään, siinä tulisi huomioida sekä ter-

veysmerkitysten vakavuus että niiden todennäköisyys. Seurausten vakavuudessa tulisi 

huomioida vakavimmat mahdolliset seurauksen yksilölle ja todennäköisyydet tulisi koh-

dentaa tarkennetusti juuri määriteltyihin seurauksiin. Arviointi on tärkeää tehdä yhteis-

työssä ja hyödyntää esimerkiksi työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation asiantun-

tija-apua. 

Riskin merkittävyydestä päättämisen tulisi johtaa prioriteettilistaan, jossa kriittisimmät ja 

kiireellisimmin toimenpiteitä vaativat riskit on tunnistettu. Oleellista on ymmärtää, onko 

määritetty riski sen suuruinen, että sitä tulee pienentää. Tämän perusteella voidaan koh-

dentaa toimenpiteiden suunnittelua ensin merkittävimpiin tunnistettuihin riskeihin. Ver-

rattuna riskin suuruuden määrittämiseen merkittävyydessä tulisi tarkastella riskin merki-

tystä koko organisaation kannalta. Merkittävyyttä mietittäessä voidaan pohtia esimerkiksi 

riskin vaikutuksia muihin toimintoihin, työn sujuvuuteen, kannattavuuteen tai tuottavuu-

teen. Myös resurssien ja sidosryhmävaateiden merkitys tulee ottaa huomioon. Laajoihin 

joukkoihin vaikuttavien pitkäaikaisten terveys- ja turvallisuusvaikutusten tulisi silti olla 

lähtökohtana, kun päätetään kriittisimmistä riskeistä. 

Ratkaisut: riskiluokkien määrittyminen dikotomisten muuttujien kautta, apukysymyk-
set riskin merkittävyydestä päättämiselle 

Riskin suuruuden määrittämisessä halutaan siirtää fokusta pois riskimatriisin mukaisesta 

numeerisesta riskien luokittelusta kohti riskien sanallista kuvausta. Tavoitteena on ko-

rostaa riskien suuruuden määrittämisen ja merkittävyydestä päättämisen vaiheita välitu-

loksena sille, että riskeille saadaan asetettua niiden kiireellisyyden mukaiset toimenpide-

tarpeet ohjaamaan toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kiireellisyyttä. Itse riskien 
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suuruuden merkitystä halutaan pienentää ja selkeyttää riskiluokkien kytköksiä näitä vas-

taaviin toimenpidetarpeisiin. Riskiluokkia ja näitä vastaavia toimenpidetarpeita havain-

nollistetaan kuvassa 14. Koska riskiluokkien muodostumisessa noudatetaan eri mene-

telmää kuin riskimatriisin käytössä, luokkien nimet ovat matriisiin verrattuna osittain eri-

laiset.  

Riskiluokkien rakentumisessa korostetaan seurausten vakavuuden ja esiintymisen to-

dennäköisyyden ääripäitä. Tähän päädyttiin siksi, että matriisin keskimmäinen luokka 

etenkin seurausten vakavuudessa nähtiin hankalaksi ymmärtää. Siten riskiluokkien mää-

rittämisessä jätetään keskimmäinen luokka huomiotta eli sekä seurausten vakavuutta 

että niiden esiintymisen todennäköisyyttä tarkastellaan dikotomisina muuttujina (kyllä/ei). 

Vastaavaa kahtiajakoa tehdään myös muissa suuruuden määrittämisen ja merkittävyy-

destä päättämisen vaiheissa. Kyllä/ei-asettelun nähdään yksinkertaistavan riskin suu-

ruuden määrittämistä ja sen merkittävyydestä päättämistä, ja siten helpottavan menetel-

män käyttöä. Tästä huolimatta kysymyksenasetteluilla ja vaiheiden jaolla prosessin ede-

tessä saadaan käytyä läpi kaikki oleelliset tekijät, jotka vaikuttavat riskin merkittävyyteen 

ja siten tehtyä eroa riskien välille. 

Riskin merkittävyydestä päättämisen tueksi rakennetaan apukysymyksiä, joiden avulla 

voidaan tarkastella riskin merkittävyyttä organisaatiolle. Apukysymykset perustuvat asi-

antuntijahaastatteluihin. Apukysymyksissä käyttäjää ohjataan arvioimaan kohderyhmän 

laajuutta, seurausten pitkäaikaisuutta, työn sujuvuutta, kannattavuutta, tuottavuutta ja 

sidosryhmien vaatimuksia. Näitä käytetään avuksi mietittäessä riskin merkittävyyttä koko 

organisaatiolle. Myös apukysymyksiä tarkastellaan riskin suuruuden määrittämisen ta-

voin kaksiarvoisina muuttujina.  

Riskin suuruuden määrittämisen ja sen merkittävyydestä päättämisen vaiheiden eroja 

halutaan alleviivata korostamalla, että suuruuden määrittämisen vaiheessa tarkastellaan 

riskin vaikutuksia ennen kaikkea yksilölle ja merkittävyydestä päättämisessä koko orga-

nisaatiolle. Tämän vuoksi merkittävyydestä päättämisessä tarkastellaan riskien vaiku-

tusta muuhun toimintaan työpaikalla, kun taas suuruuden määrittämisessä oleellista on 

miettiä yksilölle aiheutuvia seurauksia. 

Riskiluokan määrittymistä kuvataan edellä olevassa kuvassa 9 ja avataan sanallisesti 

taulukossa 10. Aiemmin kuvatut prosessikaaviot ja Excel-taulukkotyökalu ohjaavat vaihe 

vaiheelta riskiluokkien muodostumista kuvan ja taulukon osoittamalla tavalla. 
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Kuva 9. Riskiluokkien ja niiden toimenpidetarpeiden kriittisyys 

 

Taulukko 10. Riskiluokan ja tätä vastaavan toimenpidetarpeen määrittyminen 

Riskiluokka Toimenpide-
tarve 

Riskiluokan määrittyminen 

Kriittinen Välitön - Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia ja todennäköisyys suuri, ja 
joita nykyiset toimenpiteet eivät estä 
- Työtä ei voida jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty 
- Pienentäminen tulee tehdä välittömästi 

Huomattava Pikainen - Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni 
TAI seuraukset pieniä, mutta todennäköisyys suuri, ja joita nykyiset 
toimenpiteet eivät estä 
- Riski vaikuttaa suureen joukkoon ja seuraukset ovat pitkäaikaisia  
- Toimenpiteitä tulee toteuttaa pikaisesti 

Kohtalainen Kohtuullisen 
ajan sisällä 

- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni 
TAI seuraukset eivät ole vakavia, mutta todennäköisyys suuri, ja joita 
nykyiset toimenpiteet eivät estä 
- Riski vaikuttaa suureen joukkoon, mutta seuraukset eivät ole pitkä-
aikaisia TAI se vaikuttaa vain pieneen joukkoon, mutta seuraukset 
ovat pitkäaikaisia 
- Riski nähdään merkittävänä koko organisaation toiminnan kannalta 
- Toimenpiteitä tulee toteuttaa kohtuullisen ajan sisällä 

Seurattava Myös helpot 
mahdollisia 

- Riskit, joiden seurausten vakavuus ja todennäköisyys ovat pienet, 
mutta joita nykyiset toimenpiteet eivät estä 
- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni 
TAI seuraukset eivät ole vakavia, mutta todennäköisyys on suuri, ja 
joita nykyiset toimenpiteet eivät estä. Riski vaikuttaa kuitenkin vain 
pieneen joukkoon, eikä se aiheuta pitkäaikaisia seurauksia 
- Riskiä ei nähdä merkittävänä koko organisaation toiminnan kan-
nalta 
- Hallitsemisessa voidaan toteuttaa myös helppoja toimenpiteitä il-
man systemaattista suunnittelua 

Siedettävä Arvioitava olo-
suhteiden 
muuttuessa 

- Riskit, joiden toteutumisen nykyiset toimenpiteet estävät 
- Vaaratilanne on hallinnassa ja riittää, että toimenpidetarvetta arvioi-
daan uudelleen olosuhteiden muuttuessa 

Riskiluokka Toimenpidetarve

Kriittinen Välitön

Huomattava Pikainen

Kohtalainen

Seurattava

Siedettävä

Kohtuullisen ajan 

sisällä

Myös helpot 

mahdollisia

Arvioitava 

olosuhteiden 

muuttuessa
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Verifioinnit: 

Riskin suuruuden määrittymisen menetelmää kehitettiin pois numeerisesta määrittelystä. 

Samoin riskin suuruuden määrittyminen toteutettiin sanalliseksi. Kehitetty menetelmä 

perustuu aiemman tavoin seurauksen vakavuuteen ja todennäköisyyteen, mutta määrit-

täviä muuttujia on aiemman kolmen sijasta vain kaksi. Tämä yksinkertaistaa prosessia 

huomattavasti. Molempien määrittämiseen on myös annettu konkreettinen raja sille, mil-

loin seuraukset ovat vakavat tai todennäköiset. Tämän nähdään vähentävän arvioinnin 

subjektiivisuutta. Menetelmä jakaa riskit selkeästi eri luokkiin ja tunnistaa sekä kriittisim-

mät riskit, joilla seuraus on sekä vakava että todennäköinen, että vähiten kriittiset riskit, 

joille riittää seuranta. Menetelmä tekee siis selvää jakoa eri tasoisille riskeille, mikä mah-

dollistaa riskien luotettavamman priorisoinnin. 

Riskien luotettavassa priorisoinnissa on lisäksi tärkeää, että riskejä voidaan tarpeen mu-

kaan arvioida tarkemmin. Työkalun ohjaamassa menetelmässä riskien arviointi ohjataan 

toteutettavaksi riskeille, joiden seuraus ei ole vakava, mutta niiden esiintyminen on to-

dennäköistä, tai päinvastoin. Tässä riskien merkittävyyttä tarkastellaan apukysymysten 

kautta, mikä lisää riskiluokan määrittymisen luotettavuutta ja objektiivisuutta. Apukysy-

mykset toimivat selkeänä ohjeena riskien priorisointilistan rakentumisessa ja erojen te-

kemisessä riskien välille. Niissä on huomioitu riskille alttiina olevan joukon suuruus, seu-

rausten pitkäaikaisuus, vaikutukset työn sujuvuuteen, kannattavuuteen ja tuottavuuteen 

sekä sidosryhmien vaateet ja lain edellytykset. Riskiluokat on myös suoraan rinnastettu 

riskien pienentämiseksi edellytettävien toimenpiteiden kiireellisyysluokkiin, jolloin fokus 

siirtyy riskin luokasta suoraan toimenpiteiden toteuttamiseen eli riskien hallitsemiseen. 

Nämä antavat konkreettista tukea toimenpiteiden kiireellisyyden suunnitteluun. 

Ennen riskien suuruuksia määritettäessä käyttäjää pyydetään kuvaamaan vaarasta 

mahdollisesti yksilölle aiheutuvat seuraukset. Tässä yhteydessä voisi olla oleellista kir-

jata kuitenkin ylös myös vaaralle altistuvat henkilöt, jotta seurausten vaikutusten kohde-

ryhmää voitaisiin arvioida kohdennetummin. Vaaroille altistuvaa kohderyhmää ja ennen 

kaikkea sen seurausten laajuutta tarkastellaan kyllä riskin merkittävyydestä päättämisen 

vaiheessa arvioitaville riskeille, mutta tässä ei ole mahdollisuutta tehdä eroa altistuvien 

henkilöiden kesken. On kuitenkin keskeistä huomata, että työympäristössä voi olla vaa-

ralle alttiimpia henkilöitä, kuten nuoria, ikääntyviä tai raskaana olevia, joiden kesken seu-

rausten vakavuus voi vaihdella. Tämä olisi tarpeen huomioida paremmin riskienhallinnan 

ohjeistuksessa. 
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Toinen parannuskohde ennen kaikkea riskin suuruuden määrittymiseen on todennäköi-

syyksien kohdennetumpi arviointi. Kuten prosessin epäselvyyden tulosten verifioinnissa 

havaittiin, Excel-taulukkotyökalun jäykkyys vaikuttaa siihen, että arviointia ei voi toteuttaa 

vaihtoehtoisille vaaratilanteille. Nykyisellään menetelmä ei tarjoa mahdollisuutta määrit-

tää useampien seurausten todennäköisyyksiä ja vakavuuksia, mikä supistaa arviointia 

merkittävästi. Yksi keskeisimmistä puutteista arviointiin liittyen onkin tällä hetkellä se, 

että todennäköisyyksiä ei voi arvioida kohdennetusti eri seurauksiin.  

Suuruuden määrittämisen ja merkittävyydestä päättämisen tulosten verifiointi on tiivis-

tetty alle taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Riskien suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen: tulosten verifi-
ointi 

 
Toteutunut Parannettavaa 

Muutostarve Riskiluokkien 
määrittyminen 
dikotomisten 
muuttujien 
kautta 

Apukysymykset 
merkittävyy-
destä päättämi-
selle 

Riskiluokkien 
määrittyminen 
dikotomisten 
muuttujien 
kautta 

Apukysymykset 
merkittävyy-
destä päättämi-
selle 

Kriittisimmät riskit 
tunnistava X X – – 

Erojen tekeminen 
riskien välille X X – – 

Mahdollistetaan luo-
tettavampi priori-
sointi 

X X – – 

Numeerisesta mää-
rittämisestä sanalli-
seen kuvaukseen 

X X – – 

Seurausten vaiku-
tusten kohderyhmän 
huomiointi 

X X X X 

Todennäköisyyksien 
arviointi seurauksiin 
kohdennetusti 

– – X X 

Tavoitteena luotet-
tava ja perusteltu 
prioriteettilista toi-
menpiteiden suunnit-
telun tueksi = toi-
menpideluokat 

X X – – 

Vaikutukset laajaan 
joukkoon, pitkäaikai-
set vaikutukset, työn 
sujuvuus, kannatta-
vuus, tuottavuus 

X X – – 

Sidosryhmävaateet, 
resurssit, laki X X – – 
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4.3.4 Ongelmakohta 4: Seuranta ja palaute 

Tarveanalyysi: 

Seurannassa keskeistä on tunnistaa, mikä on toimenpiteiden toteuttamisen jälkeinen 

riski. Jäljelle jäävä riski kertoo, miten suunnitellut toimenpiteet ovat vaikuttaneet aiemmin 

tunnistettuun riskiin ja miten paljon tunnistettu riski on pienentynyt toteutettujen toimen-

piteiden vuoksi. Tämän jäännösriskin käsitteen selventäminen ohjeistuksessa nähdään 

tärkeänä. Jäännösriskin arvioinnissa on ennen kaikkea kyse toimenpiteiden vaikuttavuu-

den ja riittävyyden tarkastelusta. Toimenpiteen toteuttamisen jälkeinen arviointi on tär-

keää, sillä se kertoo, ovatko määritetyt toimenpiteet oikeita ja onko niillä saatu haluttuja 

lopputuloksia ja seurauksia. Jos jäännösriski on edelleen suuri, se kertoo, että toimenpi-

teet eivät ole olleet riittäviä tai niitä ei ole toteutettu oikein. Seurannassa tulee tarkastella 

toimenpiteiden vaikutuksia muihin toimintoihin ja muutoksia mittareissa, kuten läheltä piti 

-tapahtumissa tai tapaturmien ja sairauspoissaolojen määrässä. Oleellista seurannassa 

on myös tarkastella olosuhteiden muutoksia, sillä ne saattavat vaikuttaa alkuperäisen 

tunnistetun riskin merkittävyyteen tai nostaa esille uusia riskejä.  

Ratkaisut: jäännösriskin arviointi ja olosuhteiden seuranta taulukkotyökalussa ja pro-
sessikaavioissa 

Seurannan ja palautteen ongelmiin vastataan rakentamalla riskienhallintaprosessi jatku-

vuuteen ohjaavaksi tuomalla esiin olosuhteiden seuranta riskienhallinnan loppuvai-

heessa. Muutokset olosuhteissa ohjaavat käyttäjää vähintään tarkistamaan niiden vai-

kutuksen esiintyviin vaaratekijöihin ja niiden aiheuttamiin riskeihin sekä tarpeen mukaan 

toteuttamaan uusia hallintatoimenpiteitä. Toimenpiteiden riittävyyden arviointia tuodaan 

mukaan myös ennen ja jälkeen toimenpiteen toteuttamisen. Tällä pyritään vahvistamaan 

käyttäjän omaa kriittistä arvioita toimenpiteiden riittävyydestä. Myös olosuhteiden seu-

ranta huomioi aiemmin toteutetuista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvien uusien ris-

kien esiintymisen. Tämä edelleen lisää toimenpiteiden kriittistä tarkastelua ja pohdintaa 

jäännösriskin siedettävyydestä. 

Jäännösriski tarkoittaa toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen jäljelle jäävää riskiä. Mikäli 

hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet nähdään riittävinä, jäännösriski on siedettävä. Vaikka 

riski on edelleen olemassa, vaaratilanteen, jossa riski esiintyy, katsotaan tällöin olevan 

hallinnassa. Oleellista on toteuttaa toimenpiteitä, kunnes olosuhteet nähdään riittävän 

turvallisina niin, että niiden nähdään olevan hallinnassa. Jos työympäristön olosuhteet 

eivät ole hallinnassa, riskin pienentämistä tulee toteuttaa aiemmin kuvattujen vaiheiden 

mukaisesti. Riskienhallinnan tuloksena tulisikin olla työskentelylle turvatut olosuhteet, 

joissa esiintyvä riski on pienennetty tasolle, jossa sen ei nähdä aiheuttavan tarpeetonta 
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vaaraa työntekijöille. Nämä riskiä pienentävät hallintatoimet ovat riskienhallinnan tulok-

sia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksia järjestettäessä. 

Verifioinnit: 

Sekä taulukkotyökaluun että prosessikaavioihin on pyritty rakentamaan mukaan jään-

nösriskin arviointi ja olosuhteiden seuranta vastaamaan riskienhallintaprosessin loppu-

pään muutostarpeisiin. Koko jäännösriskin käsite nähtiin tuntemattomaksi eivätkä pro-

sessin loppupään vaiheet saaneet riittävää huomiota. Jäännösriskin arviointi nähtiin 

oleelliseksi osaksi myös koko riskienhallinnan vaikuttavuuden arviointia. Tämän vuoksi 

jäännösriskin arviointia haluttiin tuoda prosessiin mukaan usean eri kysymyksen avulla. 

Ennen kuin jäännösriskiä arvioidaan, toteutettujen toimenpiteiden riittävyyttä tulee tar-

kastella. Toimenpiteiden riittävyyden tarkastelu tuotiin osaksi sekä taulukkotyökalua että 

prosessikaaviota. Siinä on oleellista pohtia, riittävätkö toimenpiteet estämään riskin to-

teutumisen. Tarkastelu siten kertoo, tuleeko jäännösriski arvioida vai ei. Jos toimenpiteet 

nähdään riittävinä, riskiin johtavan vaaratilanteen katsotaan olevan hallinnassa, jolloin 

jäännösriski on siedettävä. Tällöin jäännösriskin suuruuden arviointi ei ole tarpeen. Arvi-

ointi tulee sen sijaan tehdä, mikäli vanhat ja uudet toimenpiteet yhdessä eivät riitä ehkäi-

semään vaaratilanteesta aiheutuvaa riskiä. Jos toimenpiteet eivät ole riittäviä, taulukko-

työkalu ohjeistaa käyttäjää arvioimaan jäljelle jäävän riskin suuruuden. Vertaamalla ar-

vioituja jäännösriskien suuruuksia ennen toimenpiteiden toteuttamista saatuihin riskien 

suuruuksiin voidaan tarkastella riskin pienentymistä toimenpiteiden toteuttamisen seu-

rauksena. Tämä tuo arviointiin mukaan myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. 

Näin taulukkotyökalu etenee asteittain ja ohjaa käyttäjää toimenpiteiden jälkeiseen arvi-

ointiin ja seurantaan. 

Toisaalta toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi jää nykyisessä taulukkotyökalussa ja 

prosessikaavioissa puutteelliseksi, sillä kuten toimenpiteiden suunnittelun tulosten veri-

fioinnissa todettiin, toimenpiteiden kattavampi vaikuttavuuden arviointi jää toteutumatta. 

Taulukkotyökalu ei esimerkiksi anna mahdollisuutta tarkastella vaikutuksia yksittäisiin 

mittareihin tai seurantaindikaattoreihin. Näitä tarkastellaan kyllä ennen riskienhallinnan 

aloittamista taulukkotyökalun suunnitteluvälilehdellä, mutta toimenpiteiden vaikutuksia 

näihin ei enää taulukkotyökalun loppuvaiheessa huomioida. Riskienhallintaprosessin 

loppupäässä ei myöskään tarkastella sitä, miten toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet 

työympäristön muihin toimintoihin tai ovatko ne aiheuttaneet uusia riskejä tai huomiota-

via asioita. Tämä olisi aiheellinen kehityskohde riskienhallinnan työkaluun.  
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Viimeinen tarkasteltava vaihe riskienhallintaprosessissa on sekä taulukkotyökalussa että 

kaavioissa kysymys olosuhteiden muutoksista. Kaikki muutokset työympäristössä katso-

taan riittäviksi perusteluiksi sille, että riskienhallintaprosessia tulee päivittää uudelleen ja 

arvioinnissa palata työpaikan haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiseen. Päivitystarve 

koskee muutoksia toimintaympäristössä koskien esimerkiksi organisaation rakennetta ja 

järjestelmiä, sopimusvaatimuksia tai toimintaperiaatteita. Tämä korostaa riskienhallinta-

prosessin jatkuvuutta.  

Vaikka riskienhallintaprosessin loppupään vaiheita on pyritty korostamaan taulukkotyö-

kalussa ja prosessikaavioissa, on huomioitava, että koko prosessin vaikuttavuuden pa-

rantamiseksi seurannan keinoja voisi edelleen pyrkiä vahvistamaan. Seurannan ja pa-

lautteen ongelmakohdan käsittely on muihin ongelmakohtiin nähden suppeampi, sillä 

myös analyysin tuloksena saatuja muutostarpeita oli muihin nähden huomattavasti luku-

määrällisesti vähemmän. Näin ollen myös tulosten hyödyntämisen ja palautteen antami-

sen sekä siihen reagoinnin keinoja voisi pyrkiä vahvistamaan aiempaa tehokkaammiksi, 

vaikka tämän analyysin tuloksissa näitä ei havaittu.  

Seurannan ja palautteen tulosten verifiointi on kuvattu alla taulukossa 12. 

Taulukko 12. Seuranta ja palaute: tulosten verifiointi 
 

Toteutunut Parannettavaa 

Muutostarve Jäännösriskin ar-
viointi taulukko-
työkalussa ja 
kaavioissa 

Olosuhteiden 
seuranta tauluk-
kotyökalussa ja 
kaavioissa 

Jäännösriskin ar-
viointi taulukko-
työkalussa ja 
kaavioissa 

Olosuhteiden 
seuranta tauluk-
kotyökalussa ja 
kaavioissa 

Toimenpiteiden to-
teuttamisen jälkei-
sen riskin arviointi 

X  –  

Suunniteltujen toi-
menpiteiden vai-
kuttavuus ja toteu-
tettujen toimenpi-
teiden riittävyys 

X  X  

Riskin pienentymi-
sen tarkastelu X  –  

Toimenpiteiden 
vaikutukset en-
nalta määriteltyi-
hin mittareihin 

–  X  

Olosuhteiden 
muutokset 

 X  – 
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5. POHDINTA 

Tämän diplomityön aiheena on riskienhallintaprosessin ongelmakohdat ja niiden kehit-

täminen työturvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksessa. Diplomityössä selvitettiin Ris-

kien arviointi työpaikalla -työkirjassa kuvattuun riskienhallintaprosessiin liittyviä ongelma-

kohtia ja päivitettiin työkirjan riskienhallintaprosessia näiden tunnistettujen ongelmakoh-

tien pohjalta. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja niiden oikeellisuutta, 

eritellään tutkimuksessa löydettyjä tuloksia ja kehitettyjä ratkaisuja suhteessa aiempaan 

kirjallisuuteen, käsitellään tulosten käytännön merkitystä sekä esitetään jatkokehityskoh-

teita.  

5.1 Tulosten oikeellisuus 

Laadullisen tutkimuksen oikeellisuuden arvioinnissa tulee tarkastella tutkimuksen uskot-

tavuutta (credibility), siirrettävyyttä (transferability), luotettavuutta (dependability) ja va-

kiintuneisuutta (confirmability) (Egon et al., 1982; Liu, 2020; Thomas & Magilvy, 2011; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 121). Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulok-

set ovat kaikille haastateltaville tunnettuja, eli muutkin voivat tunnistaa tutkimuksessa 

esiin nousseiden haastateltavien kokemuksen tutkimustuloksista. Tällöin tutkijan muo-

dostama tulkinta vastaa haastateltavien alkuperäisiä käsityksiä. Siirrettävyydellä tarkoi-

tetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulokset ovat sovellettavissa myös tutkimuskontekstin 

ulkopuolisessa, mutta sitä vastaavassa, kontekstissa. Luotettavuus kertoo, kuinka hyvin 

muut tutkijat pystyvät seuraamaan tutkimuksen toteutusta. Luotettava tutkimus on toteu-

tettu tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaavin periaattein. Vakiintuneisuus 

puolestaan kuvaa sitä, että kaikki edellä mainitut tekijät täyttyvät ja tutkimus on kaikkiaan 

toteutettu avoimesti ja reflektiivisesti. Tällöin myös ulkopuolinen henkilö arvioi tutkimuk-

sen tuotokset. (Eskola & Suoranta, 1998, 153; Liu, 2020; Thomas & Magilvy, 2011; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 121.) 

Tutkimuksen uskottavuus edellyttää aineiston edustavuutta. Konstruktiiviselle tutkimuk-

selle tyypillisesti yhteistyö tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä oli koko tutkimuksen 

teon ajan tiivistä. Yhteistyötä on ylläpidetty haastattelujen lisäksi kolmessa eri asiantun-

tijatapaamisessa sekä myöhemmin sähköpostitse. Koko prosessin ajan on pyritty yhteis-

työn pitkäaikaisuuteen ja jatkuvuuteen, minkä nähtiin lisänneen haastateltavien sitoutu-

mista. Itse haastattelut pidettiin luottamuksellisesti ja tutkittaville kerrottiin tulosten ano-

nymisoinnista, minkä voidaan nähdä vähentäneen sosiaalisen suotavuuden harhaa (so-

cial desirability bias). (Liu, 2020; Piirainen & Gonzales, 2013; Tilastokeskus, 2013.) 
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Haastattelujen analyysin tuloksia käytiin uudelleen läpi kaikkien haastateltavien kesken 

asiantuntijatapaamisissa. Näissä haastateltaville esiteltiin synteesinä yhteenveto siitä, 

mitä yhtäläisyyksiä haastatteluissa oli ollut. Tapaamisissa haastateltavat jakoivat näke-

myksen analyysin tuloksista, mikä osoitti, että analyysissa oli löydetty yhteisesti tunnis-

tetut ongelmakohdat. Osa haastateltavista oli mukana testaamassa myös tutkimuksen 

tuloksena kehitettyä työkalua eli verifioimassa tuloksia. Näiden kaikkien tekijöiden näh-

dään lisänneen kerätyn tiedon edustavuutta. (Liu, 2020; Thomas & Magilvy, 2011.) 

Täysin varmaa yhteyttä tutkimuksen uskottavuuden lisääntymiseen ei kuitenkaan voi 

aiemman perusteella todeta, sillä tutkittavien arvio omasta näkemyksestään tai tilantees-

taan ei ole välttämättä objektiivista. Toisaalta ryhmätilanteessa arvioinnin voidaan katsoa 

olleen myös vertailevaa, minkä puolestaan voidaan nähdä lisänneen myös tämän tutki-

muksen uskottavuutta. Jotta uskottavuuden arviointi olisi luotettavampaa, olisi kuitenkin 

aiheellista, että muut kuin itse haastateltavat tai tutkimusprosessissa mukana olleet tar-

kastelisivat tulosten oikeellisuutta. Tätä voitaisiin tehdä esimerkiksi testaamalla tulok-

sena kehitettyjä prosessikaavioita tai työkalua myös erillisessä arviointiryhmässä. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 153; Liu, 2020; Thomas & Magilvy, 2011.) Tulosten verifioin-

nin uskottavuutta heikensi aiemman lisäksi myös se, että työkirjan tieteellinen status ei 

ollut tiedossa, kun työkirjaa alettiin päivittää. 

Tutkimuksen teossa toteutettiin aineistotriangulaatiota, sillä kuuden haastattelun lisäksi 

aineistoa täydensi loppukäyttäjälle toteutettu haastattelu. Haastattelussa selvitettiin työ-

kirjan loppukäyttäjän kokemuksia ja tarpeita ja siinä saatuja vastauksia käytettiin ratkai-

sujen kehittämisessä. Triangulaatio nähdään yleisesti keinona parantaa tutkimuksen luo-

tettavuutta ja tässä tutkimuksessa triangulaatiota haluttiin käyttää hahmottamaan tutkit-

tavan ilmiön kokonaisuutta ja parantamaan tutkimuskohteen kuvausta. Näin tuloksissa 

huomioitiin ratkaisujen sopivuus juuri kohderyhmälle. Loppukäyttäjälle kohdennettu 

haastattelu ei kuulunut tutkimuksen varsinaiseen aineistoon, sillä aineistonkeruun koh-

deryhmän inkluusiokriteereihin kuului nimenomaan asiantuntijuus. Näin ollen haastatte-

lun sisältöjä ei ole mukana myöskään analyysissa. Haastattelua käytettiin kuitenkin oh-

jaamaan ratkaisujen kehittämistä analyysin pohjalta ja se tuki analyysin tuloksia. Näitä 

ratkaisuja käytiin myöhemmin läpi asiantuntijatapaamisissa, joissa haastateltavat jakoi-

vat saman näkemyksen ja siten vahvistivat ratkaisujen oikeellisuuden. Näiltä osin trian-

gulaation käyttäminen vahvisti lisäsi aineiston edustavuutta, minkä nähdään edelleen 

lisänneen tutkimuksen uskottavuutta. (Eskola & Suoranta, 1998, 154; Liu, 2020; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 19–20; Thomas & Magilvy, 2011; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 123–125.) 



88 
 

Laadullisen tutkimuksen siirrettävyydellä tarkoitetaan ennen kaikkea sen tulosten sovel-

tuvuutta toiseen toimintaympäristöön. Siirrettävyyttä voidaan pitää tämän tutkimuksen 

tärkeänä mittarina, sillä diplomityössä kehitettiin ratkaisuja yleisesti tunnettuun ongel-

maan. Tällöin tavoitteena on, että tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi laajalti 

eri toimintaympäristöissä. Siirrettävyyteen vaikuttaa keskeisesti tutkimuksessa haasta-

teltavien valinta. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman soveltuvia eri konteksteihin, 

haastateltavien kokemusten ja tietotason tutkittavasta aihepiiristä tulisi olla samankaltai-

set. Lisäksi haastateltavien tulisi olla innostuneita itse tutkimuksesta ja suhtautua siihen 

myönteisesti. Tässä tutkimuksessa haastateltaviksi valitut henkilöt olivat tehneet pitkät 

työurat aihepiirin parissa ja heidän tietotasonsa tutkittavasta aiheesta oli todella kattava. 

Kaikilla haastateltavilla oli myös ensi käden tietoa tutkittavasta ilmiöstä omien taustaor-

ganisaatioidensa ja työtehtäviensä kautta. Näin aineistonkeruun voidaan katsoa olleen 

tarkoituksenmukainen, minkä voidaan katsoa vahvistaneen niistä tehtyjen tulkintojen siir-

rettävyyttä myös toiseen kontekstiin. (Eskola & Suoranta, 1998, 50; Liu, 2020; Thomas 

& Magilvy, 2011; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 51–52.) 

Tutkimuksen aineistoa voidaan pitää riittävänä, vaikka haastateltavien joukko olikin pie-

nehkö (n = 6). Aineisto oli kuitenkin tarkoituksenmukaisesti poimittu, sillä haastateltavat 

oli tarkkaan valittu ja heidän kokemuksensa ja tietotasonsa tutkittavasta aiheesta oli kat-

tava. Tämä lisäsi aineiston merkittävyyttä ja tutkimuksen siirrettävyyttä. Analyysissa ai-

neistosta muodostui selkeitä teemoja, mikä osoitti, että haastatteluissa toistuivat saman-

kaltaiset asiat eli aineiston voidaan nähdä saturoituneen. Tällöin useampi haastattelu ei 

olisi tuonut merkittävää lisäarvoa tutkimukseen ja aineisto nähdään riittävänä. Aineiston 

kvantifiointi analyysissa käytetyllä tietokoneohjelmalla huomioi sen, että tulkintoja aineis-

tosta ei tehty yksittäisten havaintojen pohjalta. Tämä lisäsi analyysin kattavuutta ja edel-

leen aineiston riittävyyttä. Aineiston keruussa käytetty haastattelurunko laadittiin asian-

tuntijatapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta, mutta runkoa ei testattu esihaas-

tatteluilla. Tämä olisi voinut karsia haastattelurunkoa ja nivoa päällekkäisiä kysymyksiä. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 45, 63–66, 156.)  

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruun ja käsittelyn vaiheita on pyritty kuvaamaan mah-

dollisimman selkeästi.  Tämä on keskeinen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri. Aineis-

tonkeruussa on kerrottu ja perusteltu haastateltavien valinta ja kuvattu haastateltavia ja 

haastatteluja tunnusluvuin. Analyysin vaiheet on esitetty mahdollisimman yksiselitteisesti 

ja ne on kytketty osaksi konstruktiivisen tutkimuksen vaiheita. Tutkimuksen toteutuksen, 

analyysin, aineiston keruun ja tulosten kerrontaa on hahmotettu kaavioin ja taulukoin, 

minkä nähdään selkeyttävän sanallista kerrontaa. Tutkimuksen toteuttaminen on näin 

pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkkaan, jotta lukija pystyy seuraamaan tutkijan 
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päättelyä. Tämä lisäsi analyysin arvioitavuutta ja toistettavuutta. Tutkimuksen tavoitteet 

määriteltiin selkeästi heti tutkimuksen alussa ja tutkimuksen uskottavuuden arviointia ku-

vattiin yksityiskohtaisesti. Nämä kaikki tekijät lisäsivät koko tutkimuksen luotettavuutta. 

(Eskola & Suoranta, 1998, 156, 164; Liu, 2020; Thomas & Magilvy, 2011; Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 121.) 

Tutkimuksen teossa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvää tieteellistä 

käytäntöä ja tiedeyhteisön tunnustamia hyviä tutkimuskäytäntöjä, mikä edelleen lisäsi 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa pyrittiin huolellisuuteen, rehellisyyteen ja 

tarkkuuteen sekä huomioitiin muiden tutkijoiden työ asianmukaisilla viittaustekniikoilla. 

Tutkimuksen haastateltaville annettiin kaikki oleellinen tieto siitä, kuinka tutkimus etenee 

ja heiltä saatiin suostumus tutkimukseen osallistumisestaan. Tutkimustiedot käsiteltiin 

luottamuksellisesti ja anonyymisti, sillä litteroidut aineistot anonymisoitiin ennen analyy-

sin aloittamista. Myös tulosten raportoinnissa huomiotiin tutkittavien anonymiteettisuoja 

jättämällä aineiston kuvailusta pois tutkittavien taustaorganisaatiot tai muut tunnistetta-

vat tekijät. Tutkimuksen aihe ei ollut sensitiivinen, joten tutkimuksen pohdinnassa ei ole 

oleellista käsitellä eettisen oikeutuksen kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006, 22–23; Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6–7.) 

Diplomityön lähtökohta oli toimeksianto ja tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 

toimi konstruktiivinen tutkimusmetodologia. Tutkimusmenetelmän valinta ja sen sopi-

vuus tutkimukseen oli perusteltu, sillä tutkimuksessa kehitettiin ratkaisu käytännön on-

gelmaan (Piirainen & Gonzales, 2013). Käytännön näkökulman lisäksi tutkimus perus-

teltiin aiemman tutkimuksen kautta. Tutkimuksessa käytettiin sekä kansallista että kan-

sainvälistä kirjallisuutta useasta eri tietolähteestä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 120–122, 

137.) Kaikkiaan tutkimuksen teossa pyrittiin kriittisyyteen ja avoimuuteen, mikä lisäsi tut-

kimuksen vakiintuneisuutta (Liu, 2020). 

5.2 Tutkimuksen kontribuutio 

Tämän diplomityön tavoitteet olivat T1: Tunnistaa työkirjassa kuvatun riskienhallintapro-

sessin nykyisiä ongelmakohtia ja niiden tarpeita, ja selvittää työkirjan päivittämiseen liit-

tyviä vaatimuksia ja T2: Kehittää ratkaisuehdotuksia työssä tunnistettuihin ja priorisoitui-

hin ongelmakohtiin niiden tarpeet huomioiden. Työn tulosten mukaan riskienhallintapro-

sessin ongelmakohtia oli neljä: 1) prosessin epäselvyys, 2) riskienhallinnan ja toimenpi-

teiden suunnittelu, 3) riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen 

sekä 4) seuranta ja palaute. Näihin ongelmakohtiin kehitettiin ratkaisuiksi kaaviomuotoi-

set ohjeet riskienhallintaprosessin toteuttamisen tueksi ja sähköinen taulukkotyökalu tu-

kemaan riskienhallintaprosessin konkreettista toteuttamista ja eri vaiheita työpaikoilla. 
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Riskin suuruuden määrittämisen tapa uusittiin ja suunnittelun tueksi tuotettiin lisämateri-

aalia kaavioilla, kuvilla ja taulukoilla sekä sähköisellä työkalun välilehdellä. Riskienhallin-

taprosessin loppupään vaiheita kehitettiin lisäten sinne jäännösriskin arviointi ja olosuh-

teiden seuranta. 

Tämän työn tuloksista etenkin riskin suuruuden määrittämisen ja hallitsemisen jälkeisen 

tulosten hyödyntämisen vaiheen ongelmat olivat pitkälti saman kaltaisia kuin aiemmissa 

tutkimuksissa ja selvityksissä. Riskien merkittävyydestä päättämisen ongelma oli tie-

dossa työn alkuvaiheessa, kun yhtenä työn lähtökohdista oli riskien priorisoinnin vaikeus. 

Tämän nähtiin lomittuvan ongelmiin riskin suuruuden määrittämisen ongelmien kanssa. 

Tässä diplomityössä tunnistetut riskin suuruuden määrittymisen ja merkittävyydestä 

päättämisen ongelmat olivat pitkälti samankaltaiset kuin aiemman tutkimuksen ja kirjalli-

suudessa kerrottujen riskimatriisien ongelmien kanssa. Riskiluvun määrittymisen vai-

keus, osaamisen puute, luotettava ja totuudenmukainen seurausten ja todennäköisyyk-

sien arviointi sekä arvioijan vaikutus riskiluvun määrittymiseen olivat tämän työn tulosten 

mukaan keskeisimpiä ongelmia suuruuden määrittämisen ja merkittävyydestä päättämi-

sen vaiheissa. Vastaavia tuloksia on saatu aiemmissa tutkimuksissa. (Lanne & Heikkilä, 

2016, 11; Nenonen et al., 2018, 25–26, 59–61, 2020; SFS-EN IEC 31010, 2019, 118.).  

Myös riskienhallinnan loppupäähän tiedettiin työn toteuttamisen alussa liittyvän ongel-

mia. Tämän työn tulosten mukaan seurannan ja palautteen ongelmat liittyivät puutteelli-

suuteen jäännösriskin arvioinnissa ja riskin pienentymisen tarkastelussa, toimenpiteiden 

vaikuttavuuden ja riittävyyden tarkastelussa, toimenpiteiden vaikutusten tarkastelussa 

suhteessa ennalta määrättyihin mittareihin sekä olosuhteiden muutosten tarkastelussa. 

Aiemmissa tutkimuksissa korostettiin tarvetta riskienhallinnan tulosten paremmalle hyö-

dyntämiselle, mutta myös jäännösriskien arviointien tekemättä jättäminen, toimenpitei-

den vaikuttavuuden arvioinnin puuttuminen ja toimenpiteiden seurannan puute tai satun-

naisuus mainittiin prosessin loppupään kehityskohteina (Nenonen et al., 2018, 26, 36, 

47, 60–61, 2020). Näin ollen tässä diplomityössä saadut tulokset riskienhallintaprosessin 

loppupään kehityskohteista ovat pitkälti linjassa aiempaan tutkimukseen nähden.   

Organisoinnin vaikeus, osaamisen ja aikataulutuksen puute, johdon sitouttamisen vai-

keus ja työkalujen ja menetelmien määrittelemättömyys olivat tämän työn tulosten mu-

kaan suurimmat ongelmat koko riskienhallinnan suunnittelussa. Toimenpiteiden suunnit-

telussa oli puolestaan vaikeaa nykyisten toimenpiteiden huomiointi, toimenpiderajan 

asettaminen sekä toimenpiteiden priorisointi. Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että 

onnistuneiden toimenpiteiden suunnittelu voi olla vaikeaa ja tähän kaivattiin järjestelmäl-

lisyyttä ja konkreettisia ohjeita. Tukea on kaivattu esimerkiksi mahdollisimman resurssi-

tehokkaaseen toimenpiteiden miettimiseen ja valintaan. (Nenonen et al., 2018, 26, 59–
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60.) Näin ollen tämän työn tulokset olivat tältä osin yhtenevät aiemman tutkimusten tu-

losten kanssa toimenpiteiden suunnittelun ongelmista. Koko riskienhallinnan suunnitte-

lun vaikeutta ei ole selkeästi havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Kuitenkin aiemmassa 

tutkimuksessa yhtenä riskienhallintaprosessin kehityskohteena korostui riskienhallinnan 

roolin tarkempi määrittely, esimerkiksi riskienhallinnan roolin tarkentaminen suhteessa 

sen tavoitteisiin ja turvallisuusjohtamiseen. Tämän nähdään helpottavan muun muassa 

riskienhallintaprosessin resurssien kohdennusta. (Nenonen et al., 2018, 61–62.) Tässä 

diplomityössä tunnistetut riskienhallinnan suunnittelun ongelmat ovat tällaisia hallinnon 

tason ongelmia, jotka voidaan tulkita seurauksina riskienhallinnan roolin epäselvyydestä 

suhteessa organisaation turvallisuustoimintaan. Tämän työn tulokset täydensivät siten 

aiempaa tutkimusta ja tarkensivat, mitä seurauksia riskienhallinnan epätarkka rooli ja 

suhde johtamisprosesseihin voi aiheuttaa organisaatiossa.  

Riskienhallintaan liittyvät osaamisen ongelmat ja esimerkiksi koulutustarve tulivat esiin 

aiemmissa tutkimuksissa (Niskanen et al., 2009, 23, 46, 66) ja esimerkiksi riskin suuruu-

den määrittäminen oli nähty vaikeana (Nenonen et al., 2018, 59–61). Aiemmissa tutki-

muksissa korostettiin myös motivaation merkitystä koko turvallisuuskulttuurin lisääntymi-

seen ja sitä kautta riskienhallinnan parantumiseen (Lanne & Heikkilä, 2016, 11; Nenonen 

et al., 2018, 27). Tässä diplomityössä tutkimustuloksena korostui kuitenkin koko riskien-

hallintaprosessin epäselvyys ja sen vaikutus osaamisen puutteisiin, motivaatioon ja koko 

prosessin tekoon. Tässä diplomityössä havaittiin, että koko riskienhallintaprosessi näh-

dään vaikeaselkoisena, hankalasti ymmärrettävänä ja sen vaiheet vaikeasti toisiinsa kyt-

kettävinä. Tämän myötä koko prosessin merkitystä ja hyötyjä ei tunnistettu, motivaatio 

prosessia kohtaan oli heikko ja sen potentiaalia oman työn jatkuvan kehittämisen väli-

neenä ei ymmärretty. Tämä oli keskeinen uusi havainto verrattuna aiempaan tutkimuk-

seen, joissa riskienhallinnan vaikeus ja osaamattomuus havaittiin eri vaiheiden tai yksit-

täisten menetelmien kautta. On kuitenkin oleellista hahmottaa koko prosessin epäsel-

vyyden merkitys edellä kuvattuihin tekijöihin, kuten motivaatioon ja osaamattomuuteen 

yksittäisissä vaiheissa. Tällä nähdään olevan myös laajempi merkitys esimerkiksi ris-

kienhallintaprosessin päivittämiseen, joka edelleen oli aiemmissa tutkimuksissa nähty 

toteutettavan vain tarvittaessa, esimerkiksi sattuneiden tapaturmien jälkeen (Nenonen et 

al., 2018, 56). Riskienhallinnan jatkuvuus edellyttää kuitenkin ymmärrystä sen prosessi-

maisuudesta ja prosessin säännönmukaista päivitystä työpaikoilla. 

Aiemmassa tutkimuksessa oli noussut esille tarve sähköisille ja nykyaikaisille työkaluille 

tai järjestelmille sekä riskienhallinnan nykyisten prosessien kehittämiselle (Nenonen et 

al., 2018, 48, 59–61). Tämän työn tulosten mukaan riskienhallintaprosessi haluttiin ke-
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hittää jatkuvaksi, vaiheet kokonaisuuksiin jakavaksi, järjestelmälliseksi ja kattavaksi, vai-

heittaiseksi prosessiksi. Myös riskienhallinnan ohjeistuksen digitalisoiminen nousi esille 

tämän työn aineistossa, mutta se ei ollut keskeinen analyysin tulos. Sähköinen tauluk-

kotyökalu oli kuitenkin aiempien tutkimusten tulokset huomioiden looginen ratkaisu pro-

sessin epäselvyyden ratkaisemiseksi, sillä taulukkotyökalu toteutti tarpeen konkreetti-

sesta askelittaisesta ohjeistuksesta prosessin tueksi. Tässä diplomityössä havaittu on-

gelmakohta prosessin epäselvyydestä tuki siis aiempien tutkimusten tuloksia ja täydensi 

aiempien tutkimusten tuloksia prosessin osaamiseen liittyvistä ongelmista, sähköisen 

työkalun tarpeesta ja jatkuvuuteen ohjaamisesta. 

Kaikki tässä diplomityössä kehitetyt ratkaisut pohjasivat työn tuloksiin ja tunnistettuihin 

ongelmakohtiin niiden tarpeen huomioiden. Sähköinen taulukkotyökalu on yksi keskei-

simmistä tämän työn tunnistettuihin ongelmakohtiin kehitetyistä ratkaisuista, sillä se 

konkretisoi käyttäjälle päivitettyä riskienhallintaprosessia. Työkalun kehittämisessä huo-

mioitiin työn tulosten ja aiemman tutkimuksen tulosten lisäksi myös kirjallisuudessa ha-

vaitut riskianalyysin ja riskin merkittävyydestä päättämisen menetelmien edut ja puutteet 

sekä aiemmat suomalaiset riskienhallinnan työkalut ja menetelmät. Koska työkalun ke-

hittämisen taustalla oli päivitettävä työkirja, työkalun kehittämisessä käytettiin pohjana 

aiempia työkirjan tarkastuslistoja. Tarkistuslistojen helppokäyttöisyys mahdollistaa työ-

kalun käytön suunnitellussa kohderyhmässä (mikro- ja pienyritykset). Toisaalta tarkis-

tuslistojen puutteisiin riskin tunnistamisen menetelminä lukeutui jäykkyys ja kyvyttömyys 

tunnistaa listan ulkopuolisia asioita. Lisäksi niitä kuvattiin aiemmassa tutkimuksessa mo-

nitulkintaisiksi. (Nenonen et al., 2018, 20–21; Rausand, 2011, 222–223.) Tässä työka-

lussa käytettyjä tarkistuslistoja oli päivitetty vuosien aikana ja ne tunnistivat kattavasti eri 

työturvallisuusriskejä. Kuitenkin niiden sekalainen vaaratekijöiden ja vaaratilanteiden ter-

mien käyttö aiheutti käsitteellistä epätarkkuutta. Tämän työn tulosten mukaan ymmärrys 

riskienhallinnan käsitteiden erosta oli riittämätön ja käsitteiden yhteydet epäselviä, minkä 

vuoksi tarkistuslistojen päivittäminen terminologialtaan yhteneviksi lisäisi käsitteiden oi-

keaa käyttöä ja ymmärtämistä. 

Taulukkotyökalu haluttiin rakentaa koko riskienhallintaprosessin ohjeistavaksi menetel-

mäksi sisältäen sekä vaarojen ja riskien tunnistamisen, riskin suuruuden määrittämisen, 

merkittävyydestä päättämisen ja hallitsemisen vaiheet. Työkalun rakentamisessa siten 

yhdistettiin erilaisia riskianalyysin ja merkittävyydestä päättämisen menetelmiä, jolloin 

työkalusta rakentui melko massiivinen. Toisaalta riskienhallintaprosessin loppupään ke-

hittämisen tarve oli havaittu jo aiemmassa tutkimuksessa (Nenonen et al., 2018, 61–62), 

minkä vuoksi työkaluun haluttiin rakentaa mukaan myös prosessin loppupään ohjeista-
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vat vaiheet. Etenkin jäännösriskin arvioinnin mukanaolon työkalussa sekä sen perus-

teella annetun riskienarvioinnin tilan nähtiin ohjaavan käyttäjää jatkuvuuteen. Aiem-

massa tutkimuksessa havaittiin, että jotkut organisaatiot olivat jo aiemmin muokanneet 

STM:n työkirjaa omaan toimintaansa sopivaksi lisäämällä jäännösriskin arviointi mukaan 

prosessiin (Nenonen et al., 2018, 40). Näin ollen jäännösriskin arvioinnin vaiheen lisää-

minen prosessiin ja työkaluun oli tärkeä ja perusteltu vaihe sekä aiemman tutkimuksen 

että tämän työn tulosten perusteella. 

Taulukkotyökalun rakentamisessa huomioitiin työturvallisuuslainsäädännön 10 §, minkä 

vuoksi terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi tuotiin mukaan työkalun alkuun heti 

vaaratilanteen kuvaamisen jälkeen, jos vaaratekijän oli nähty esiintyvän työpaikalla 

(Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 10 §). Toimenpiteiden suunnittelujärjestyksessä 

huomioitiin lain ja standardin ISO 45001 järjestys (SFS-ISO45001, 2018, 41–43; 

Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002, 8§). Myös nykyisten hallintakeinojen riittävyyden 

arviointi tuotiin mukaan työkaluun pyytämällä kuvaamaan käytössä olevat toimenpiteet 

ja arvioimaan niiden riittävyys. Tässä taustalla oli tarve rusettianalyysin tyyppiselle tar-

kastelulle suojauskeinojen riittävyyden arviointiin ja työturvallisuusriskien suuruuden ar-

vioinnin tarpeellisuuden määrittämiseen (SFS-EN IEC 31010, 2019, 60–62). Tässä mal-

lina olivat myös TUKES:n kuluttajaturvallisuuden arvioinnin lomakkeet (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto, 2021). 

Riskin suuruuden määrittyminen rakennettiin työkaluun laadullisesti matriisin kaltaisesti, 

mutta luokitteluasteikon muuttujat saivat tyypillisestä poiketen vain kaksi arvoa (kyllä–

ei). Tämän nähtiin yksinkertaistavan suuruuden määrittämistä. Riskin suuruuden määrit-

tämisen perusteella riskeille saatiin suuruusluokat, jotka kuvattiin sanallisesti. Suurin 

tarve riskin suuruuden sanalliselle määrittämiselle oli siinä, että riskin suuruuden fokusta 

haluttiin siirtää pois numeerisesta määrittymisestä ja korostaa riskin suuruutta välitulok-

sena ja toimenpiteiden kiireellisyyden mittarina (Nenonen et al., 2018, 17). Seurausten 

määrittyminen tehtiin laadullisesti vakavuuden kriteereitä luettelemalla. Todennäköisyy-

den määrittämisen taustalla puolestaan käytettiin yksilöön kohdistuvan vuotuisen riskin 

tunnuslukua, mutta luokittelu pohjautui tässäkin laadulliseen määrittämiseen (kyllä–ei). 

Jos todennäköisyys haluttaisiin arvioida määrällisesti, ohjeistukseen tulisi lisätä huomio 

tunnusluvun määrittämisestä ja laskentakaavasta, mikä taas edellyttäisi yritykseltä kat-

tavaa tilastotietoa. Tässä työkalussa todennäköisyyden määrittäminen toteutettiin laa-

dullisena eikä työkalun ole tarkoituskaan ohjata käyttäjää määrällisen tunnusluvun las-

kentaan. Laadullisen määrittämisen menetelmien nähtiin sopivan paremmin mikro- ja 

pienyritysten tarpeisiin.  
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Työkalu rakennettiin riskitietoisuuteen ohjaavaksi ja sen rakentamissa pyrittiin ohjaa-

maan käyttäjää ALARP-periaatteen mukaisesti siihen, että riskejä tulee pienentää niin 

alhaiselle tasolle, kuin se käytännössä on mahdollista (SFS-EN IEC 31010, 2019, 96). 

Myös aiempien riskienhallintakeinojen huomioimisen nähtiin lisäävän riskitietoista pää-

töksentekoa prosessissa. Työkalussa ALARP-alue on riskin merkittävyydestä päättämi-

sen vaihe, sillä tätä edeltävässä suuruuden määrittämisen vaiheessa tunnistetaan kai-

kista suurimmat (kriittinen) ja pienimmät (siedettävä) riskit. Työkalussa tunnistetaan alin 

yleisesti hyväksyttävän riskin luokka (siedettävä riski), jolloin riskiin johtaneen vaaratilan-

teen nähdään olevan hallinnassa ja käytössä olevien toimenpiteiden riittäviä. Kriittisten 

riskien kohdalla käyttäjää puolestaan ohjataan suoraan välittömään toimenpiteiden 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. ALARP:n keskivaiheessa eli riskin merkittävyydestä 

päättämisen vaiheessa työkalu ohjaa käyttäjää riski pienentämiseen ISO 45001 ja työ-

turvallisuuslain 10 §:n hierarkian mukaan (SFS-ISO45001, 2018, 42–43; 

Työturvallisuuslaki (738/2002), 2002,  10 §).  

5.3 Käytännön merkitys ja jatkokehitystarpeet 

Tämän diplomityön taustalla oli STM:n toimeksianto. Näin ollen työn suurin käytännön 

merkitys näkyy työn tulosten pohjalta päivitetyssä STM:n työkirjassa. Diplomityössä tun-

nistettiin työkirjassa kuvatun riskienhallintaprosessin suurimmat ongelmakohdat, niiden 

muutostarpeet ja kehitettiin ratkaisut ongelmakohtiin. Tulosten perusteella laadittiin uusi 

käsikirjaversio riskienhallinnan toteuttamisen tueksi työpaikoilla. Työkirja on laadittu en-

nen kaikkea tukemaan mikro- ja pienyrittäjien riskienhallinnan tekoa. Näin ollen tämän 

työn suurin käytännön merkitys on työkirjan loppukäyttäjien riskienhallintaprosessin to-

teuttamisen helpottaminen ja sitä kautta työpaikkojen riskinarviointikäytäntöjen kehittä-

minen ja työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen. 

Diplomityössä tunnistetut riskienhallintaprosessin ongelmat olivat yhteneviä aiempien 

tutkimusten tulosten kanssa. Tässä työssä toteutetut prosessikaaviot ja taulukkotyökalu 

vastasivat myös aiemmassa tutkimuksessa esille tuotuun tarpeeseen kehittää riskien-

hallinnan työkaluja ja niiden ohjeistuksia sähköisiksi ja nykyaikaisiksi (Nenonen et al., 

2018, 61). Näin ollen työn käytännön merkitys on myös konkreettisten konstruktioiden 

rakentamisessa, mikä oli myös työn tutkimusmenetelmän tavoite (Lukka, 2003). 

Työkirjan päivittämisen tavoitteena oli päivittää riskienhallinnan ohjeistusta niin, että pro-

sessi on selkeämpi ja kokonaisuudeltaan paremmin hallittava kokonaisuus. Etenkin ris-

kien priorisointi, eli riskien hyväksyttävyydestä päättäminen ja toimenpidetarpeiden aset-

taminen, nähtiin keskeisenä kehityskohteena. Työkirjan riskienhallintaprosessin haluttiin 
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tukevan nykyistä paremmin työpaikkojen riskienhallintaa, työkirjan käytön haluttiin ole-

van yksinkertaista ja helpottavan turvallisuustyötä yrityksissä. Tässä diplomityössä ris-

kien priorisointia ja toimenpidetarpeesta päättämistä helpotettiin tarkastelemalla riskien 

suuruutta ja niiden merkittävyyttä ALARP-periaatteen mukaisesti riskitietoisuutta koros-

tamalla. Prosessikaaviot ja työkalu selkeyttävät rikienhallintaprosessin kokonaisuutta ja 

päivitetyn prosessin ymmärtämistä. Konkreettisten ratkaisujen ja työkalujen kehittämi-

nen edelleen helpottaa prosessin tosiasiallista toteuttamista.  

Diplomityössä tuotetut materiaalit helpottavat myös riskienhallinnan ja toimenpiteiden 

suunnittelua sekä seurannan vaiheiden käytännön toteuttamista työpaikoilla. Toimenpi-

teiden suunnittelujärjestyksen integroiminen osaksi työkalua vahvistaa riskienhallinnan 

viitekehyksen noudattamista. Tukimateriaali siten helpottaa työpaikkojen riskienhallinta-

toiminnan toteuttamista juridisesti oikein, sillä materiaaleja noudattamalla työantaja täyt-

tää myös lainsäädännön edellytykset. Ohjeistus jäännösriskin arviointiin tarvittaessa oh-

jaa käyttäjää tarkastelemaan toimenpiteiden jälkeisen riskin suuruutta, mikäli riski ei ole 

toimenpiteen toteuttamisen jälkeen edelleenkään täysin hallinnassa. Tämä tuo riskien-

hallintaan mukaan kaivattua vaikuttavuuden arviointia. Myös työkalun ohjaavuus riskien-

hallinnan päivittämiseen olosuhteiden muututtua helpottaa prosessin toteutuksen jatku-

vuutta. 

Tässä diplomityössä riskin suuruuden määrittämisen menetelmää pyrittiin helpottamaan 

ohjeistamalla suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen selkeiden vai-

heittaisten kysymysten avulla. Suuruuden määrittämisen vaiheisiin annettiin konkreetti-

set rajat sille, mitä vakavalla ja todennäköisellä riskillä tarkoitetaan. Tämän nähtiin sel-

keyttävän riskin suuruuden määrittämistä ja helpottavan vaiheen toteuttamista etenkin 

pienten organisaatioiden näkökulmasta, joilla ei välttämättä ole käytettävissään kattavaa 

taustatietoa suuruuden määrittämiseen. Riskin suuruuden määrittäminen tällä tavoin hel-

pottaa riskien arviointia käytännössä työpaikoilla. 

Kaikkiin tässä diplomityössä tunnistettujen ongelmakohtien tarpeisiin ei kuitenkaan voitu 

vastata tämän työn ratkaisuja kehitettäessä. Tulosten verifioinnit osoittivatkin useita jat-

kokehitystarpeita kehitetyille ratkaisuille. Esimerkiksi riskienhallinnan ja toimenpiteiden 

suunnittelun tukimateriaali on edelleen puutteellista, eivätkä tämän työn ratkaisut huo-

mioi eri kokoisten organisaatioiden tarvetta tukimateriaaleille. Esimerkiksi taulukkotyö-

kalun suunnitteluvälilehden tiedot ja mallinnettu uimaratakaavio riskienhallinnan organi-

soinnista voivat olla raskaita ja osittain soveltumattomia aivan pienimmille organisaati-

oille. Näitä materiaaleja olisikin tarve kehittää erityisesti mikro- ja pienyrittäjien tarpeisiin 

paremmin kohdennetusti.  
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Myös riskienhallinnan tosiasiallinen jalkauttaminen työpaikoille ja sen varmistaminen 

muun muassa jatkuvuuden, toimenpiteiden konkreettisuuden ja arkipäiväisten kytkösten 

kautta jäi näiden materiaalien kautta osittain puutteelliseksi. Vaikeaa tässä on ennen 

kaikkea se, että riskienhallintakäytäntöjen toteuttaminen on viime kädessä organisaation 

tehtävä, jolloin organisaation oma asenne turvallisuuteen vaikuttaa siihen, kuinka tär-

keänä riskienhallintaa pidetään. Tässä diplomityössä riskienhallintaprosessin toteutta-

mista on kuitenkin pyritty helpottamaan ja ymmärrystä sen tarpeellisuudesta ja merkityk-

sestä lisäämään. Pienimpien organisaatioiden ymmärrystä riskienhallinnasta ja osaa-

mista sen teosta olisi kuitenkin tarpeen selvittää jatkotutkimuksissa, sillä tämän työn tu-

losten mukaan on mahdollista, että sillä on vaikutusta motivaatioon ja sitä kautta riskien-

hallintaprosessin toteuttamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen työpaikoilla. 

Muita jatkokehityskohteita kehitetyissä ratkaisuissa ovat toimenpiteiden vaikuttavuuden 

tehokkaampi arviointi, toimenpiteiden aiheuttamien mahdollisten lisäriskien huomioimi-

nen ja tulosten hyödyntämisen ja palautteen antamisen keinojen ja kanavien kehittämi-

nen. Vaikuttavuuden arviointiin olisi tarpeen tuoda mukaan myös seurantaindikaattorit ja 

mittaristo, johon jäännösriskiä verrataan. Vaikka tavoitteenasettelua on tuotu mukaan 

riskienhallintaprosessin alkuun taulukkotyökalun suunnitteluvälilehdelle, niiden rooli jää 

edelleen työkalussa ja kaavioissa puutteelliseksi riskienhallintaprosessin loppuvai-

heessa. Olisikin koko prosessin tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta tärkeää, että 

näitä loppupään vaiheita kehitettäisiin siten, että toimenpiteiden vaikutus ennalta määri-

tettyihin mittareihin huomioitaisiin paremmin prosessin loppuvaiheessa. 

Diplomityössä päivitetty ohjeistus ja rakennettu taulukkotyökalu on kehitetty vastaamaan 

ennen kaikkea mikro- ja pienyrittäjien tarpeisiin. Yksi työn suurimmista puutteista on kui-

tenkin loppukäyttäjien haastattelujen vähyys ja siten heidän näkökulmansa huomioimat-

tomuus työkirjaa päivitettäessä ja prosessia kehitettäessä. Diplomityössä haastateltiin 

vain yhtä loppukäyttäjää osana ongelmakohtien tunnistamista. Myös taulukkotyökalun 

testaaminen jäi puutteelliseksi eikä työkalua testattu loppukäyttäjillä ollenkaan. Jotta työ-

kalua voidaan levittää yleisenä menetelmänä riskienhallinnan tekoon, sen toimivuutta 

tähän tulee testata laajemmin. Testaus antaisi myös arvokasta tietoa työkalun käytettä-

vyydestä ja mahdollisista jatkokehitystarpeista ennen työkalun käyttöönottoa. Esimer-

kiksi aiemmin esiteltyjä ongelmia liittyen taulukkotyökalun käyttöliittymään, makroihin ja 

massiivisuuteen sekä niiden vaikutuksia taulukon käytettävyyteen tulisi selvittää ja työ-

kalua sen mukaan kehittää testausversiosta valmiiksi. Myös vaihtoehtoisten seurausten 

lisäysmahdollisuus taulukkoon ja vaaralle altistuvien henkilöiden vaihtelun huomioiminen 

olisi tärkeää riskienhallinnan kattavuuden ja osuvuuden lisäämiseksi. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Riskienhallinta on tärkeä työturvallisuuden ja johtamisen työvaihe, jonka avulla voidaan 

tunnistaa, määrittää ja hallita työpaikalla esiintyviä työterveys- ja turvallisuusriskejä. Ris-

kienhallintaprosessin tekemiseen on tuotettu runsaasti erilaista materiaalia, mutta sen 

toteuttamisessa on edelleen työpaikoilla vaikeuksia. Työpaikoilla on kaivattu konkreet-

tista tukea ja sähköisiä työkaluja riskienhallintaprosessin avuksi. Tässä diplomityössä 

tunnistettiin kansallisen työturvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksen ongelmakohtia ja 

kehitettiin niihin ratkaisuja. Työkirjan ongelmakohtien tunnistaminen lisäsi tietoa siitä, 

mitä ongelmia riskienhallintaprosessin toteuttamiseen työpaikalla liittyy, miksi ne ovat 

ongelmia ja millaisiksi ongelmakohdat tulisi muuttaa. Ratkaisujen kehittäminen tarjosi 

konkreettista apua kyseisten ongelmakohtien toteuttamiseen työpaikoilla. 

Tämän työn tulosten mukaan riskienhallintaprosessin suurimmat ongelmakohdat olivat 

prosessin epäselvyys, riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu, riskin suuruuden 

määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen sekä seuranta ja palaute. Riskienhallin-

taprosessi nähtiin hankalasti ymmärrettävänä ja sen vaiheiden kytkökset toisiinsa olivat 

epäselviä. Tämän vuoksi riskienhallinta oli työpaikoilla irrallinen prosessi eikä sen mer-

kitystä oman työn kehittämisen välineenä tunnistettu. Riskienhallinnan organisointi oli 

hankalaa ja toimenpiteiden suunnittelu ja niiden kohdentaminen oikeisiin riskeihin vai-

keaa. Tämä vaikutti riskienhallinnan suppeuteen, resurssien tuhlaukseen ja liian abst-

raktien toimenpiteiden määrittelyyn ja niiden toteuttamisen vaikeuteen. Suuruuden mää-

rittäminen käyttäen riskimatriisia nähtiin vaikeana, epätarkkana ja epäluotettavana. Mer-

kittävyydestä päättämisessä oli vaikeaa saada riskit asetettua luotettavaan prioriteetti-

järjestykseen ja päättää, mille riskeille tuli toteuttaa hallitsemistoimenpiteitä. Tämän 

vuoksi riskit olivat väärin mitoitettuja, vaikeasti keskenään vertailtavia ja niiden perus-

teella suunnitellut toimenpiteet olivat väärin kohdennettuja. Seurannan vaiheessa jään-

nösriskien arviointi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja riittävyyden arviointi jäivät usein 

puuttumaan eikä olosuhteiden muutoksia nähty huomioitavan loppupään tarkastelussa. 

Tämän vuoksi koko riskienhallinnan jatkuvuus ja vaikuttavuus nähtiin heikentyneenä. 

Riskienhallintaprosessi päivitettiin kauttaaltaan selkeämmin hallittavaksi kokonaisuu-

deksi ja sen toteuttamisen helpottamiseksi tuotettiin lisämateriaalia. Riskienhallintapro-

sessin tueksi työpaikoille rakennettiin kaaviomuotoiset askeleittain etenevät ohjeet ja 

sähköinen taulukkotyökalu, joka havainnollisti prosessin vaiheita käyttäjälle ja helpotti 

prosessin konkreettista toteuttamista. Näiden tarve oli ilmeinen tämän työn tulosten li-

säksi myös aiemman tutkimuksen tulosten mukaan. 
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Riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelun tueksi tuotettiin lisämateriaalia helpotta-

maan organisointia ja prosessissa edellytettävien tietojen kokoamista ja hallitsemista. 

Riskin suuruuden määrittämisen fokus siirrettiin matriisin numeerisesta tarkastelusta sa-

nalliseen arviointiin riskin seurauksista ja todennäköisyyksistä. Riskiluokat päivitettiin 

niin, että riskien numeeriset suuruudet poistettiin ja riskiluokkien merkitystä korostettiin 

välituloksena toimenpiteiden kiireellisyyden luokkien saamiseksi. Merkittävyydestä päät-

tämisen tueksi tuotettiin apukysymyksiä ja riskien pienentäminen ohjattiin toteutettavaksi 

ALARP-periaatteen mukaisesti niin pienelle tasolle, kuin se käytännössä nähtiin mahdol-

lisena. Jäännösriskin arviointi tuotiin mukaan prosessiin toimenpiteiden toteuttamisen 

jälkeen ja olosuhteiden muutokset tuotiin mukaan prosessiin määrittelemään riskienhal-

lintaprosessin päivitystarve. 

Riskienhallintaprosessin ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaisujen kehittäminen oli 

laaja aihe, minkä vuoksi ratkaisuja kehitettäessä voitiin priorisoida vain suurimpien on-

gelmakohtien kehittämiseen. Kaikkia diplomityössä tunnistettuja ongelmakohtia ei voitu 

kehittää ja tukimateriaalin rakentamisessa tuli pitäytyä riittävän yleisellä tasolla, jotta ma-

teriaalia voitaisiin soveltaa mahdollisimman laajalti eri kokoisten organisaatioiden tarpei-

siin. On kuitenkin tärkeää huomata, että eri kokoisten organisaatioiden tarpeet vaihtele-

vat merkittävästi. Tällaisia eri suuruisten organisaatioiden tarpeita riskienhallintaproses-

sin toteuttamisen tukena olisikin aiheellista selvittää jatkotutkimuksin. 

Riskienhallintaprosessin ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaisujen kehittäminen on 

edellytys riskienhallinnan parantamiseksi ja kohdennettujen työvälineiden ja ohjeistusten 

rakentamiseksi. Riskienhallinta on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen työpai-

koilla edellyttää ymmärrystä, motivaatiota ja riittäviä apuvälineitä ja ohjeistuksia eri vai-

heiden tekoon. Myös riskienhallinnan laajemman merkityksen ymmärtäminen osana 

koko organisaation toimintaa ja kehittämistä on tärkeää. Tässä diplomityössä päivitettiin 

niitä riskienhallintaprosessin kohtia, jotka ovat tuottaneet vaikeuksia ja kehitettiin ratkai-

suja ongelmakohtiin. Jotta riskienhallintakäytäntöjä työpaikoilla voidaan työn tulosten 

mukaan jalkauttaa ja edelleen kehittää, tulee riskienhallintaprosessin ohjeistuksen ja tu-

kimateriaalien olla organisaatioiden tarpeisiin saatavilla. Tämä on keskeinen edellytys 

työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. 



99 
 

LÄHTEET 

Albery, S., Borys, D., & Tepe, S. (2016). Advantages for risk assessment: Evaluating 
learnings from question sets inspired by the FRAM and the risk matrix in a 
manufacturing environment. Safety Science, 89, 180–189. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.06.005 

Albrechtsen, E., Solberg, I., & Svensli, E. (2019). The application and benefits of job 
safety analysis. Safety Science, 113, 425–437. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.12.007 

Apostolakis, G. E. (2004). How useful is quantitative risk assessment? Risk Analysis, 
24(3), 515–520. https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00455.x 

Arunraj, N. S., & Maiti, J. (2007). Risk-based maintenance-Techniques and applications. 
Journal of Hazardous Materials, 142(3), 653–661. 
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.06.069 

Aven, T. (2004). Risk analysis and science. International Journal of Reliability, Quality 
and Safety Engineering, 11(1), 1–15. https://doi.org/10.1142/S0218539304001300 

Aven, T. (2007). On the ethical justification for the use of risk acceptance criteria. Risk 
Analysis, 27(2), 303–312. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2007.00883.x 

Aven, T. (2010). On how to define, understand and describe risk. Reliability Engineering 
and System Safety, 95(6), 623–631. https://doi.org/10.1016/j.ress.2010.01.011 

Aven, T. (2012). The risk concept-historical and recent development trends. Reliability 
Engineering and System Safety, 99, 33–44. 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2011.11.006 

Aven, T. (2013). Practical implications of the new risk perspectives. Reliability 
Engineering and System Safety, 115, 136–145. 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.02.020 

Aven, T. (2015). Implications of black swans to the foundations and practice of risk 
assessment and management. Reliability Engineering and System Safety, 134, 83–
91. https://doi.org/10.1016/j.ress.2014.10.004 

Aven, T. (2017a). A conceptual foundation for assessing and managing risk, surprises 
and black swans. In G. Motet, C. Bieder, & 2017. (Eds.), Teoksessa: The Illusion of 
Risk Control What Does it Take to Live With Uncertainty? (pp. 23–39). Safety 
Management. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32939-0_3 

Aven, T. (2017b). Improving risk characterisations in practical situations by highlighting 
knowledge aspects, with applications to risk matrices. Reliability Engineering and 
System Safety, 167(October 2016), 42–48. 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.05.006 

Aven, T. (2020a). The Science of Risk Analysis. In The Science of Risk Analysis. 
https://doi.org/10.4324/9780429029189 

Aven, T. (2020b). Three influential risk foundation papers from the 80s and 90s: Are they 



100 
 

still state-of-the-art? Reliability Engineering and System Safety, 193. 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2019.106680 

Aven, T., & Krohn, B. S. (2014). A new perspective on how to understand, assess and 
manage risk and the unforeseen. Reliability Engineering and System Safety, 121, 
1–10. https://doi.org/10.1016/j.ress.2013.07.005 

Aven, T., & Renn, O. (2009). On risk defined as an event where the outcome is uncertain. 
Journal of Risk Research, 12(1), 1–11. 
https://doi.org/10.1080/13669870802488883 

Backlund, F., & Hannu, J. (2002). Can we make maintenance decisions on risk analysis 
results? Journal of Quality in Maintenance Engineering, 8(1), 77–91. 
https://doi.org/10.1108/13552510210420603 

Bjurström, L.-M. (2011). Työsuojelustrategian neljäs seurantaraportti. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2010:29. luettu: 1.2.2021. Saatavilla: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3083-4 

Bouder, F., & Löfstedt, R. (2008). Tolerability of risk approach and the management of 
pharmaceutical risks. Expert Review of Clinical Pharmacology, 1(2), 187–190. 
https://doi.org/10.1586/17512433.1.2.187 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology, 3(2), 77–101. 
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Brocal, F., González, C., Sebastián, M. A., Reniers, G. L. L., & Paltrinieri, N. (2018). 
Standardized risk assessment techniques: A review in the framework of 
occupational safety. In S. Haugen, A. Barros, C. van Gulijk, T. Kongsvik, & J. E. 
Vinnem (Eds.), Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World (pp. 
2889–2895). Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. 

Cabinet Office. (2002). Risk: Improving government’s capability to handle risk and 
uncertainty. Strategy Unit Report. Cabinet Office, London. 

Campbell, S. (2005). Determining overall risk. Journal of Risk Research. 
https://doi.org/10.1080/13669870500118329 

Carter, G., & Smith, S. D. (2006). Safety Hazard Identification on Construction Projects. 
Journal of Construction Engineering and Management, 132. 
https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9364(2006)132:2(197) 

Cox, L. A. (2008). What’s wrong with risk matrices? Risk Analysis, 28(2), 497–512. 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x 

Darabont, D. C., Antonov, A. E., & Bejinariu, C. (2017). Key elements on implementing 
an occupational health and safety management system using ISO 45001 standard. 
MATEC Web of Conferences, 121, p.11007. 

Duijm, N. J., Fiévez, C., Gerbec, M., Hauptmanns, U., & Konstandinidou, M. (2008). 
Management of health, safety and environment in process industry. Safety Science, 
46(6), 908–920. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2007.11.003 

Egon, G., Clark, D., Havlicek, L., Mclaughlin, J., Miskel, C., Guba, E., & Lincoln, Y. 
(1982). ERIC / ECTJ Annual Review Paper Criteria for Assessing the 



101 
 

Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. Educational Communication and 
Technology, 29(4), 75–91. 
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQ
FjAB&url=http://link.springer.com/chapter/10.1007%252F978-94-009-6669-
7_18&ei=xc1ZVL_AE4i3ONjKgZgI&usg=AFQjCNGrijcV39B_brg3m3D7S6dw9zcy
hw&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rja 

Eskola, J., & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, 
Tampere. 

Etherton, J. R. (2007). Industrial machine systems risk assessment: A critical review of 
concepts and methods. In Risk Analysis (Vol. 27, Issue 1, pp. 71–82). 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2006.00860.x 

Euroopan komissio. (2021). Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. In Työtervettä ja -
turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021–2027 - Työterveys ja -turvallisuus 
muuttuvassa työelämässä. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. (2021a). EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusdirektiivit. https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-
legislation/european-directives 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. (2021b). Lainsäädäntö. 
https://oiraproject.eu/fi/legislation 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. (2021c). OiRA - Online interactive Risk 
Assessment. https://oiraproject.eu/fi 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. (2021d). The OSH Framework Directive. 
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-
osh-framework-directive-introduction 

Euroopan unioni. (2008). Neuvoston puitedirektiivi toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (89/391/ETY) (Vol. 
248, pp. 1–89). Annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989. 

Euroopan unioni. (2020). Asetukset, direktiivit ja muut säädökset. 
https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_fi 

Euroopan unionin neuvosto. (2019). Uusi työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n 
strategiakehys: työterveyden ja -turvallisuuden tehostaminen EU:ssa. 5–48. 

Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., & Vázquez-Ordás, C. J. (2012). Occupational 
risk management under the OHSAS 18001 standard: Analysis of perceptions and 
attitudes of certified firms. Journal of Cleaner Production, 24, 36–47. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.008 

Finlex. (2021). Lainsäädäntö. Suomen Sähköinen Säädöskokoelma Sekä Ajantasaisten 
Säädösten Ja Alkuperäisten Säädösten Kokoelmat. https://www.finlex.fi/fi/laki/ 

Gadd, S. A., Keeley, D. M., & Balmforth, H. F. (2004). Pitfalls in risk assessment: 
Examples from the UK. Safety Science, 42(9), 841–857. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2004.03.003 

Gallego, V., Sánchez, A., Martón, I., & Martorell, S. (2021). Analysis of occupational 



102 
 

accidents in Spain using shrinkage regression methods. Safety Science, 
133(September 2020). https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105000 

Graham, J. D. D., & Wiener, J. B. B. (1995). Confronting Risk Tradeoffs. In Risk versus 
Risk: Tradeoffs in Protecting Health and the Environment. 

Grassi, A., Gamberini, R., Mora, C., & Rimini, B. (2009). A fuzzy multi-attribute model for 
risk evaluation in workplaces. Safety Science, 47(5), 707–716. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2008.10.002 

Hägg, M. (2016). Validoinnin suunnittelun opas (VTT Techno). Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy. 

Health and Safety Executive. (1997). Successful health and safety management. In 
Perfusion (Vol. 12, Issue 4). https://doi.org/10.1177/026765919701200402 

Hollywell, P. D. (1996). INCORPORATING HUMAN DEPENDENT FAILURES IN RISK 
ASSESSMENTS TO IMPROVE ESTIMATES OF ACTUAL RISK. In Safety Science 
(Vol. 22, Issue 3). 

Iatridis, K., & Kesidou, E. (2018). What Drives Substantive Versus Symbolic 
Implementation of ISO 14001 in a Time of Economic Crisis? Insights from Greek 
Manufacturing Companies. Journal of Business Ethics, 148(4), 859–877. 
https://doi.org/10.1007/s10551-016-3019-8 

ILO-OSH. (2001). Guidelines on occupational safety and health management systems. 

IRGC. (2006). White Paper on risk governance, Towards an integrative approach. Risk 
Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World, 1–157. 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84911132815&partnerID=tZOtx3y1 

ISO. (2018). ISO 45001 - Briefing notes. 1–19. https://th.lead.bureauveritas.com/what-
is-iso-45001-2018 

Ivanova, A., Gray, J., & Sinha, K. (2014). Towards a unifying theory of management 
standard implementation: The case of ISO 9001/ISO 14001. International Journal 
of Operations and Production Management, 34(10), 1269–1306. 
https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2013-0117 

Johannesson, P., & Perjons, E. (2014). A Method Framework for Design Science 
Research. In An Introduction to Design Science (p. 202). Springer © 2014. 

Johansen, I. L., & Rausand, M. (2012). Risk metrics: Interpretation and choice. IEEE 
International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 
1914–1918. https://doi.org/10.1109/IEEM.2012.6838079 

Jones-Lee, M., & Aven, T. (2011). ALARP - What does it really mean? Reliability 
Engineering and System Safety, 96(8), 877–882. 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2011.02.006 

Juhila, K. (2021). Teemoittelu. Teoksessa Jaana Vuori (Toim.) Laadullisen Tutkimuksen 
Verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto [Ylläpitäjä Ja 
Tuottaja]. 

Kallio, N., Mäkinen, M., Linnainmaa, M., Piirainen, J., & Kalliokoski, P. (2007). 



103 
 

KEMIALLISEN ALTISTUMISEN ARVIOINNIN PERUSMALLI PK-YRITYKSIIN. 
LOPPURAPORTTI TYÖSUOJELURAHASTOLLE TUTKIMUS- JA 
KEHITYSHANKKEESTA 319818. luettu: 4.2.2021 saatavilla: 
https://docplayer.fi/3716676-Kemiallisenaltistumisen-arvioinnin-perusmalli-pk-
yrityksiin.html 

Kaplan, S., & Garrick, B. J. (1981). On The Quantitative Definition of Risk. Risk Analysis. 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1981.tb01350.x 

Kasanen, E., & Lukka, K. (1993). The Constructive Approach in Management Accounting 
Research. In JMAR: Vol. Five. 

Koskinen, T., & Mironen, A. (2002). Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen 
oikeus - Uusi työturvallisuuslaki. Valkealan Painokarelia 2003. luettu: 28.1.2021. 
Saatavilla: 

Kotkansalo, A., Parkkila, L., & Tarvainen, J. (2017). Riskianalyysimenetelmien 
tarkastelu. Kirjallisuusselvitys. Lapin AMK:n julkaisuja. 

Langdalen, H., Abrahamsen, E. B., & Selvik, J. T. (2020). On the importance of systems 
thinking when using the ALARP principle for risk management. Reliability 
Engineering and System Safety, 204(February). 
https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107222 

Lanne, M., & Heikkilä, J. (2016). Uutta riskien arviointiin! Tietopohjan merkitys ja 
uudistamisen keinot. In VTT TECHNOLOGY 279: Vol. VTT Techno. Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy. 

Li, Y., & Guldenmund, F. W. (2018). Safety management systems: A broad overview of 
the literature. In Safety Science (Vol. 103, pp. 94–123). Elsevier B.V. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.11.016 

Liikennevirasto. (2011). Ohje riskienhallinnan menetelmistä. Liikenneviraston ohje 
31.10.2011. Drno 4837/065/2011. 

Lind, S., Nenonen, S., & Kivistö-Rahnasto, J. (2008). Safety risk assessment in industrial 
maintenance. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 
https://doi.org/10.1108/13552510810877692 

Liu, X. (2020). Rigor - In: The SAGE Encyclopedia of Communication Research 
Methods. 1512–1514. 

Lukka, K. (2003). The Constructive Research Approach. 
https://www.researchgate.net/publication/247817908 

Mackenzie, C. A. (2014). Summarizing risk using risk measures and risk indices. Risk 
Analysis, 34(12), 2143–2162. https://doi.org/10.1111/risa.12220 

Madsen, C., Kirkegaard, M. L., Dyreborg, J., & Hasle, P. (2020). Making occupational 
health and safety management systems ‘work’: A realist review of the OHSAS 
18001 standard. Safety Science, 129(June 2019), 104843. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104843 

Melchers, R. E. (2001). On the ALARP approach to risk management. Reliability 
Engineering and System Safety, 71(2), 201–208. https://doi.org/10.1016/S0951-
8320(00)00096-X 



104 
 

Mohammadfam, I., Kamalinia, M., Momeni, M., Golmohammadi, R., Hamidi, Y., & 
Soltanian, A. (2016). Developing an integrated decision making approach to assess 
and promote the effectiveness of occupational health and safety management 
systems. Journal of Cleaner Production, 127, 119–133. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.123 

Möller, N., Hansson, S. O., Holmberg, J.-E., & Rollenhagen, C. (2018). Handbook of 
Safety principles. 

Nenonen, N., Anttila, S., & Kivistö-Rahnasto, J. (2018). Kuinka löytää ja hallita oikeat 
riskit? (How to find and manage actual risks?). Tampereen teknillinen yliopisto. 
Tuotantotalous ja tietojohtaminen. http://www.tut.fi/tutcris 

Nenonen, N., Kivistö-Rahnasto, J., & Anttila, S. (2020). How workplaces actually carry 
out OSH-related risk assessment and management. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 969, 239–251. 

Niskanen, T., Kallio, H., Naumanen, P., Lehtelä, J., Liuhamo, M., Lappalainen, J., 
Sillanpää, J., Nykyri, E., Zitting, A., & Hakkola, M. (2009). Riskinarviointia koskevien 
työturvallisuus- ja työterveyssäännösten vaikuttavuus. Sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityksiä 2009:22. Sosiaali- ja terveysministeriö. www.stm.fi 

Nomis Oy. (2020). ArkiArvi - Työkalu arjen riskien kartoittamiseen. https://arkiarvi.fi/ 

OHSAS 18001:fi. (2007). Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. 
vaatimukset. 

Oyegoke, A. (2011). The constructive research approach in project management 
research. In International Journal of Managing Projects in Business (Vol. 4, Issue 
4, pp. 573–595). Emerald Group Publishing Ltd. 
https://doi.org/10.1108/17538371111164029 

Paltrinieri, N., Comfort, L., & Reniers, G. (2019). Learning about risk: Machine learning 
for risk assessment. Safety Science, 118, 475–486. 
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.06.001 

Paltrinieri, N., Dechy, N., Salzano, E., Wardman, M., & Cozzani, V. (2012). Lessons 
Learned from Toulouse and Buncefield Disasters: From Risk Analysis Failures to 
the Identification of Atypical Scenarios Through a Better Knowledge Management. 
Risk Analysis, 32(8), 1404–1419. https://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.2011.01749.x 

Palukka, P., & Anttila, S. (2011). Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: Pienyrityksen 
työturvallisuuskehä ja Pk-yritysten turvallisuuden hallinta. TSR Hankkeen 109298 
loppuraportti. 

Parkkinen, K. (2019). Kati Parkkinen MUUTOSJOHTAJUUS MEDIA-ALALLA 
SUOMESSA Muutosjohtajuus media-alalla Suomessa. 

Parra, C. (2015). BSI Standards Publication Root cause analysis (RCA) (Issue March, 
p. 73). BSI Standards Publication. BS EN 627402015. 

Peace, C. (2017). The risk matrix: Uncertain results? Policy and Practice in Health and 
Safety, 15(2), 131–144. https://doi.org/10.1080/14773996.2017.1348571 

Piirainen, K. A., & Gonzales, R. A. (2013). Seeking Constructive Synergy: Design 



105 
 

Science and the Constructive Research Approach Kalle. In J. vom Brocke, R. 
Hekkala, S. Ram, & M. Rossi (Eds.), Design Science at the Intersection of Physical 
and Virtual Design (pp. 59–72). 8th International Conference, DESRIST 2013. 
saatavilla: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38827-9 

Pillay, M. (2017). Resilience Engineering: An Integrative Review of Fundamental 
Concepts and Directions for Future Research in Safety Management. Open Journal 
of Safety Science and Technology. https://doi.org/10.4236/ojsst.2017.74012 

Pinto, A., Ribeiro, R. A., & Nunes, I. L. (2013). Ensuring the quality of occupational safety 
risk assessment. Risk Analysis, 33(3), 409–419. https://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.2012.01898.x 

Rausand, M. (2011). Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications. In Risk 
Assessment: Theory, Methods, and Applications. WILEY A JOHN WILEY & SONS, 
INC., PUBLICATION 2011. https://doi.org/10.1002/9781118281116 

Rautiainen, A., Sippola, K., & Mättö, T. (2017). Perspectives on relevance: The relevance 
test in the constructive research approach. Management Accounting Research, 34, 
19–29. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.001 

Rissanen, M., & Kaseva, E. (2014). Menetetyn työpanoksen kustannus. Sosiaali- ja 
terveysministeriön työsuojeluosasto, toimintapolitiikkayksikkö. luettu: 1.2.2021. 
Saatavilla: 
https://stm.fi/documents/1271139/1332445/Menetetyn+työpanoksen+kustannus+2
+%282%29+%282%29.pdf/63af9909-0232-474d-bf2e-aa4c50936c33 

Rohweder, L. (2008). Kohti kestävää kehitystä - Pedagoginen lähestymistapa. 
Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. 

Rosa, E. A. (2003). The logical structure of the social amplification of risk framework 
(SARF): Aferatheoretical foundations and policy implications. In The Social 
Amplification of Risk. https://doi.org/10.1017/CBO9780511550461.003 

Rousku, K. (2017). Ohje riskienhallintaan. Valtiovarainministeriön julkaisuja 22/2017. 
Valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon ICT, Helsinki 2017. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-862-0 

Saaranen-Kauppinen, A., & Puusniekka, A. (2006). Menetelmäopetuksen tietovaranto 
KvaliMOTV. Kvalitatiivisten Menetelmien Verkko-Oppikirja. Yhteiskuntatieteellisen 
Tietoarkiston Julkaisuja, 170. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ 

Sadiq, N. (2019). Establishing an Occupational Health and Safety Management System 
Based on ISO 45001. IT Governance Ltd. 

Sanastokeskus TSK ry. (2009). Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto (TSK 39). 
https://termipankki.fi/tepa/fi/sivu/aineisto_terminologiset_sanastot 

SFS-EN IEC 31010. (2019). Riskienhallinta. Riskien arviointimenetelmät. Helsinki, 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry., 250. 

SFS-ISO31000. (2018). Riskienhallinta. Ohjeet. Helsinki, Suomen Standardisoimisliitto 
SFS ry., 39. 

SFS-ISO31004. (2015). Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta. 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 78. 



106 
 

SFS-ISO45001. (2018). Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden 
soveltamisohjeita. Helsinki, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry., 94. 

Shamseldin, A., & Lowrance, W. W. (1976). Of Acceptable Risk: Science and the 
Determination of Safety. Journal of the American Statistical Association. 
https://doi.org/10.2307/2286641 

Shekari, A. M. (2020). SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARDS & 
GUIDELINES: A Comparative Analysis. Des Plaines Vol. 65, September, 32–38. 

Society for Risk Analysis. (2018). Society for Risk Analysis Glossary. August, 9. 
https://www.sra.org/sites/default/files/pdf/SRA Glossary - FINAL.pdf 

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2015). Riskien arviointi työpaikalla -työkirja. Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja Työturvallisuuskeskus. luettu: 16.12.2020. saatavilla: 
https://ttk.fi/files/2941/Riskien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf 

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2020). Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. In Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2020:24 (Vol. 9). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-
3937-0 

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2021). Työsuojelun säännösvalmistelun seuranta 1/2021 
(p. 14). Työ- ja tasa-arvo-osasto 26.2.2021. 

Stärk, K. D. C., & Salman, M. D. (2001). Relationships Between Animal Health 
Monitoring and the Risk Assessment Process. Acta Veterinaria Scandinavica, 
42(S71), 71–77. https://doi.org/10.1186/1751-0147-42-S1-S71 

Summers, A. (2015). Risk assessment challenges to 20:20 vision. Process Safety 
Progress, 34(2), 119–125. https://doi.org/10.1002/prs.11712 

Suomen virallinen tilasto (SVT). (2020). Työtapaturmat [verkkojulkaisu]. Helsinki: 
Tilastokeskus ISSN=1797-5999. 2018. luettu: 1.2.2021.saatavilla:  
http://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-11-30_tie_001_fi.html 

Tampereen teknillinen yliopisto. (2011). Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta. 

Tappura, S., Nenonen, N., Heikkilä, J., Reiman, T., Rasa, P.-L., & Ratilainen, H. (2013). 
Estimating overall costs of occupational accidents in the Finnish industry. 
NES2013-Konferenssi. 

Tarí, J. J., Molina-Azorín, J. F., & Heras, I. (2012). Benefits of the ISO 9001 and ISO 
14001 standards: A literature review. Journal of Industrial Engineering and 
Management, 5(2). 

Teknologian tutkimuskeskus. (2011). PK-RH - pk-yrityksen riskienhallinta. 
http://virtual.vtt.fi/virtual/pkrh/index.html 

Teräs, M., & Toiviainen, H. (2014). Kehittävä teema-analyysi kasvatustieteen 
tutkimusmenetelmänä. Aikuiskasvatus, 34(2), 84–95. 
https://doi.org/10.33336/aik.94084 

Thomas, E., & Magilvy, J. K. (2011). Qualitative Rigor or Research Validity in Qualitative 
Research. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 16(2), 151–155. 
https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2011.00283.x 



107 
 

Tilastokeskus. (2013). Tiedonkeruumenetelmä vaikuttaa tutkimustuloksiin. 
https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-06-03_010.html?s=5 

Tixier, J., Dusserre, G., Salvi, O., & Gaston, D. (2002). Review of 62 risk analysis 
methodologies of industrial plants. 15, 291–303. 

Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. 
Human Resource Development Review, 4(3), 356–367. 
https://doi.org/10.1177/1534484305278283 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 2018. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. (2021). Kuluttajapalvelut - kuluttajapalveluihin liittyvät 
lomakkeet. https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/kuluttajapalvelut 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 
loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohje 2012. Helsinki 2013. 

Työsuojelu. (2021). Ajantasainen työsuojelulainsäädäntö. 
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001). (2001). Työterveyshuoltolaki. In Finlex. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 

Työterveyslaitos. (2021). Riskienhallinnan malliratkaisut. 
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/riskienhallinnan-malliratkaisut/ 

Työturvallisuuskeskus. (2013). Riski Arvi – ohjelmistopalvelun palvelukuvaus. 2013. 

Työturvallisuuskeskus. (2021). Kuormitusvaaka. 
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyokalut_ja_kehittaminen/kuormitusvaaka
#291f456d 

Työturvallisuuslaki (738/2002). (2002). Työturvallisuuslaki. In Finlex. luettu: 25.11.2020. 
Saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 

Vanem, E. (2012). Ethics and fundamental principles of risk acceptance criteria. Safety 
Science, 50(4), 958–967. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.12.030 

Väylävirasto. (2020). Ohje riskienhallinnan menetelmistä. Väyläviraston ohjeita 
51/2020.Verkkojulkaisu. 

Vellani, K. H. (2007). Chapter 6 - Risk assessments. In K. H. Vellani (Ed.), Strategic 
Security Management (pp. 109–132). Butterworth-Heinemann. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012370897-7/50009-8 

Viadiu, F. M., Fa, M. C., & Inaki, H. S. (2005). ISO 9000 and ISO 14000 standards: an 
international diffusion model (p. pp.141-165.). International Journal of Operations & 
Production Management, 26(2),. 

Wardell, M. (2019). All Together Now: The Benefits of Integrating Management Systems. 
Quality Magazine. Vol. 58; Iss. 8, 32–34. 
https://libproxy.tuni.fi/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/all-
together-now-benefits-integrating-management/docview/2275866810/se-



108 
 

2?accountid=14242 

Weselius, H. (2018). Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi. Tutkimustaidot. Aalto-
Yliopisto. 
https://doi.org/https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8l8q175HwAhVOCewKHbueCVYQFjABegQI
AxAD&url=https%3A%2F%2Fmycourses.aalto.fi%2Fpluginfile.php%2F626676%2
Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fsis%25C3%25A4ll%25C3%25B6n%2520analy
ysi%2520ja%2520diskurssianalyysi.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw3
wW2KtjPKErgi8fzX1Irjh 

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. 
Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2648.2005.03621.x 

Wijeratne, W. M. P. U., Perera, B. A. K. S., & De Silva, L. (2014). Identification and 
assessment risks in maintenance operations. Built Environment Project and Asset 
Management, 4(4), 384–405. https://doi.org/10.1108/BEPAM-09-2013-0041 

Willis, H. H. (2007). Guiding resource allocations based on terrorism risk. Risk Analysis. 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2007.00909.x 

Woodruff, J. M. (2005). Consequence and likelihood in risk estimation: A matter of 
balance in UK health and safety risk assessment practice. Safety Science, 43(5–6), 
345–353. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2005.07.003 

 



LIITE 1 1(1) 
 

LIITE 1: HAASTATTELURUNKO  

TAUSTAKYSYMYKSET      

1. Nimi, taustaorganisaatio 
2. Nykyinen tehtäväsi ja kuinka kauan olet toiminut siinä? 
3. Kuuluuko työnkuvaasi suoraa yhteydenpitoa riskinarviointia tekevien työpaikkojen 

kanssa? 
4. Mitä muuta riskinarviointityöhön liittyvää kokemusta sinulla on? 
5. Kuinka kauan olet kaikkiaan työskennellyt riskinarviointiin liittyvien työtehtävien pa-

rissa?    

TYÖKIRJA JA RISKIENHALLINTAPROSESSI   

6. Millä tavoin / missä yhteydessä olet käyttänyt työkirjaa työtehtävissäsi? 
7. Mitä ”ideaali” riskinarviointiprosessi pitää sisällään?  
8. Onko työkirjassa kuvattu riskinarvioinnin prosessi ideaali? Jos ei, miten eroaa siitä?  

TYÖPAIKKOJEN SUHTAUTUMINEN RISKINARVIOINTIIN   

9. Mitä ”riskinarviointi” työpaikoilla on? 
10. Mikä on ensisijainen syy, miksi työpaikat tekevät riskinarviointia?    

KÄSITTEISTÖN YMMÄRRYS    

11. Miten haitta- ja vaaratekijöiden ja riskin käsitteiden erot ymmärretään? 
12. Miten hyvin ymmärretään vakavuudeltaan ja seurauksiltaan eri tasoisten riskien mää-

ritelmät (vähäinen, haitallinen, vakava)?     

RISKINARVIOINNIN SUUNNITTELU 

13. Mikä on keskeisintä riskinarviointia aloitettaessa pienessä/suuressa yrityksessä? 
14. Tehdäänkö riskinarviointia työpaikoilla… 

a) ideaaliprosessin mukaisesti, jos ei, miten eroaa siitä? 
b) niin kuin kirjassa ohjeistetaan? 
c) lainsäädännön edellyttämässä järjestyksessä?  

15. Tukeeko työkirja mielestäsi riittävästi eri suuruisten työpaikkojen riskiarviointityötä? 

RISKIN MÄÄRITTÄMINEN 

16. Kuvataanko haitta- ja vaaratekijöitä ja niiden merkitystä terveydelle ennen riskinarvi-
oinnin tekemistä? 

17. Mitä menetelmiä riskin suuruuden määrittämisessä käytetään?  
18. Miten riskin merkittävyydestä päätetään/tulisi päättää? 
19. Miten riskejä priorisoidaan/tulisi priorisoida?    

RISKINARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN   

20. Miten kuvailisit yleisesti työpaikkojen riskinarviointikäytäntöjä? 
21. Mikä riskinarvioinnissa on työpaikoilla vaikeaa?  
22. Huomioidaanko työpaikoilla jäännösriskien arviointi?     

RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET: SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

23. Mikä on mielestäsi tärkeintä toimenpiteitä suunniteltaessa? 
24. Kuinka hyvin riskienhallinnan toimenpiteissä hyödynnetään arvioinnin tuloksia?  
25. Mihin riskin hallitsemisen toimenpidetarpeen tulisi perustua?  
26. Miten toimenpiteiden vaikuttavuutta tulisi arvioida?  
27. Miten toimenpiteiden seuranta ja viestintä toteutuu?     

YHTEENVETO    

28. Mitä yleisimpiä ongelmia riskinarviointiin mielestäsi liittyy?  
29. Mikä työkirjassa on toimivaa, mikä ei?  
30. Mitä pidät tärkeimpänä riskinarvioinnin kehittämisessä? Entä työkirjan? 
31. Onko mielessäsi jotain muuta työkirjaan/rh prosessin päivitykseen liittyvää, mitä ei ole 

noussut esille?
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LIITE 2: ANALYYSIN TULOKSET: RISKIENHAL-
LINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KU-
VAUS, PERUSTELU JA MUUTOSTARVE 

Proses-
sin 
vaihe 

Ongelma-
kohta 
proses-
sissa 

Ongelman kuvaus 
(”mitä”) 

Ongelman perustelu 
(”miksi”) 

Muutostarve (”mil-
laiseksi”) 

Riskien-
hallin-
nan tuki-
toimet 

Prosessin 
epäsel-
vyys 

- vaikeaselkoisuus 
- hankalasti ymmärret-
tävyys 
- vaikeasti toisiinsa 
kytkettävät vaiheet 
- merkityksen ja hyö-
dyn tunnistamatto-
muus 
- motivaation heikkous 
- kytkös muihin doku-
mentteihin puutteelli-
nen  

- riskinarviointi kertaluon-
teinen irrallinen prosessi 
- kytkös liiketoimintaan 
heikko 
- kokonaisuuden ymmärtä-
minen hankalaa 
- merkityksen ymmärtämi-
nen vaikeaa 
- näkeminen pakollisena 
lakisääteisenä velvoit-
teena 
- tuottavuuden ja sujuvuu-
den vaikutusten ymmärtä-
mättömyys 
- massiivisuus pienille yri-
tyksille 

- jatkuvaksi prosessiksi 
- vaiheet kokonaisuuksiin 
jakavaksi 
- järjestelmälliseksi ja kat-
tavavaksi 
- työympäristön kehittämi-
sen arkiseksi työkaluksi 
- kytkökset liiketoimintaan 
ja lakisääteisiin dokument-
teihin sitovaksi 
- ennaltaehkäisevyyttä ko-
rostavaksi 
- tavoitteet määritteleväksi 
- sovellettavaksi ja koh-
teenmukaiseksi 
- ymmärrettäväksi ja konk-
reettiseksi "step-by-step"-
ohjeistukseksi 

Riskien-
hallinnan 
suunnit-
telu 

- organisoinnin vaikeus 
- arvioinnin kattavuu-
den puutteellisuus 
- aikataulutuksen puut-
teellisuus 
- osaamisen puute 
- taustatietojen keruun 
puute 
- johdon sitouttamisen 
vaikeus 
- työkalujen ja mene-
telmien valinnan mää-
rittelemättömyys 

- osallistuvien henkilöiden 
ryhmä puutteellinen ja 
suppea 
- riskinarvioinnin laajuu-
den suppeus 
- henkilösidonnaisuuksien 
kautta osaamisen katoa-
minen 
- resursoinnin ja johdon 
tuen puute heikentää vai-
heiden toteuttamisen var-
mistamista 
- toteutettujen toimenpitei-
den kirjaamattomuus vaa-
rantaa kattavuutta 
- systemaattisuus ja järjes-
telmällisyys uhattuna  
- ajankäytön liiallisuus  

- hyvin organisoiduksi  
- eri tasot sisältävän ryh-
män yhteistyössä toteutet-
tavaksi 
- taustatietojen keräyksen 
toteuttaminen 
- aikataulutuksen, resurs-
soinnin ja johdon tuen si-
sältäväksi 
- työkalujen ja menetel-
mien määrittely sisällytetty 
suunnitteluun 

Termino-
logia 

- ymmärrys käsitteiden 
erosta riittämätön 
- käsitteiden yhteydet 
epäselviä 

- yhteistyössä keskeistä 
puhua samoista asioista 
samoilla termeillä 
- käsitteiden sekoittami-
nen lisää epäselvyyttä ja 
vaikeuttaa ymmärrettä-
vyyttä 
- prosessin vaiheiden tun-
nistamattomuus (esim. 
jäännösriski)  
- lisää henkilösidonnai-
suutta ja subjektiivisuutta 

- termit avaavaksi esi-
merkkien kautta 
- erojen korostaminen 
(esim. vaaratekijä ja vaa-
ratilanne) 
- käsitteiden läpikäyminen 
yhteistyössä ymmärryksen 
lisäämiseksi 
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Proses-
sin 
vaihe 

Ongelma-
kohta 
proses-
sissa 

Ongelman kuvaus 
(”mitä”) 

Ongelman perustelu 
(”miksi”) 

Muutostarve (”mil-
laiseksi”) 

Riskin-
arviointi 

Vaara- ja 
haittateki-
jöiden tun-
nistami-
nen 

- tunnistusvaiheen 
merkityksen näkemi-
nen 
- oleellisen tiedon irti 
saaminen 
- harvinaisten tekijöi-
den tunnistaminen 
- vaaratekijäkuvausten 
epäselvyys 
- syy-seurausketjujen 
tunnistaminen 
- osaaminen ja osallis-
taminen 

- näkymättömien ja harvi-
naisten vaaratekijöiden 
tunnistamisen vaikeus 
- vaaratekijäkuvausten 
epäselvyys vaikeuttaa ym-
märtämistä 
- kriittisimpien vaarojen 
tunnistaminen tärkeää 
myöhemmän prosessin 
kannalta  
- ilman vaaratekijäkuvauk-
sia sopivuus omaan työ-
paikkaan vaarassa jäädä 
vajaaksi 

- tunnistamisvaiheen tär-
keyden korostaminen ja 
panostaminen 
- vaaratilanteiden kuvaus 
- organisointi yhteistyössä 
ja asiantuntija-apu osaa-
miseen 
- taustatietojen hyödyntä-
minen tunnistamisessa 

Riskin 
suuruuden 
määrittä-
minen 

- riskiluvun määrittämi-
sen vaikeus (matriisi) 
- seurausten totuuden-
mukaisuuden määrittä-
minen 
- todennäköisyyksien 
luotettava arviointi 
- seurausten domi-
nointi todennäköisyy-
teen verrattuna 
- pitkäaikaisten ter-
veysmerkitysten tun-
nistaminen 
- riskien priorisointi 
- resurssien kohdenta-
minen oikeisiin riskei-
hin 
- osaamisen puute 
- osallistumisen ja or-
ganisoinnin vaikeus 

- riskiluvun subjektiivisuus 
ja riskien vertailukelvotto-
muus 
- priorisoinnin epäluotetta-
vuus 
- toimenpiteiden kohden-
tuminen vääriin riskeihin 
- väärä mitoitus (esim. 
seurausten vakavuuden 
ylimitoitus tai todennäköi-
syyksien alimitoitus) 
- terveysmerkityksen yksi-
löllisyys 
- intressien ja tausta-
agendojen esille tuonti 
vaarantaa turvallisuusnä-
kökulman 

- kriittisimmät riskit tunnis-
tavaksi 
- erojen tekeminen riskien 
välille 
- mahdollistetaan luotetta-
vampi priorisointi 
- numeerisesta määrittä-
misestä sanalliseen ku-
vaukseen 
- seurausten vaikutusten 
kohderyhmän huomiointi 
- todennäköisyyksien arvi-
ointi seurauksiin kohden-
netusti 

Riskin 
merkittä-
vyydestä 
päättämi-
nen 

- merkityksen tosiasial-
lisen arvioinnin vai-
keus 
- priorisointilistan muo-
dostaminen 
- resurssien mitoitus ja 
oikeisiin riskeihin koh-
dentaminen 
- toimenpiteiden tar-
peellisuus 

- toimenpiteiden kohden-
tamisen ja mitoituksen vai-
keus 
- toimenpiteiden tarpeelli-
suuden päättäminen vai-
keus 
- "mututuntuman" ja "fiilis-
pohjan" avulla tekeminen 
heikentää arvioinnin us-
kottavuutta 

- tavoitteena luotettava ja 
perusteltu prioriteettilista 
toimenpiteiden suunnitte-
lun tueksi = toimenpide-
luokat 
- vaikutukset laajaan jouk-
koon, pitkäaikaiset vaiku-
tukset, työn sujuvuus, 
kannattavuus, tuottavuus 
- sidosryhmävaateet, re-
surssit, laki 
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Proses-
sin 
vaihe 

Ongelma-
kohta 
proses-
sissa 

Ongelman kuvaus 
(”mitä”) 

Ongelman perustelu 
(”miksi”) 

Muutostarve (”mil-
laiseksi”) 

Toimen-
piteet ja 
seuranta 

Toimenpi-
teiden 
suunnit-
telu ja va-
linta 

- toimenpiteiden mää-
rittelyn puutteellisuus 
- suunnitteluvaiheen 
merkityksen ymmärtä-
minen 
- nykyisten toimenpitei-
den merkitys 
- toimenpiteiden priori-
soinnin vaikeus 
- toimenpiderajan aset-
tamisen vaikeus 

- toimenpiteiden omaksu-
misen vaikeus  
- työn sujuvuuden vaiku-
tusten tunnistamattomuus  
- ketjuajattelun huomiotta 
jättäminen 
- liian abstraktit toimenpi-
teet vaikea toteuttaa  
- heikko vaikuttavuus ja 
väärä mitoitus tuhlaa re-
sursseja ja heikentää pro-
sessin vaikuttavuutta 
- toimenpiteiden kohdistu-
minen kriittisten vaarojen 
sijaan helposti korjattaviin 
vaaroihin 
  

- mietitään toimenpiteiden 
konkreettisuutta 
- huomioidaan toimenpitei-
den tilanteeseen sopi-
vuus, vaaroihin kohdentu-
minen ja oikea mitoitus 
- nykyisten toimintatapo-
jen huomiointi ja niiden 
riittävyyden arviointi osana 
suunnittelua 
- vaikuttavuuden tarkas-
telu esim. kustannuste-
hokkuuden, tuottavuuden 
ja altistuvien työntekijöi-
den joukon suuruuden pe-
rusteella 
- organisointi: osallistuvan 
ryhmän heterogeenisuu-
den varmistaminen (eri ta-
sot) 
- pohjaaminen terveys-tur-
vallisuusnäkökulmaan 
- pohjaaminen lainsäädän-
nön vaatimuksiin 
- pienten ratkaisujen to-
teuttamisen ylläpito, mutta 
korostetaan järjestelmäl-
listä puuttumista kriittisim-
piin asioihin  

Toimenpi-
teiden to-
teuttami-
nen 

- toimeenpanevuus 
- toimenpidevaiheen 
vajavaisuus 
- toimenpiteiden toteut-
tamisen tärkeys 
- toimenpiteiden vai-
kuttavuus 

- toimenpiteiden toteutta-
matta jättäminen vie poh-
jan koko riskinhallintapro-
sessilta 
- merkittävimpiin ja kriitti-
simpiin vaiheisiin keskitty-
minen välttämätöntä tur-
vallisen toiminnan turvaa-
miseksi 
- vaikuttamattomat toimen-
piteet ns. turhia  

- toimenpiteisiin todella 
johtavaksi 
- välittömiä toimenpiteitä 
korostavaksi 
- pienellä kynnyksellä to-
teutettavaksi 
- toteuttamisvaiheen kuit-
taavaksi 

Seuranta 
ja palaute 

- jäännösriskin käsit-
teen ymmärtämättö-
myys 
- jäännösriskin käsit-
teen esilläolon puute 
- jäännösriskin arvioin-
nin puute 
- toimenpiteiden riittä-
vyyden ja vaikuttavuu-
den arvioinnin puute 
- viestinnän, raportoin-
nin ja dokumentoinnin 
puute 

- toimenpiteiden vaikutta-
vuuden arvioinnin puut-
teellisuus 
- toimenpiteiden kattavuu-
den puutteellisuus 
- koko prosessin arvioinnin 
kattavuuden puutteelli-
suus 
- korjausliikkeiden toimi-
vuuden tarkastelun puut-
teellisuus 
- kytkös jokapäiväiseen ar-
kitoimintaa heikkoa 
- osallistumisen heikenty-
minen ja ymmärryksen 
vaikeus 
- turvallisuuskulttuurin 
vahvistumisen hidastumi-
nen 

- toimenpiteiden toteutta-
misen jälkeisen riskin arvi-
ointi 
- suunniteltujen toimenpi-
teiden vaikuttavuus ja to-
teutettujen toimenpiteiden 
riittävyys 
- riskin pienentymisen tar-
kastelu 
- toimenpiteiden vaikutuk-
set ennalta määriteltyihin 
mittareihin 
- olosuhteiden muutokset 
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LIITE 3: EXCEL-TAULUKKOTYÖKALU 

 



LIITE 3 2(5) 
 

 



LIITE 3 3(5) 
 

 



LIITE 3 4(5) 
 

 



LIITE 3 5(5) 
 



 LIITE 4 1(5) 
 

LIITE 4. RISKIENHALLINNAN PROSESSIKAAVIOT  
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