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Kunnallishallinnossa on viime vuosien aikana lisääntynyt keskustelu sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tarpeellisuudesta. Kunnallishallinnossa sisäiselle 
valvonnalle ja riskienhallinnalle ei kuntalaissa aseteta vaatimuksia. Riskienhallinta on 
myös kuntaorganisaatiossa osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa ja sen avulla pyritään 
varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen sekä kunnan palvelutuotannon tehokkuus.  
 
Kunnallinen liikelaitos on osa kunnan palvelutuotantoa ja se toimii kunnan ohjauksessa. 
Kunnanvaltuusto asettaa liikelaitoksille talousarviossaan kunnan sijoittamalle 
pääomalle tuottotavoitteet, joiden saavuttamisen varmistamisessa liikelaitokset 
hyödyntävät riskienhallintaa.  
 
Kunta asettaa myös vaatimuksia liikelaitosten riskienhallinnalle. Tässä tutkielmassa 
tutkitaan sitä, miten kunta ohjaa liikelaitostensa riskienhallintaa, ja mitä vaatimuksia se 
sille asettaa. Tämän lisäksi liikelaitosten riskienhallintaa verrataan kokonaisvaltaiseen 
riskienhallinnan COSO ERM -viitekehykseen.  
 
Tutkimustulosten mukaan liikelaitosten riskienhallintaa ohjaa kunnan sisäisen 
valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan -ohje, kaupunginvaltuuston asettama 
liikelaitosten johtosääntö ja kaupungin riskipolitiikka. Liikelaitoksien 
riskienhallintasuunnitelmien hyväksyminen on osa liikelaitoksen johtokunnan tehtäviä. 
Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastuu on puolestaan liikelaitoksissa 
liiketoimintayksiköiden esimiehillä. Liikelaitosten riskienhallinta ei kaikilta osin vielä 
vastaa COSO ERM -viitekehyksen mukaista kokonaisvaltaista riskienhallintaa.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1  Tutkimustehtävä ja -ongelma 

 

Tässä pro gradu- tutkielmassa tutkitaan tapaustutkimuksena Tampereen kaupungin 

liikelaitosten riskienhallintaa. Tutkimuksen kohteena ovat Tampereen kaupungin 

(myöhemmin kaupunki) vuoden 2006 organisaation mukaiset liikelaitokset. 

Tutkimuksessa selvitetään, miten kunnallishallinnossa ohjeistetaan riskienhallinnan 

järjestämistä kunnallisessa liikelaitoksessa. Tutkielmassa selvitetään, minkälaisia 

yleisohjeita kunnassa annetaan liittyen riskienhallintaan, ja mitä vaatimuksia 

kunnanvaltuusto asettaa riskienhallinnalle. Kunnanvaltuuston ja annettujen 

yleisohjeiden lisäksi selvitetään, miten riskienhallinta on järjestetty kunnallisessa 

liikelaitoksessa. Samalla tutkitaan vastuun ja tehtävien jakamista riskienhallinnasta.  

 

Riskienhallinnan järjestämisen selvittäminen sisältää tarkastelun siitä, miten 

liikelaitoksessa on jaettu vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta ja miten riskienhallinta 

vastaa omistajansa asettamia vaatimuksia. Tavoitteena on tutkimusaineiston avulla 

vertailla yleisellä tasolla sitä, miten liikelaitosten riskienhallinta vastaa 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan COSO ERM -viitekehystä. Liikelaitosten 

riskienhallinnan järjestämisen ja tilan selvittämisen sekä COSO ERM -viitekehyksen 

avulla määritellyn riskienhallinnanprosessin avulla pyritään löytämään mahdollisia 

liikelaitosten riskienhallinnan kehittämiskohteita. Tutkimuksen tehtävänä on siis 

selvittää, miten kunnallisen liikelaitoksen riskienhallinta on järjestetty ja vastaako se 

omistajan asettamia ohjeita ja määräyksiä. 

 

Tutkimuksessa pyritään vastamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten riskienhallinta on järjestetty kunnallisessa liikelaitoksessa? 

2. Miten kunta ohjaa kunnallisen liikelaitoksen riskienhallintaa? 

3. Miten liikelaitosten riskienhallinta vastaa kokonaisvaltaista 

riskienhallintaa? 
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1.2  Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimus on rajattu käsittelemään tapaustutkimuksena Tampereen kaupungin 

liikelaitoksia. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu muiden kunnallisten liikelaitosten 

riskienhallinta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2005 toteuttaa laajan 

toimintamalliuudistuksen, jonka myötä kaupungin organisaatio muuttui vuoden 2007 

alusta. Uudistuksen myötä kaupungin liikelaitosten lukumäärä kasvoi. Vuoden 2007 

alusta lähtien kaupungin liikelaitoksia on entisen seitsemän sijaan yksitoista. 

Tutkielman kohteeksi ovat rajattu kaupungin organisaation vuoden 2006 mukaiset 

liikelaitokset, jotka kuuluvat kaupungin konsernihallinnon omistajaohjauksen piiriin.1 

Tutkimuksen kohteena ovat Tampereen Sähkölaitos, Tampereen kaupungin 

liikennelaitos, Tampereen Vesi, Tampereen kaupungin tilakeskus, Tampereen 

Tietotekniikkakeskus ja Tampereen Auto- ja konekeskus. Liikelaitoksista 

Aluepelastuslaitos on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä se toimii seudullisena 

liikelaitoksena.  

 

Kaupungin muiden toimialojen riskienhallinta on myös rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu riskienhallinnan käytännön toteutuksen tutkiminen 

toimialoilla, joilla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuritointa, sosiaali- ja terveystointa sekä 

yhdyskuntatuotantoa2. 

 

Tutkimuksessa on rajattu myös teoreettista puolta. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu 

riskien mittaamista koskettavat mallit, kuten value at risk -malli, sekä muut 

riskienhallinnan matemaattiset mallit. Value at risk -mallin avulla lasketaan tietyllä 

luotettavuustasolla riskin aiheuttaman menetyksen pahin mahdollinen suuruus. Kyseistä 

mallia käytetään nykyisin laajalti erityisesti rahoituslaitoksien ja sijoitustoiminnan 

riskienhallinnassa.3  

 

 

 

 

                                                 
1 Tampereen kaupungin talousarvio 2006 ja taloussuunnitelma 2006–2008, 153 
2 Suomen Kuntaliitto 2000c, 9–10 
3 Rau-Bredow 2004, 61 
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1.3  Aikaisempi tutkimus 

 

Tämä pro gradu- tutkielma on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni, joka käsitteli 

tapaustutkimuksena kuntien riskienhallintaa. Kandidaatin tutkielmassa selvitettiin 

Tampereen kaupungin riskienhallinnan kehittymistä vuosien 1990–2006 välisenä 

aikana. Kandidaatin tutkielmassa selvitetty kaupungin riskienhallinnan kehitys 

koskettaa myös kaupungin liikelaitosten riskienhallintaa. Kaupungin liikelaitoksien 

riskienhallinnan nykyiset vaatimukset ovat syntyneet, kandidaatin tutkielmassa 

selvitetyn, kehityksen tuloksena.  

 

Kandidaatin tutkimustulosten perusteella riskienhallinta on vuosien 1990–2006 välisenä 

aikana kehittynyt ja vakiinnuttanut asemaansa osana kaupungin johtamisjärjestelmää. 

2000-luvulla Tampereen kaupungilla on annettu ohjeita, jotka koskettavat 

riskienhallinnan järjestämistä, vastuuta ja raportointia. Kandidaatin tutkielman myötä 

nousi esiin Tampereen kaupungin liikelaitosten riskienhallinnan jatkotutkimustarve.  

 

Kandidaatin tutkielma nosti esiin tarpeen tutkia Tampereen kaupungin riskipolitiikan ja 

muiden kaupungin antamien ohjeiden soveltamista kaupungin liikelaitoksissa ja 

toimialoilla. Tämä pro gradu- tutkielma jatkaa kandidaatin tutkielman aihetta ja 

keskittyy tarkastelemaan Tampereen kaupungin liikelaitoksen riskienhallintaa. 

Tarkemmin tutkimuksen tehtävä on asetettu luvussa 1.1. 

 

Kuntien ja kaupunkien riskienhallintaa on aikaisemmin tutkittu hyvin vähän. Vuonna 

1995 Hannu Rosenqvist on tutkinut riskienhallintaa kunnissa erityisesti vastuuriskien 

osalta. Suomen Kaupunkiliitto julkaisi vuonna 1987 kaupunkien riskienhallintaa 

käsittelevän teoksen ja Suomen Kuntaliitto julkaisi puolestaan vuonna 2000 teoksen 

Kuntien riskienhallinta.  Erityisesti kuntien tai kaupunkien liikelaitoksien 

riskienhallinnasta ei löytynyt tutkimusaineistoa Nelli -tiedonhakuportaalin avulla 

suorittamassani tiedonhaussa.  

 

Kansainvälisen aineiston tiedonhaussa on käytetty apuna Suomen Kuntaliiton 

julkaisemaa Kunnallishallinnon sanastoa4. Kansainvälistä tutkimusta ja aineistoa 

riskienhallinnasta on tiedonhaussa etsitty termin Risk management avulla. Liikelaitos 

                                                 
4 Suomen Kuntaliitto, 2000a 
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käännetään kunnallishallinnon sanaston mukaan Municipal corporation, Municipal 

enterprise sekä Publicly-owned corporation/ enterprise. Kyseisiä käännöksiä on 

käytetty aineistohaussa liikelaitoksien osalta. Kansainvälistä tutkimusta ja aineistoa 

liikelaitoksista ei löytynyt Internetin ja Nelli -tiedonhakuportaalin avulla. 

Riskienhallinnasta ja hyvästä johtamis- ja hallintotavasta aineistoa oli runsaasti 

saatavilla. 

                                                                                                                                                                            

Tarkasteltaessa COSO ERM -viitekehyksen soveltamista julkishallinnossa on 

asianmukaista huomata, että valtionhallinnossa on viime vuosien aikana lisätty sisäisen 

valvonnan sekä riskienhallinnan kehittämistä. Valtio on antanut suosituksen sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikon käytöstä, joka perustuu COSO ERM -

viitekehykseen. Valtionhallinnossa viraston tai laitoksen ylimmän johdon tulee ottaa 

kantaa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä olennaisimmista 

kehittämistarpeista.  Viitekehyksen soveltamisesta ja suosituksen käytöstä valtion 

organisaatioissa ei löytynyt tutkimusta suoritetun tiedonhaun perusteella. Eija 

Pakarainen kommentoi artikkelissaan, että KPMG:n selvityksen mukaan yli 80 

prosentissa valtion virastojen ja laitosten sisäisen valvonnan arviointi- ja 

vahvistuslausumissa riskienhallinta oli nostettu yhdeksi kehittämiskohteeksi. KPMG oli 

selvityksessään käynyt läpi yhteensä 118 lausumaa.5  

 

1.4  Tutkimusmetodi ja tutkimusaineisto 

 

Tutkimus jakautuu kahteen teemallisesti erilliseen osioon, jotka ovat riskienhallinnan 

teoria osio ja empiirinen osio, joka käsittelee tutkimuksen kohdeorganisaatiota. 

Tutkimuksen luvut 1–5 keskittyvät riskienhallinnan teoriaa. Luvuissa 1–5 määritetään 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä käsitellään riskienhallinnan yhteyttä hyvään 

johtamis- ja hallintotapaan. Tämän lisäksi määritellään, mitä tarkoitetaan 

riskienhallintaprosessilla. Riskienhallinnanprosessi luo teoreettiset lähtökohdat 

riskienhallinnan järjestämiselle.   

 

Teoreettisen tarkastelun jälkeen siirrytään tutkimuksen empiiriseen osioon. Tämä 

tutkimuksen teemallisesti toinen osio syventyy käsittelemään riskienhallintaa 

                                                 
5 Pakarainen, 2006 
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kunnallishallinnossa. Tutkimuksen kohteena on Tampereen kaupungin liikelaitoksien 

riskienhallinta. 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaation empiirinen tutkimusaineisto koostuu Tampereen 

kaupungin asiakirjojen lisäksi lomakekyselystä. Tutkimusongelmaa on selvitetty 

liikelaitoksien johdolle kohdistetun kyselyn sekä liikelaitosten 

riskienhallintasuunnitelmien avulla. Tutkimusaineistoksi saatiin liikelaitosten vuosien 

2005–2006 riskienhallintasuunnitelmat. Kyselyn ja riskienhallintasuunnitelmien lisäksi 

tutkimusaineisto sisältää vuoden 2006 loppuun mennessä tehtyjä kaupungin 

liikelaitosten riskienhallintaa koskettavia päätöksiä ja asiakirjoja. Kyselyn avulla 

selvitettiin johdon näkemys riskienhallinnan tilasta ja kehittämistarpeista kaupungin 

liikelaitoksissa sekä sitä, miten liikelaitoksen riskienhallinta vastaa COSO ERM -

viitekehystä. 

 

Tutkimusmetodin valinta osoittautui haasteelliseksi. Liikelaitosten riskienhallinnan 

järjestämiseen liittyvä selvittäminen olisi ollut mielekästä suorittaa haastattelemalla 

liikelaitosten johto. Ongelmaksi osoittautui vastaajajoukon laajuus sekä tavoitettavuus, 

ja haastatteluista päätettiin luopua. Lopulta tutkimusongelmaa päädyttiin tutkia 

riskienhallintasuunnitelmien sekä muiden asiakirjojen ja lomakekyselyn avulla. 

Lomakekysely kohdistettiin liikelaitosten johdolle, johtokuntien puheenjohtajille ja 

riskienhallinnan yhdyshenkilöille. Tutkimuksen kysely lähetettiin paperiversiona 

Tampereen kaupungin sisäisellä postituskuorella, joka sisälsi valmiiksi osoitetiedoilla 

täytetyn vastauskuoren.  

 

Lomakekyselyn etuna on muun muassa se, että koko vastaajajoukolle esitetään 

kysymykset täsmälleen samalla tavalla. Lomakekyselyllä on myös heikkoutensa, sillä 

sen avulla ei voida varmistua vastaajien huolellisesta ja rehellisestä vastaamisesta. 

Lomakekyselyn avulla ei myös saada tietoa siitä, ovatko annetut vastausvaihtoehdot 

onnistuneet myös vastaajan mielestä. Lomakekyselyyn vastaaminen on vastaanottajan 

harkinnassa, jolloin vastausten saantia ei voida etukäteen varmistaa.6  

 

                                                 
6 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004, 183–185 
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1.5  Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman johdantoluvun jälkeen eli tutkielman toisessa luvussa syvennytään 

tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, joka muodostuu keskeisten käsitteiden lisäksi 

hyvästä johtamis- ja hallintotavasta sekä päämies-agenttiteoriasta. Tutkimuksen 

keskeiset käsitteet ovat riski, riskienhallinta, kunnallinen liikelaitos ja hyvä johtamis- ja 

hallintotapa. 

 

Teoreettisen viitekehyksen käsittelyn jälkeen tutkimus kohdistaa katseen 

riskienhallinnan rooliin osana hyvää johtamis- ja hallintotapaa sekä sisäistä valvontaa. 

Kolmannessa luvussa käsitellään organisaation henkilöstön ja sen sidosryhmien roolit 

sekä vastuunjako riskienhallinnan järjestämisestä osana organisaation toimintaa. 

 

Riskienhallinnan ymmärtäminen osana organisaation toimintaa edellyttää 

riskienhallintaprosessin ymmärtämistä. Luku neljä keskittyy käsittelemään 

riskienhallinnan prosessin vaiheita, ja kuvaa prosessin vaiheiden merkitystä 

riskienhallinnan kokonaisuudessa. Neljännessä luvussa on huomioitu erityisesti COSO 

ERM -viitekehys ja prosessin käsittely sisältää kaikki viitekehyksen riskienhallintaa 

kuuluvat kahdeksan osa-aluetta. Viidennessä luvussa käsitellään riskienhallinnan 

rajoitteita.  

 

Kuudennessa luvussa siirrytään teoreettisesta tarkastelusta tutkimuksen empiiriseen 

osioon. Kuudennessa ja seitsemännessä luvussa käsitellään tapaustutkimuksena 

Tampereen kaupungin liikelaitosten riskienhallintaa. Kuudennessa luvussa keskitytään 

tarkastelemaan kunnan ohjeiden ja määräysten asettamia vaatimuksia liikelaitoksen 

riskienhallinnalle. Seitsemännessä luvussa käydään läpi, miten riskienhallinta on 

järjestetty Tampereen kaupungin liikelaitoksissa, ja sen yhteyttä kaupungin ohjeisiin ja 

sääntöihin. Luku seitsemän sisältää kuuden liikelaitoksen erillistarkastelut sekä 

lomakekyselyn analysoinnin.  

 

Tutkielman viimeisessä kahdeksannessa luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. 

Tutkimustuloksien jälkeen esitetään mahdollinen jatkotutkimuksen tarve. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

2.1  Keskeiset käsitteet 

2.1.1 Corporate governance 

 

Corporate governance -termille ei ole yhtä vakiintunutta suomennosta, mutta 

suomenkielisissä alan julkaisuissa esiintyy muun muassa seuraavia käännöksiä: hyvä 

hallintotapa, hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa. 

Hirvonen & Niskakangas & Steiner7 puolestaan esittävät, että termiä kuvaisi parhaiten 

suomenkielinen käännös yrityksen ohjaus. Corporate sana tarkoittaa suomenkielellä 

yritystä, yrityskuvaa, järjestäytynyttä tai yhteistä, ja viittaa voimakkaasti yksityisen 

sektorin toimijoihin.  Governance voidaan kääntää suomenkielisillä sanoilla 

hallitseminen, johto, hallinto tai hallitustapa. Tässä tutkimuksessa käytetään 

englanninkielisen termin lisäksi suomenkielistä käännöstä hyvä johtamis- ja 

hallintotapa, sillä tutkimuksen kohdeorganisaatio käyttää kyseistä käännöstä.8  

 

Käsite hyvä johtamis- ja hallintotapa voidaan määritellä sen laajuuden perusteella. 

Suppeasti ymmärrettynä hyvällä johtamis- ja hallintotavalla tarkoitetaan vain 

organisaation hallituksen työskentelytapaa. Tällöin se käsittelee osapuolinaan vain 

organisaation johtoa ja sen omistajia. Laajentamalla hieman suppeaa tarkastelua 

käsitteen voidaan katsoa tarkoittavan johdon ja omistajien yhteistyön lisäksi myös 

organisaation johdon toimintatapoja ja valvontaa. Laajasti ymmärrettynä hyvä 

johtamis- ja hallintotapa tarkoittaa organisaation omistajien ja muiden etutahojen 

menettelytapoja ja välineitä, joiden avulla he pyrkivät vaikuttamaan organisaation 

johdon toimintaan ja päätöksentekoon. Tällöin hyvän johtamis- ja hallintotavan 

osapuolina toimivat johdon ja omistajien lisäksi organisaation eri sidosryhmät ja niiden 

edustajat, kuten rahoittajat, työntekijät, sijaintikunta tai kotivaltio.9  

 

Edellä hyvän johtamis- ja hallintotavan käsite määriteltiin laajuuden näkökulmasta, 

mutta sitä voidaan lähestyä myös järjestelmän näkökulmasta. Blumme ym.10 

                                                 
7 Hirvonen & Niskakangas & Steiner 2003, 23 
8 Tampereen kaupunki,  6.2.2006 ja MOT -sanakirja 
9 Kauppa- ja teollisuusministeriö kotisivut  http://www.ktm.fi/index.phtml?s=201 
10 Blumme & Karhu & Kontula & Laitakari & Linna & Nordin & Sovasto & Tarvainen & Tikkanen & 
Turakainen & Urrila & Vesa. 2005, 11–13 
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määrittelevät corporate governancen hyväksi johtamis- ja hallintojärjestelmäksi, ja 

tarkoittaa sillä ”sitä järjestelmää, jolla yhtiöitä ja muita organisaatioita johdetaan ja 

valvotaan, sekä sitä, miten ja millaista tietoa eri sidosryhmille annetaan.” Määritelmä 

sisältää käsityksen siitä, että corporate governance muodostuu laajasta toisiinsa 

vaikuttavien asioiden kokonaisuudesta. Käsitys pitää sisällään muun muassa hyvän 

johtamisjärjestelmän, organisaation ilmapiirin ja arvomaailman, toimielimien väliset 

suhteet ja tehtävät, omistajien tasavertaisen kohtelun, oikean ja ajanmukaisen 

tiedonvälityksen omistajatahoille, avoimen raportoinnin, hallituksen 

riippumattomuuden ja sen hyvän kokoonpanon, osaavan johdon ja henkilöstön, hyvän 

riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan sekä tehokkaan tarkastustyön. 

 

2.1.2 Riski 

 

Riski käsitteenä on hyvin monitahoinen ja se kuvastaa erilaisia asioita. Riski käsittelee 

tulevaisuuden tapahtumia, ilmiöitä ja tuloksia, joista osa on odotettuja ja osa 

odottamattomia.11 Arkikielessä riski mielletään aavistukseen jonkin vaaratekijän 

mahdollisesta tapahtumisesta. Puolestaan teoreettisessa tarkastelussa riskin käsitteeseen 

liittyy tapahtumien todennäköisyyden arviointi, ja se mielletään onnistuneiden ja 

epäonnistuneiden tapahtumien vaihteluksi. Riski ilmaistaan usein prosenttilukuna, mikä 

kuvaa onnistumisen ja epäonnistumisen suhdetta eli tapahtuman todennäköisyyttä.  

 

Riskin määritteleminen on mahdollista myös sen todennäköisyyden ja laajuudella tulon 

avulla. Laajuus ilmaistaan usein myös käyttäen termejä riskin aiheuttama haitta tai 

vakavuus.12 Kamppinen ja Raivola 13 esittävät riskin käsitteen seuraavan kaavan avulla: 

  Riski (R) =Todennäköisyys (P) x Haitta (H) 

 

Kuusela & Ollikainen14 käsittelevät teoksessaan riskin käsitettä ja nostavat esiin riskiin 

liittyvän epävarmuuden piirteen. Riskiin liittyy aina tappion mahdollisuus, sillä 

varmuudella tulevia tapahtumia ei tiedetä. Käsitteenä riski tarkoittaa jonkin kielteisen 

                                                 
11 Fishkin 2006, 4 
12 Suominen 2003, 9–10 
13 Kamppinen ja Raivola 1995, 15 
14 Kuusela & Ollikainen 2005, 15–54 
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tapahtuman toteutumisen lisäksi myös sitä, että jokin myönteinen asia jää 

tapahtumatta15. 

 

Tapahtumien todennäköisyyksien tunteminen ei takaa tapahtumien toteutumista. 

Fishkin16 painottaa, että organisaation toimintaa uhkaavien riskien ymmärtäminen 

vaatii erilaisten riskien luokittelua. Tämä edistää niiden tunnistamista, mittaamista sekä 

niihin reagoimista. Riskit voidaan luokitella hyvin monella eri tavalla ja alan 

julkaisuissa esiintyy laajalti erilaisia luokituksia. Perinteisesti riskit jaetaan 

liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin, jotka luokitellaan alakategorioihin toiminnan 

luonteen mukaan17. 

 

Liikeriskejä voidaan kutsua myös dynaamisiksi riskeiksi, ja vahinkoriskejä puolestaan 

staattisiksi riskeiksi. Staattisista riskeistä voi seurata organisaatiolle vain menetyksiä18. 

Dynaamiset riskit eli liikeriskit sisältävät sekä voiton että tappion mahdollisuuden, ja ne 

muuttuvat suhdanteiden ja olosuhteiden mukaan. Tällaisia riskejä ei voida siirtää 

muiden kannettavaksi esimerkiksi vakuutuksien avulla. Riskinoton määrän kautta on 

organisaatioilla mahdollisuus vaikuttaa liikeriskien suuruuteen. Staattiset riskit ovat 

riippumattomia yrityksen tahdosta, mutta niiden todennäköisyys on dynaamisia riskejä 

helpommin arvioitavissa.19 Rajanveto liiketaloudellisten ja vahinkoriskien välille ei 

aina ole täysin selkeä20. 

 

2.1.3 Riskienhallinta 

 

Riskienhallinta käsitteenä tarkoittaa laajaa prosessia, joka on osa organisaation 

johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan voidaan katsoa syntyneen 1930-luvulla 

Yhdysvalloissa, jolloin perustettiin ensimmäiset riskienhallinnan alan yhdistykset.21 

Tätä aikaisemmin vuonna 1921 Frank Knight julkaisi teoksen Risk, Uncertainty and 

Profit, jota nykyisin pidetään riskienhallintakirjallisuuden kulmakivenä22. 

Riskienhallinnan ammattikunnan katsotaan kuitenkin syntyneen vasta 1970–1980-

                                                 
15 Suomen Kuntaliitto, 2000b, 9 
16 Fishkin 2006, 5–6 
17 Suomen Kuntaliitto, 2000b, 9 
18 Kuusela & Ollikainen 2005, 33–34 
19 emt., 33–34 
20 Berg 1994, 24 
21 Suomen Kaupunkiliitto 1987, 10 
22 Arnold 2002 
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luvun vaihteessa, kun se eriytyi ammattikuntana vakuutusalasta23. Tuolloin perustettiin 

myös Yhdysvalloissa The Risk Management Institute, joka on nykyisin alan johtava 

yhdistys. 

 

Iso-Britanniassa toimiva kansallinen julkishallinnon riskienhallinnan foorumi 

ALARM24 määrittelee riskienhallinnan käsitteen tarkoittavan organisaation kulttuuria, 

prosesseja ja rakennetta, joita ohjataan kohti organisaation tavoitteita koskettavien 

potentiaalisten uhkien ja mahdollisuuksien tehokkaaseen johtamiseen. Riskienhallinta 

on siis prosessi, jonka avulla tunnistetaan riskit ja arvioidaan niiden seuraukset sekä 

ratkaistaan ja toimeenpannaan kontrollit ja valvontakeinot riskien hallitsemiseksi. 

Prosessin tavoitteena on mahdollistaa tavoitteiden optimaalinen saavuttaminen ja 

kontrolloida kielteisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa organisaation menestykseen.  

 

Suominen25 nostaa myös esiin käsitteen määrittelyssä riskienhallinnan 

prosessiluonteen. Hän esittää, että riskienhallintaprosessin tarkoituksena on tunnistaa, 

hallita ja rajata riskit organisaatiossa hyväksyttävälle tasolle eli asetetun riskinottohalun 

mukaiseksi. Prosessin avulla annetaan kohtuullinen varmuus organisaation niiden 

tavoitteiden saavuttamisesta, jotka koskevat strategisia ja operatiivisia tavoitteita, 

raportoinnin luotettavuutta sekä lakien ja ohjeiden noudattamista.26 

 

Riskienhallinnan määritelmissä korostuvat prosessiluonteen lisäksi riskienhallinta niin 

sanottuna varmistuksena, joka liittyy organisaation tavoitteiden saavuttamiseen, 

erityisesti uhkien minimoimiseen27. Blumme ym.28 ottaa osuvasti määritelmäänsä 

mukaan myös vastuunjaon, sillä riskienhallinnan organisoinnista vastaa yhtiön hallitus 

osana hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Vaikka yhtiön hallitus on vastuussa 

riskienhallinnan organisoinnista, sen toteuttaminen kuuluu hallituksen lisäksi johdolle 

sekä koko henkilöstölle29. 

 

Vuonna 2001 The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 

Commission käynnisti yhteistyöhankkeen PricewaterhouseCoopers:n kanssa, jonka 

tavoitteena oli luoda malli riskienhallinnan arviointia ja kehittämistä varten. Hankkeen 
                                                 
23 Seles: http://www.siliconrose.com.au/Articles/HistoryOfRiskManagement.htm 
24 ALARM 2001, 11 
25 Suominen 2003, 27 
26 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
27 Ks. Suominen 2003; Fishkin 2006 
28 Blumme ym. 2005, 78 
29 COSO 2004a, 2 
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tuloksena julkaistiin vuonna 2004 COSO ERM -viitekehys30, jonka tarkoituksena oli 

selkiyttää riskienhallinnan käsitteistöä ja luoda selkeä ohjeet riskienhallinnan 

toteuttamiselle. Viitekehyksen lähtökohta on se, että organisaatiot, niin voittoa kuin ei-

voittoa tavoittelevat, ovat olemassa tuottaakseen lisäarvoa omille sidosryhmilleen. 

Lisäarvon tuottaminen liittyy niin johtamiseen, strategiaan sekä päivittäiseen 

organisaation toimintaan.31  

 

Viitekehys kuvaa organisaation riskienhallintaa kuution avulla, Kuvio 1. 

Kuutionmuotoinen matriisi sisältää tavoitteiden neljä kategoriaa, riskienhallinnan 

kahdeksan komponenttia sekä koko organisaation. Viitekehyksen mukaan itse 

kokonaisvaltainen riskienhallinta muodostuu siis kahdeksasta osa-alueesta, jotka on 

kuvattu kuution etusivustalle. Viitekehyksen mukaan kokonaisvaltainen riskienhallinta 

käsittää organisaation riskinottohalukkuuden ja strategian yhdenmukaistamisen, 

tehokkaan riskeihin vastaamisen, toiminnallisten yllätysten ja tappioiden vähentämisen, 

riskien monitahoisen tunnistamisen ja arvioinnin, esiin nousseisiin tilaisuuksiin 

tarttumisen sekä tehokkaan pääoman käytön.32  

 
Kuvio 1 COSO ERM- viitekehys33 

 

COSO ERM -viitekehys määrittelee riskienhallinnan jatkuvaksi ja läpi organisaation 

kulkevaksi prosessiksi, jota toteuttaa henkilöstö organisaation kaikilla tasoilla. 

Riskienhallintaa sovelletaan strategian asettamisessa ja läpi organisaatiossa mukaan 

                                                 
30 Enterprise Risk Management 
31 IIA 2004 
32 COSO2004a 
33 COSO 2004a 



  

  

  
 

  
 12 
 

lukien yksikkötason riskianalyyseissä. Se on luotu tunnistamaan potentiaaliset 

tapahtumat ja niiden toteutuessa hallitsemaan vaikutukset riskinottohalukkuuden 

rajoissa. Riskienhallinnan tulee mahdollistaa kohtuullinen varmuus johdolle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisesta.34 

 

2.1.4 Kunnallinen liikelaitos 

 

Kunnan vastuulla on huolehtia sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta, mutta 

palvelutuotantonsa se voi järjestää monin eri tavoin35. Yksi palvelutuotannon 

organisointitapa on kunnallinen liikelaitos, jonka avulla perinteisesti organisoidaan 

pääomavaltaiset julkiset palvelut36. Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan 

kuntalaissa37 sellaista kuntaorganisaation yksikköä, joka on erikseen tehdyn päätöksen 

avulla perustettu hoitamaan kunnan "liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden 

mukaan hoidettavaa tehtävää varten". Porokka-Maunuksela ym.38 mukaan kunnallisen 

liikelaitoksen tunnuspiirteet ovat: "kannattavuusperusteinen toiminta, kunnan muita 

toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa sekä erilliskirjanpito ja 

tilinpäätös.” 

 

Ennen kuntalain muutosta39 kuntalaki ei määritellyt kunnallisen liikelaitoksen käsitettä, 

minkä vuoksi kunnallisen liikelaitoksen käsite on jäänyt osittain epäselväksi. 

Sisäasianministeriön Kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmä esitti mietinnössään 

kuntakonsernia ja liikelaitosta koskevien säännösten ottamista kuntalakiin tavoitteenaan 

jäntevöittää liikelaitosten toimintaa, lisätä niiden läpinäkyvyyttä sekä selkeyttää 

liikelaitosten asemaa markkinoilla40.  

 

Kunnallisen liikelaitoksen määritellään tarkoittavan liiketoiminnan harjoittamista 

varten luotua organisaatiota, jonka toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan 

kunnan talousarviossa41. Juridisesti liikelaitos ei ole itsenäinen oikeushenkilö vaan se 

on osa kunnan taloutta ja hallintoa. Liikelaitos päättää itsenäisesti toimintansa 

                                                 
34 emt. 
35 Oulasvirta & Brännkärr 2000, 57–58 
36 Kiviniemi ym. 1994, 22 
37 Kuntalaki 87a § 
38 Porokka-Maunuksela & Huuskonen & Koskinen & Säilä 2004, 15 
39 Kuntalakia muuttettiin 15.5.2007 
40 Kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmän mietintö 2006, 16–17 
41 Kuntalaki 87 e § 3.mom 
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järjestämisestä niin, että sen toiminta täyttää sille talousarvioissa asetetut tavoitteet42. 

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, joka vastaa kuntalain 87 c § 2 

momentin mukaan "liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan 

asianmukaisesta järjestämisestä." 

 

2.2  Hyvä johtamis- ja hallintotapa 

2.2.1 Tie Corporate governancen syntymiseen 

 

Corporate governance vakiinnutti asemansa 1980-luvulla varsinaisena toiminta-

ajatuksena, voimakkaan taloudellisen kasvun aikana, vaikka kyse ei ollut uudesta 

ilmiöstä. Yritykset ovat nimittäin aina jollakin tavalla kiinnittäneet huomiota 

johtamiskysymyksiin. Käsitteen vakiintumiseen vaikuttivat kuuluisien yhtiöiden, kuten 

Maxwell Commucation, BCCI ja Polly Peck konkurssit, joilla oli yhteneviä piirteitä. 

Konkurssien taustalla olivat väärinkäytökset, puutteet kontrollien tehokkuudessa, 

päätösvallan liiallinen keskittyminen sekä taloudellisen raportoinnin liiallinen 

optimistisuus.43 Iso-Britanniassa konkurssit herättivät keskustelua regulatiivisten 

toimijoiden parissa corporate governance -sääntelyn tarpeellisuudesta ja aloittivat 

asteittain jatkuneen säännösten kehittämisen kohti muun muassa voimassaolevaa 

Lontoon pörssissä noteerattuja yhtiötä koskettavaa combined code -säännöstöä.44  

 

Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa tapahtuneet yritysskandaalit45 lisäsivät yhä 

keskustelua corporate governance -sääntelyn tarpeellisuudesta ja puhuttivat maailman 

laajuisesti eri regulaatiotahoja. Lainsäätäjät ja hallitukset ovatkin pyrkineet löytämään 

ratkaisuja vastaavien skandaalien estämiseksi46. Kyseisissä väärinkäytöstapauksissa 

yritysten johto toimi maksimoiden omia etujaan omistajien hyvinvoinnin 

kustannuksella ja omistajien etua loukattiin häpeilemättömästi. Tämä osoitti sen, että 

organisaation johtoelinten valvonta on tarpeellista.47  

 

Corporate governancesta on annettu ja julkaistu vuosien varrella erilaisia lakeja, 

periaatteita ja suosituksia, joista merkittävin on Yhdysvalloissa vuonna 2002 säädetty 
                                                 
42 Suomen Kuntaliitto 2004c, 26–27 
43 ALARM 2001, 5–7 
44 King 2003, 39 
45 Yritysskandaaleilla viitataan seuraaviin yrityksiin: Enron, WorldCom, Qwest ja Tyco 
46 King 2003, 39 
47 Mattila 2006, 2 
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Sarbanes–Oxley-laki48. Corporate governance -sääntelyn ongelmana Kurkinen49 pitää 

sitä lähtökohtaa, että "yksi koko sopii kaikille". Yhdysvalloissa tämä näkyy siinä, että 

pörssiin listautuville uusille yrityksille säännökset aiheuttavat huomattavia 

kustannuksia. Euroopan unionin komissio katsoi omaa sääntelyä pohtiessaan, että 

corporate governance -direktiiville ei ole tarvetta nimenomaisesta syystä50. Suomen 

suosituksissa on pyritty huomioimaan organisaatioiden erilaisuus "noudata tai selitä" -

periaatteen avulla51. 

 

2.2.2 Hyvä johtamis- ja hallintotapa julkishallinnossa 

 

Corporate governancea koskettavat lait, periaatteet, suositukset sekä normistot ovat 

syntyneet yksityisen sektorin tarpeista, mutta hyvän johtamis- ja hallintatavan sääntely 

on katsottu tarpeelliseksi myös julkishallinnossa.  Iso-Britanniassa julkishallinnon 

corporate governance -kysymyksiä on pohdittu yksityistä sektoria koskettavan 

sääntelyn vanavedessä52. Hyvä hallintotapa julkishallinnossa tarkoittaa asiakaslähtöistä 

toimintatapojen ja -rakenteiden laatua, tehokuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta53. 

Omistajien edun sijaan julkishallinnossa etusijalla ovat "kansalaisten ja yhteisöjen 

(asiakkaat) oikeuksien tunnistaminen ja suojeleminen sekä tasapuolisuus ja 

syrjimättömyys"54. 

 

Julkishallinnossa hyvän johtamis- ja hallintotapa perustuu perustuslakiin, 

valtiosääntöperinteeseen sekä hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön ja 

julkisuusperiaatteeseen55. Erilaisia ohjeita ja suosituksia hyvän johtamis- ja 

hallintotavan toteuttamisesta on annettu niin valtionhallinnossa kuin 

kunnallishallinnossakin. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2006 oman 

ohjeistuksensa, jonka tavoitteena on auttaa valvontavastuussa olevia 

luottamushenkilöitä ja esimiehiä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja 

sisäistä valvontaa.56  

 
                                                 
48 Mattila 2006, 2 
49 Kurkinen 2004, 8 
50 King 2003, 39 
51 Kurkinen 2004, 10 
52 ALARM 2001, 7 
53 Pöysti 2005, 1 
54 Mattila 2006, 1 
55 Pöysti 2005, 1 
56 Tampereen kaupunki 6.2.2006 
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Hyvä johtamis- ja hallintotapa takaavat kuntalaisten oikeuksien turvaamisen. Vuonna 

1993 Suomen Kuntaliitto julkaisi "Hyvä kunnallinen hallintotapa - Eettiset periaatteet 

käytännössä" -nimisen julkaisun kuntien avuksi paikallisten ohjeiden laatimiseen 

hyvästä hallinnosta. Kunnan tehtävänä on edistää sen asukkaiden hyvinvointia, ja 

kunnan tulee kantaa vastuu siitä, että hyvän hallinnon periaatteet ja vaatimukset 

täyttyvät sen toiminnassa.57 

 

2.3  Päämies-agenttiteoria  

2.3.1 Päämies-agenttiteorian ominaispiirteet 

 

Päämies-agenttiteoria on taloustieteen yksi laajalti sovelletuista teorioista, jota 

käytetään yleisesti organisaatioiden toimivalta- ja vastuusuhteiden tutkimiseen. 

Päämiehen ja agentin välinen suhde on sopimusperusteinen, missä päämies valitsee 

agentin ja antaa tälle tehtävän korvausta vastaan. Agentti on toiminnastaan puolestaan 

tilivelvollinen päämiehelle.58  

 

Päämies-agenttiteorian kolme ominaispiirrettä ovat informaation epätäydellisyys, 

ainakin osittainen tavoitteiden poikkeaminen agentin ja päämiehen välillä sekä 

päämiehen rajoittunut havaintoalue agentin toiminnasta ja perusteista. Informaation 

epätäydellisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa päämies ja agentti eivät ole tietoisia 

täsmälleen samoista asioista. Jälkimmäiset ominaispiirteet tarkoittavat moraalikadon eli 

moral hasard tilannetta.59  

 

Moraalikadolla tarkoitetaan tilannetta, missä agentin toiminta muuttuu sopimuksenteon 

jälkeen, ja päämies ei puolestaan kykene rajoitetun informaation vuoksi valvomaan 

agentin toimintaa60. Agentilta puuttuu moraalikadon tilanteessa kannustin toimia 

tehokkaasti61. Yleisemmin moraalikadon ilmaus viittaa talousteoriassa "mihin hyvänsä 

tilanteeseen, joka syntyy osapuolten erilaisista eduista"62. 

 

                                                 
57 Suomen Kuntaliitto 1993, 13;25 
58 Meklin 2000, 135–136 
59 Wiberg & Salonen 1991, 150–153 
60 Tuomala 1997, 122 
61 Hjerppe 1998, 79 
62 Tuomala 1997, 123 
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Wiberg & Salosen63 tapaan Rossin64 tutkimustuloksissa nousee esiin se, että päämiehen 

ja agentin välinen informaatio ei ole täydellistä. Täydellisen informaation tilanteessa 

toimijoiden välinen suhde olisi pareto -tehokas. Ross painottaa, että päämiehen 

ongelmaksi muodostuukin agentin valvonta. Päämies pyrkii valvomaan budjettinsa 

rajoissa agentin toimintaa65, mutta käytännössä päämiehen eli kuntasektorilla 

kuntalaisen valvontamahdollisuudet ovat rajalliset. Tästä syystä korostuukin 

kuntaorganisaation sisäisten toimintaprosessien hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen 

osana tehokas sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 

 

Valtion laitoksien ja virastojen sekä kuntien tehtävänä on hoitaa yhteiskunnan kannalta 

tärkeitä tehtäviä. Ongelmaksi voi muodostua omistamisen ja vallan eriytymisen 

tilanteessa se, miten johto saadaan sitoutumaan asiakkaiden etujen edistämiseen.  

Johdon ja omistajien välillä voi muodostua eturistiriitoja, eli tavoitteiden ainakin 

osittainen eroaminen, mikä on päämies-agenttisuhteen ydin.66  

 

Ongelmaksi usein muodostuu se, miten johto saadaan sitoutumaan organisaation 

sidosryhmien kuten omistajien ja asiakkaiden etujen edistämiseen. Organisaation 

menestymisen kannalta tarvitaan myös johdon valvontaa ja tilivelvollisuutta, jotta 

varmistetaan se että johto ei maksimoi omia etujaan omistajiensa kustannuksella. 

Kunnallishallinnossa kunnan johto ja valtuusto on tilivelvollinen kunnan toiminnasta 

kuntalaisille.67  

 

2.3.2 Päämies-agenttisuhteet kunnassa 

 

Julkishallinnon toiminta voidaan ymmärtää päämies-agenttisuhteiden ketjuksi68. 

Kunnallishallinnossa kuntalaiset toimivat päämiehinä äänestäessään edustajansa 

kunnanvaltuustoon, johon valitut toimivat agentin roolissa. Kunnanvaltuusto on 

agenttina tilivelvollinen kuntalaisille eli päämiehelleen toiminnastaan. Kuntasektorilla 

valtuuston jäsenet valitaan kunnallisvaalien perusteella, jolloin heidän intressinsä on 

tulla uudelleen valituksi valtuustoon. Äänestäjien ja valtuutettujen suhdetta voidaan 

                                                 
63 Wiberg & Salonen  1991 
64 Ross 1973, 138 
65 Wiberg & Salonen 1991, 153 
66 Mattila 2006, 1 
67 emt. s.3 
68 Wiberg  & Salonen 1991, 152 
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ajatella peliksi, jossa kunnallispoliitikot kilpailevat vallastaan, ja äänestäjät puolestaan 

omalla äänivallallaan vaikuttamisesta uudelleenvalintaan. Onnistuessaan poliitikko 

tulee uudelleenvalituksia.69 

 

Kunnallishallinnon toimijoiden, kuten muidenkin poliittisten toimijoiden, välisille 

vuorovaikutussuhteille on tyypillistä ainakin osittain toisistaan poikkeavat edut, 

tavoitteet tai preferenssit sekä ainakin osittainen tiedon epäsymmetrisyys. 

Kunnallishallinnon päämies-agenttisuhteissa esiintyykin teorian edellä esitetyt 

ominaispiirteet eli ainakin osittainen tiedon epätäydellisyys, osittainen tavoitteiden 

poikkeaminen agentin ja päämiehen välillä sekä päämiehen rajoittunut havaintoalue 

agentin toiminnasta ja perusteista.70  

 

Kunnallishallinnossa omistaja on kuntalaiset eli kunnan järjestämien palvelujen 

asiakkaat, joiden valvonta- ja osallistumismahdollisuudet ovat rajallisia 

kunnanvaltuustoon nähden. Kunnan johtamisessa on olennaista sen toimintaympäristön 

tilan, muutoksien ja asiakkaiden tarpeita tulkitaan monipuolisesti ja oikein. Kuntalaisen 

yhtenä vaikutus- ja osallistumiskanavana toimii erilaiset kuntalais- ja 

asiakaspalautejärjestelmät.71 Kunnanvaltuuston tulee huolehtia kuntalain 27§ mukaan 

siitä, että ”kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja 

vaikuttaa kunnan toimintaan.” 

 

Besley72 on tutkinut julkisen sektorin poliittisia päämies-agenttisuhteita, ja hänen 

mukaansa näiden suhteiden avainpiirteitä ovat epävarmuuden luonne, äänestyksen 

avulla saavutetun tehtävän säilyttämisen motiivit, tilivelvollisuus sekä menneisyyteen 

perustuva äänestäminen. Epävarmuudella Besley tarkoittaa sitä, että äänestäjille 

kohdistettu tiedottaminen voi olla puutteellista ja näin ollen epätäydellisen informaation 

tilanne syntyy. Agenttisuhteen ongelmallisuutta kuvaa äänestyksen avulla valittujen 

edustajien saavuttama asema ja heidän intressinsä saavutetun aseman säilyttämisestä. 

Tämä voi johtaa poikkeamiin päämiehen ja agentin välisissä tavoitteissa. Valtuuston 

edustajien tavoitellessa uudelleen valintaa voi tällaisessa tilanteessa päämiehen ja 

agentin väliset tavoitteet poiketa toisistaan.  

 

                                                 
69 Besley 2006, 102–103 
70 Wiberg & Salonen 1991, 150–153 
71 Majoinen 2002, 40–42 
72 Besley 2006, 102–108 
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Tilivelvollisuus ei julkisella sektorilla agenttisuhteissa aina toteudu täydellisesti, sillä 

sitä mahdollisesti rajoittaa valtuutetun sitoutuminen poliittiseen puolueeseensa. Tämä 

voi rajoittaa vallansaaneen toimintaa ja samalla tilivelvollisuutta. Hän ei toimi oman 

valtansa ja tahtonsa tavalla vaan sitä rajoittaa puolueeseen sitoutuminen. 

Menneisyyteen perustuvan äänestämisen ydin on se, että äänestäjät asettavat 

vallanhaltiat tilille toimistaan. Tämä edellyttää tiedonjakamista äänestäjille, jotka 

antavat äänensä menneistä tapahtumista olevaan tietoon perustuen ja tulevaisuudessa 

toivotun käyttäytymisen valossa.73  

 

Tutkimuskohteen näkökulmasta tarkasteltuna voidaan päämies-agenttisuhteena 

tarkastella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen välistä suhdetta. 

Kunnanvaltuusto voi kuntalain 14 § mukaan siirtää kuntalaisilta saamaansa valtaa 

muille toimielimille sekä luottamishenkilöille tai viranhaltioille johtosääntöjen avulla. 

Tampereen kaupunginvaltuusto on siirtänyt kaupunginhallitukselle toimivaltaansa sille 

asetetun johtosäännön avulla.  

 

Kaupunginvaltuusto on päämiehenä siirtänyt agentilleen kaupunginhallitukselle 

vastuun liikelaitosten ohjauksesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sen osana myös 

riskienhallinnasta. Kaupunginhallitus on agenttina raportointivelvollinen päämiehelleen 

saadun toimivaltansa toteuttamisesta. Kaupunginhallitus on siis raportointivelvollinen 

valtuustolle.74 

 

                                                 
73 emt. Besley s. 102–108 
74 Tampereen kaupunki, 16.8.2006 
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3 RISKIENHALLINTA OSANA ORGANISAATION 
TOIMINTAA 

 

3.1 Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 

3.1.1 Sisäinen valvonta - mitä se on? 

 

Viime vuosikymmenten aikana useiden organisaatioiden toiminta on laajentunut ja 

muuttunut, jolloin sisäisen valvonnan merkitys on kasvanut. Yhdysvalloissa 2000-

luvun alun yritysskandaalit ovat osaltaan vauhdittaneet sen merkityksen korostumista, 

sillä sijoittajien kriteerinä sisäisen valvonnan merkitys on voimistunut. Tehokas ja 

toimiva sisäinen valvonta ei ole vain johdon etu vaan tämän lisäksi myös omistajien ja 

sijoittajien, sillä se voi estää organisaation joutumista vaikeuksiin ja estää 

epäonnistumisia.75  

 

Julkishallinnossa tarvitaan yksityisen sektorin tavoin sisäistä valvontaa vaikka sen 

erityispiirteet ja toimintatavat poikkeavat yksityisen sektorin organisaatioista. 

Erityisesti poikkeamia esiintyy sen järjestämisvastuussa, painotuksissa ja sisällössä. 

Sektoreiden välisistä eroista huolimatta voidaan katsoa sisäisen valvonnan 

perusperiaatteiden soveltuvan myös julkishallinnon organisaatioihin.76  

 

Sisäisen valvonnan prosessilla pyritään takaamaan kohtuullinen varmuus tavoitteiden 

saavuttamisesta. Toimintojen tehokkuus ja vaikuttavuus77, taloudellisen raportoinnin 

luotettavuus sekä organisaatioon sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen 

ovat tavoitteita, joiden saavuttaminen pyritään sisäisen valvonnan avulla 

varmistamaan78 ja antamaan johdolle kohtuullinen varmuus niiden saavuttamisesta. 

Tämä lisää johdon tietoisuutta organisaation menestymisestä79. Sisäistä valvontaa 

pidetäänkin johtamis- ja hallintojärjestelmän sinä osana, joka tuottaa riittävästi tietoa 

organisaation tilasta ja aikaansaannoksista, ja sen avulla johto saa organisaation 

toimimaan haluamallaan tavalla80  

                                                 
75 Blumme ym 2005, 33 
76 emt. s. 56 
77 Tutkielmassa käytetään seuraavia käännöksiä: vaikuttavuus = effectiveness ja tehokkuus = efficiency. 
Englanninkielisestä sanasta effectiveness käytetään myös käännöstä tarkoituksenmukaisuus kts. mm. 
Holopainen ym. 2006 s. 45 ja Blumme ym. 2005, 34. 
78 COSO 2004a, 109 
79 Holopainen & Koivu & Kuuluvainen & Lappalaineno & Leppiniemi & Mikola & Vehmas 2006, 46 
80 Porokka-Maunuksela ym 2004, 47 
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Suomessa julkishallinnossa, eritoten valtionhallinnossa, on viime vuosien aikana lisätty 

säännöksiä sisäisestä valvonnasta, joiden voidaan katsoa olevan kehittyneitä ja 

moderneja. Tällä hetkellä valtion tilivirastojen sisäistä valvontaa koskettava sääntely on 

voimakkaampaa kuin kunnallishallinnossa. Kuntalaissa ei ole yleisiä säännöksiä 

sisäisestä valvonnasta tai riskienhallinnasta, mutta eräissä kunnissa on annettu omia 

ohjeita tai sääntöjä sisäisen valvonnan järjestämisestä.81 Vaikka kuntalaki ei erityisesti 

sääntele sisäistä valvontaa kunnan tilintarkastajan on kuitenkin tarkastettava kuntalain 

73§ mukaan, että kunnan sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Sisäisen 

valvonta muodostuu kunnassa sisäisestä tarkkailusta, sisäisestä tarkastuksesta ja 

luottamushenkilöseurannasta ja sen keskeisenä määrittäjänä ovat kunnan 

toimivaltasuhteet määrittelevä johtosääntö.82  

 

Valtionhallinnossa myös talousarvioasetuksen 65§:n mukaan valtion tiliviraston 

toimintakertomuksen on tullut vuodesta 2005 alkaen sisältää lausuma sisäisen 

valvonnan tilasta ja kehittämistarpeita sekä riskienhallinnan asianmukaisuudesta. 

Valtiovarainministeriön yhdessä toimiva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

neuvottelukunta antoi 8.7.2005 ehdotuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

arviointikehikosta. Tämän kehikon tarkoituksena on toimia työvälineenä sisäisen 

valvonnan, riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arvioinnissa sekä 

kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Kunnissa ei ole samankaltaista käytäntöä lailla 

säädetty ja Suomen Kuntaliitto ei ole antanut vastaavanlaista ohjeistusta sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnon arvioimisesta.83  

 

3.1.2 Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa 

 
Kasvanut sisäisen valvonnan tarve johti vuonna 1992 julkaistun COSO -raportin 

syntymiseen. COSO IC -mallin mukaan sisäinen valvonta muodostuu viidestä 

johtamisprosessiin ja toisiinsa niveltyvästä osatekijästä, jotka ovat valvontaympäristö, 

riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, tieto ja tiedonvälitys sekä seuranta. 

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sillä tarkoitetaan sitä, että organisaation 

tulee arvioida toimintaansa kohtaamia ulkoisia ja sisäisiä riskejä. Riskien arviointi on 
                                                 
81 Blumme ym. 2005, 75 
82 Kts. Porokka-Maunuksela ym. 2004, 15 ja 33–34 
83 Asetus valtion talousarviosta 1992/1243; Valtiovarainministeriön tiedote 150/2005; Blumme, ym. 
2005 
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olennaisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien riskien tunnistamista ja analysointia, 

ja se luo perustan niiden hallinnalle.84  

 

Halla ym.85 mukaan riskienhallinta on osa organisaation sisäistä valvontaa, ja sen 

tehokas järjestäminen on yksi hyvän johtamis- ja hallintotavan ydinasioista.  Sisäisen 

valvonnan ja sen osana riskienhallinnan menetelmät vaihtelevat eri organisaatioiden 

välillä niiden laajuuden ja erilaisten tarpeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan 

tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää ja tietää tehtävänsä ja 

tavoitteensa sekä valvovat niiden saavuttamista.86  

 

 

Kuvio 2 Sisäisen valvonnan viitekehyksen osa-alueiden suhde toisiinsa87  

 

COSO:n88 sisäisen valvonnan viitekehyksen mukaan riskien arviointi on yksi sisäisen 

valvonnan viidestä osa-alueesta. Kuviossa 2 havainnollistetaan kyseisen viitekehyksen 

viiden osa-alueen suhdetta toisiinsa. Valvontaympäristöllä tarkoitetaan organisaation 

valvontakulttuuria, joka luo perustan sisäiselle valvonnalle. Se sisältää eettisten arvojen 

lisäksi rehellisyyden sekä henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn sekä johtamistavan. 

Johtamistapaan kuuluvat organisaatiossa vallitseva johtamistyyli, johdon valta ja 

vastuunjako, hallituksen ohjaus sekä henkilöstön organisointi ja kehittäminen. 

Johtamistavat vaikuttavat tavoitteiden ja strategian asettamiseen sekä organisaation 

riskinottohalukkuuteen.89   

                                                 
84 COSO 1992 
85 Halla & Hätinen & Grönfors-Kallio & Malm & Kansanlahti & Kontula & Väisänen 2003, 33 
86 Blumme ym. 2005, 33 
87 Halla ym. 2003, 35 
88 COSO 1992, 19–28 
89 Halla ym.2003, 36 
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Valvontaympäristö luo siis lähtökohdat myös riskienhallinnan, tiedon ja sen välityksen 

sekä suoritettujen valvontatoimenpiteiden kautta seurannalle ja valvonnalle. 

Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan ja hallitsemaan asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista uhkaavia riskejä. Organisaation toiminnan kannalta asiaankuuluva tiedon 

välitys läpi organisaation, asianmukaisella tavalla ja aikataululla suoritettuna, edistää 

henkilöstön suoriutumista velvollisuuksistaan. Hyvän tiedonvälityksen avulla johto voi 

saada tietoa myös ennalta arvaamattomista riskeistä ja parantaa näin varautumista 

riskien toteuttamiseen. Johdon asettamien toimintaohjeiden noudattamista seurataan 

valvontatoimenpiteiden avulla. Sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta ja valvonta on 

osa viitekehystä. Jatkuvan seurannan ja valvonnan avulla sisäisessä valvonnassa 

esiintyneitä puutteita saatetaan johdon tietoisuuteen, mikä mahdollistaa 

valvontajärjestelmän kehittämisen.90  

 

3.1.3 Riskienhallinta osana hyvää johtamis- ja hallintotapaa 
 

Tärkeä osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa ovat oikein mitoitettu riskienhallinta ja 

tehokas sisäinen valvonta91. Corporate governance suosituksissa onkin tiedostettu 

asianmukaisesti järjestetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys92 liittyen 

normien ja säädösten noudattamiseen ja markkinoihin liittyvät riskit nousevat esiin. 

Suosituksissa riskit ja niiden hallinta nousee esiin, toisissa painotus on toisia 

voimakkaampi. Esimerkiksi OECD:n93 corporate governance periaatteissa nostetaan 

esiin riskien huomioiminen organisaation toiminnassa, erityisesti lainsäädäntöön ja 

markkinoihin liittyvät riskit, mutta painotus ei ole voimakas. ALARM:n94 suosituksessa 

puolestaan riskienhallinnan merkitystä korostetaan enemmän kuin OECD:n. 

 

Hyvää johtamis- ja hallintotapaa käsittelevässä kirjallisuudessa sekä standardeissa 

nostetaan esiin riskienhallinta. Riskienhallinnan suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan 

luetaan kuuluvan organisaation ylimmän johdon tehtäviin, jotta strategisia tavoitteita 

uhkaavat riskit olisivat hallinnassa.95 Tehokas hallintotapa vaatii sitä, että 

                                                 
90 emt. s.35–37 
91 Blumme ym. 2005, 12–14 
92 Leino & Steiner & Wahlroos 2005, 125–126 
93 OECD 2004 
94 ALARM 2001 
95 Hirvonen & Niskakangas & Steiner 2003, 229–233 
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riskienhallinta on kiinteä osa menettelytapoja, suunnittelua ja operationaalista 

johtamista. Sen tulee olla sisäänrakennettu organisaation kulttuuriin. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että 20–25 prosenttia organisaation riskiprofiilista on vakuutettavia riskejä. 

Näin ollen noin 80 prosenttia organisaation kohtaamista riskeistä ei ole vain 

siirrettävissä vakuutusyhtiöille. Riskienhallintaketju - tunnistaminen, analysointi, 

kontrollointi ja valvonta - auttaa strategista päätöksentekoa ja johtoa toimimaan 

tarkoituksenmukaisesti.96  

 

Julkishallinto on hyvin laaja ja moninainen alue, mutta kansalaisten palveleminen on 

yhteinen asia kaikille julkishallinnon organisaatioille. Hyvä hallintotapa ja tehokas 

riskienhallinta ovat osa kansalaisille tuotettujen palvelujen tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden varmistamista. Organisaation hyvää hallintotapaa ei voida saavuttaa, 

mikäli sillä ei ole täyttä tietoa kaikista riskeistä ja hyvät tiedonkeruukanavat 

tunnistaakseen alati muuttuvaa riskiprofiilia97.  

 

ALARM on standardeissaan kuvaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän 

johtamis- ja hallintotavan yhteyttä toisiinsa SOLACE:n julkaisussaan Chance or 

Choice - Risk Management and Internal Control guidance for local government, joka 

on esitetty Kuviossa 3. Ilman tehokasta riskienhallintaa tämän mukaan johtaminen ei 

voi olla tehokasta. Painotus kohdistuu siihen, että organisaatioissa jokainen ymmärtää 

mitä riskit ovat, ja jokaisella olisi yhtenevä käsitys siitä, miten riskejä hallintaan.98 

 

Kuvio 3 yhdistää hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan sekä 

riskienhallinnan toisiinsa. Jotta organisaation voidaan katsoa noudattavan hyvää 

johtamis- ja hallintotapaa, tulee sen sisäinen valvonta ja riskienhallinta olla 

asianmukaisesti järjestetty, sillä nämä toiminnot auttavat tavoitteiden saavuttamisessa 

sekä tuottavat tietoa johdon tueksi strategian laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa. 

                                                 
96 ALARM 2001, 19-20 
97 emt. 18;49 
98 emt. 
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Kuvio 3 Hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteys toisiinsa99  

 

Tampereen kaupungilla sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan- 

ohjeistuksessa nostetaan esiin riskienhallinta osaksi hyvää johtamis- ja hallintotapaa. 

Ohjeen perusteella riskienhallinta tulee ottaa huomioon päätöksenteossa, 

henkilöstöasioissa, talous- ja strategiaprosessissa, kirjanpidossa ja maksuliikenteessä, 

omaisuuden hallinnoinnissa, omistajaohjauksessa sekä tietohallintoon liittyvässä 

toiminnassa. Ohjetta tulkittaessa nousee esiin se seikka, että hyvä johtamis- ja 

hallintotapa edellyttää tehokasta riskienhallintaa.100  

 

Riskienhallinta on vakiinnuttanut paikkansa osana hyvää hallintotapaa, ja sen on 

huomattu olevan elintärkeä osa organisaation hyvinvoinnin turvaamisessa. 

Organisaation on mahdotonta saavuttaa tehokasta johtamis- ja hallintojärjestelmää 

ilman tehokasta riskienhallintaa. Riskienhallinta on siis osa hyvää hallintotapaa ja sen 

tehokas järjestäminen parantaa strategista, operationaalista ja taloudellista johtamista.101  

 

 

 

 

                                                 
99 emt. 
100 Tampereen kaupunki 6.2.2006 
101 ALARM 2001, 1 ja 12 
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3.2  Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Riskit sekä niiden hallintakeinot vaihtelevat eri organisaatioiden välillä. Riskienhallinta 

voi olla organisaatiossa hyvin suppeaa tai laajaa systemaattista toimintaa. Suppea 

riskienhallinta käsittelee lähinnä vain organisaation vahinkoriskejä ja pyrkii niiden 

suojaamiseen. Laajempana toteutettu riskienhallinta ulottuu organisaation kaikkien 

riskien suojaamiseen riskilajeista riippumatta.102  

 

Yrityksissä riskienhallinta parantaa Blumme ym.103 mukaan liiketoiminnan 

tuloksentekokykyä ja tehokkuutta, kun se on organisoitu tarkoituksenmukaisesti. 

Riskienhallinnan tulisi ennakoida ja sopeutua toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. 

Tämä on haasteellinen prosessi, joka voidaan organisoida joko keskitetysti tai 

hajautetusti. Keskitetty riskienhallinnan organisointi sopii yrityksen tavoitteiden ja 

strategian kannalta merkittäville riskeille eli koko yritystä koskeville riskeille. 

Hajautettu organisointi puolestaan jakaa riskienhallinnan vastuun niille, jotka 

päivittäisessä työssä ovat tekemisissä kyseisten riskien kanssa. Hajautetun mallin riskit 

koskettavat vain jotakin yrityksen osa-aluetta tai prosessia ja tavoitteiden saavuttamista, 

mutta ne eivät läpäise koko organisaatiota. 

 

Kunnissa riskienhallinnan organisoinnissa on yritysten tavoin vaihtelua, mutta sen 

katsotaan olevan olennainen osa johtamista kunnan hallinnossa. Kunnan omasta 

aloitteesta riskienhallinta voidaan systematisoida osaksi sen toimintoja, jolloin kunnan 

tavoitteellisen suunnittelun piiriin saadaan nidottua myös kuntaa uhkaavat riskit.  

Kokonaisvaltainen kuntien riskienhallinta käsittää sekä sitä uhkaavat suuret että pienet 

riskit, ja sen tarkoituksena on lisätä henkilöstön tietoisuutta riskeistä sekä johtaa riskien 

kartoituksen kautta kunnan riskipolitiikan laatimiseen.  

 

Riskienhallinnasta on syytä muistaa sen prosessimainen luonne, jotta se voidaan 

juurruttaa osaksi kunnan henkilöstön ja sidosryhmien arkielämän toimintaa. 

Kokonaisuudessaan riskienhallintatyö tehdään siis yhdessä koko kunnan organisaation 

myötävaikutuksella, mutta erikseen nimetyt riskienhallinnasta vastaavat luovat yleiset 

pelisäännöt koko kunnan riskienhallintatyölle. 104 

                                                 
102 Suominen 2003, 27 
103 Blumme ym. 2005, 82–83 
104 Suomen Kuntaliitto 2000b, 8–16 



  

  

  
 

  
 26 
 

3.3 Riskienhallinnan tavoitteet ja vastuunjako 
 

3.3.1 Tavoitteet 

 

Kaikkeen toimintaan liittyy epävarmuutta, joka on tietämättömyyttä ja epätietoisuutta 

tulevista tapahtumista. Nämä voivat olla niin kielteisiä kuin myönteisiäkin. Yrityksissä 

riskien ottaminen on välttämätöntä kilpailussa menestymisen vuoksi, mutta samalla ne 

vaarantavat toimintojen jatkuvuutta ja uhkaavat tulosta.105 Yritysten tavoin kunnat 

"toimivat epävarmoissa oloissa, jolloin varautuminen toimintaa uhkaaviin riskeihin on 

välttämätöntä"106.  

 

Riskejä käsiteltäessä tulee huomioida niiden suuruus, hyväksyttävyys, kohdentuvuus ja 

niiden kokemiseen liittyvä problematiikka. Riskienhallinnan peruslähtökohta on 

organisaatiossa sen tilanteen säilyttäminen ennallaan, ja riskienhallinnan tehtävänä on 

varmistaa riskien tunnistaminen ja seuranta. Suomessa listayhtiöiden hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmiä koskevan suosituksen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, raportoinnin luotettavuus 

sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Suosituksen mukaan 

riskienhallinta on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja sen on selostettava periaatteet, 

joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. 107 

 

Riskienhallinnan tavoitteena on organisaation maineen ja julkisuuskuvan säilyttäminen, 

varojen sekä rahoituksen ja kannattavuuden turvaaminen, henkilöstön hyvinvoinnin 

varmistaminen ja raportointijärjestelmien joustavuus sekä rehellisyys. Riskienhallinta 

tavoittelee edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi eettisen toiminnan takaamista ja 

väärinkäytösten välttämistä. Sen avulla pyritään löytämään oikea tasapaino riskien 

siirtämisen ja säilyttämisen välillä, uusien mahdollisuuksien ja kehityksen arvioinnissa, 

muutoksen johtamiseen ja riskikustannusten vähentämiseen.108. Riskienhallinta 

mahdollistaa johdon tehokkaan riskien ja mahdollisuuksien hoitamisen sekä siten 

tehostaa organisaation kykyä tuottaa lisäarvoa109. 

                                                 
105 Kuusela & Ollikainen 2005, 15–16 
106 Suomen Kaupunkiliitto 1987, 9 
107 Holopainen ym. 2006, 26 
108 CIPFA 2001, 20 
109 COSO 2004a, 13 
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Tampereen kaupungissa kaupunginhallitus hyväksyi 3.1.2005 koko kaupungin 

riskipolitiikan, jonka "päämääränä on kaupungin konsernihallinnon, toimialojen, 

liikelaitosten ja palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden ja konserniyksiköiden 

henkilökunnan, omaisuuden ja tavoitteellisen toiminnan turvaaminen tapahtumilta, 

joissa niitä voisi kohdata huomattava menetys tai tavoitteiden taikka lakisääteisten 

velvoitteiden saavuttamisen estyminen.110" Pyrkimyksenä on kuitenkin minimoida 

vahinkojen haittavaikutuksista ja niiden torjunnasta aiheutuvat kustannukset. 

Riskipolitiikan tavoitteeksi on asetettu se, että edellä päämäärän yhteydessä eritellyillä 

organisaatioilla "on käytössään riskitilanteisiin varautumiseksi systemaattinen ja 

kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä"111. 

 

3.3.2 Vastuut ja tehtävät 

 

Vastuukysymys on riskienhallinnasta oleellinen ja kriittinen aihealue, sillä jokaisella 

organisaation taholla on oma tehtävänsä ja osuutensa riskien hallinnan 

tilivelvollisuudesta112. Leino & Steiner & Wahlroos113 korostaa artikkelissaan, että 

vastuu riskienhallinnasta tulisi olla tarpeeksi ylhäällä organisaatiossa, ja sen 

kehittämisestä vastaavalla tulisi olla riittävä asiantuntemus sekä valta viedä asioita 

eteenpäin.  

 

Yleinen näkemys on, että riskienhallintajärjestelmän olemassaolosta huolehtiminen 

kuuluu yhtiön hallituksen tehtäviin. Toimitusjohtaja ja ylin johto puolestaan vastaa 

riskienhallintajärjestelmän suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta ja siihen 

liittyvästä raportoinnissa hallitukselle.114   

 

 

 

                                                 
110 Tampereen kaupunki, 3.1.2005 
111 Tampereen kaupunki, 3.1.2005 
112 CIPFA 2001, 13 
113 Leino & Steiner & Wahlroos 2005, 129 
114 Holopainen ym. 2006, 34 
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Riskienhallinta- Koko organisaation Tuottaa neuvoja ja Strategian Riskikokemuksiin jStrategian 
strategian riskienhallinta-  tukea strategian toimeenpano riskienhallintaan tehokkuuden 
kehittäminen strategian toimeenpanoa ja liittyvien asioiden arviointi
koko organisaation hyväksyminen kehittämistä jakaminen
tasolla

Hallitus/ 
Valtuutetut
Johtoryhmä

Riskienhallinta-
päällikkö tai 
vastaava taho
Osasto/toimiala
johtoryhmä
Riskienhallinnan
työryhmä
Tukipalvelut

Palvelupäälliköt

Henkilöstö

Ulkoiset
yhteistyötahot  

Kuvio 4 Riskienhallinnan vastuun jakautuminen115 

 

CIFPA116 on esittänyt Kuvion 4 mukaisesti organisaation toimijoiden tehtävät 

riskienhallintastrategiasta, jolla CIPFA tarkoittaa hallituksen, tai äänestyksen avulla 

valittujen edustajien, määrittelemää koko organisaation riskipolitiikkaa. Tämän 

dokumentin tulisi määritellä organisaation riskifilosofia, selittää riskienhallinnan 

toimeenpanoa, yksilöidä vastuut sekä korostaa sellaisia riskienhallintaprosessiin 

liittyviä menettelytapoja, joiden omaksuminen on erityisen tärkeää.  

 

Kunnissa on usein erikseen nimetty riskienhallinnanorganisaatio, jonka tehtävänä on 

riskienhallinnan koordinointi ja järjestäminen. Suomen Kuntaliiton117 mukaan kunnassa 

tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa koko kunnan riskienhallintatyöstä 

kunnanhallitukselle tai johtoryhmälle. Kuntaliiton mukaan vastuuhenkilön tehtävänä on 

huolehtia myös raportoinnin asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä 

riskienhallintaprosessin etenemisestä sille asetetun aikataulun mukaisesti. Tampereen 

kaupungilla on nimetty riskienhallintapäällikkö, joka vastaa riskienhallinnan 

raportoinnista kaupunginhallitukselle. 

 

                                                 
115 CIPFA 2001, 14 vapaa suomennos 
116 emt.  2001, 11;14 
117 Suomen Kuntaliitto 2000b, 8–6 
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4 RISKIT JA RISKIENHALLINTAPROSESSI 
 

"Riskienhallinta voidaan nähdä prosessina, jonka kautta tunnistetaan ja arvioidaan 

riskejä sekä valitaan ja toteutetaan toimenpiteitä, jotka vähentävät niiden seurauksia"118. 

Riskienhallinta on jatkuva toimenpiteiden ketju, jonka avulla pyritään varmistamaan 

organisaation tavoitteiden saavuttaminen. 

 

Kuvio 5 havainnollistaa riskienhallintaprosessia, joka on laadittu mukaillen ALARM119 

määritelmää riskienhallintaprosessista. Lähtökohdat riskienhallinnalle asetetaan 

ylimmän johdon toimesta sen asettaessa organisaation strategiset tavoitteet, johon 

perustuvat myös riskipolitiikka ja asetettu riskinottohalukkuus. Nämä ohjaavat koko 

riskienhallintaprosessia. 

 

Kuvio 5 Riskienhallintaprosessi 

                                                 
118 Kuusela & Ollikainen 2005, 35 
119 ALARM 2001,4 
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4.1 Riskienhallinnan lähtökohdat 

4.1.1 Sisäinen ympäristö ja eettiset arvot 

 

Sisäisellä ympäristöllä tarkoitetaan organisaatiossa vallitsevaa ilmapiiriä, joka pitää 

sisällään hallituksen valvonnan, rehellisyyden koko henkilöstön toiminnassa, 

organisaation rakenteen, vallan ja vastuun jakamisen sekä henkilöstön osaamisen ja sen 

eettiset arvot. Hallitus ja ylin johto ovat ratkaiseva osa sisäistä ympäristöä ja vaikuttavat 

asemansa puolesta sisäisen ympäristön perustekijöihin. Hallitus luo lähtökohdat 

johtamiselle sekä varmistaa tehokkaan riskienhallinnan toteuttamisen alaisessa 

toiminnassaan. Ylimmän johdon asenne ja kiinnostus riskienhallintaa tulisi olla selkeä 

ja läpäistä koko organisaatio, sillä se vaikuttaa riskien arvioinnin tehokkuuteen120. 121 

 

Edellä tarkennettiin hallituksen roolia sisäisen ympäristön peruspilarina, joka luo 

pohjan koko organisaatiossa vallitsevalle ilmapiirille, johtamiselle ja riskienhallinnalle. 

Käsiteltäessä sisäistä ympäristöä on syytä tarkastella ylimmän johdon tapaa organisoida 

sen toimintaa. Organisaation rakenne asettaa raamit sen toimintojen suunnittelulle, 

suorittamiselle, valvonnalle ja seurannalle. Johdon vastuulla on järjestää toiminta niin, 

että sen rakenne on asianmukainen, ja että vastuut on jaettu tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Sisäiseen ympäristöön vaikuttaa se, kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää oman 

tilivelvollisuutensa. Vastuun ja vallan jakaminen ei vaikuta tilivelvollisuuden 

ymmärtämiseen, vaan tämän lisäksi se luo raportointikanavat sekä perustan 

valvontatoimenpiteille, kuten vahvistusmenettelyille voimavarojen 

tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi. 122 

 

Sisäinen ympäristö pitää sisällään myös organisaation riskiottoperiaatteet. 

Riskinottoperiaatteet ovat organisaatiossa vallitsevia uskomuksia ja asenteita riskejä 

kohtaan, joiden avulla hahmotetaan se, miten riskit käsitellään sen toiminnassa ja 

strategiassa. Nämä periaatteet ovat heijaste organisaation arvomaailmasta ja ne 

vaikuttavat sen kulttuuriin ja riskienhallinnan eri osa-alueiden toteuttamiseen. 

Pettingerin123 mukaan organisaation strategia on osoitus yleisestä asenteesta ja 

lähestymistavasta riskejä kohtaan. Riskinottoperiaatteita voidaan kutsua myös 

                                                 
120 Pettinger 2004, 295 
121 COSO 2004a, 27–34 
122 emt. s. 27–34 
123 Pettinger 2004, 296 
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”organisaation riskifilosofiana”, joka vaikuttaa johtamiseen, kommunikaation sekä 

päätöksentekoon. Hyvin kehitetyn riskifilosofian sisäistäminen henkilöstössä 

mahdollistaa yhä paremman asetelman riskien tunnistamiselle ja niiden hallitsemiselle. 

Osana riskifilosofiaa asetetaan organisaatiolle sen riskinottohalukkuus eli riskitaso, 

jonka se on valmis hyväksymään toiminnassaan.124  

 

Sisäinen ympäristö muodostuu johtajien tavasta johtaa ja hallita alaisensa organisaation 

toimintaa pyrkien ohjaamaan sen henkilöstöä ja rakennetta haluamaansa suuntaan. 

Karlöf & Helin Lövingsson125 painottaa, että johtajuuden perustan muodostaa 

nimenomaan organisaation kulttuuri ja arvot. Kyse on valinnoista, arvottamisesta ja 

johtamistyylistä, joiden avulla johto toimeenpanee organisaation strategiaa ja 

tavoitteita. Johdon rehellisyys ja sitoutuvuus eettisten arvojen noudattamiseen sen 

valinnoissa ja päätöksenteossa ovat perusedellytys eettiselle käyttäytymiselle koko 

organisaatiossa. Johto toimii esimerkin tavoin koko muulle henkilöstölle ja asettaakin 

asemansa johdosta organisaation eettisen ilmapiirin.  

 

Eettisten arvojen noudattamisen lisäksi sisäiseen ympäristöön vaikuttaa organisaation 

viestinnässä käytetyn kielen suoruus ja positiivisuus. Epäsuoran ja monimutkaisen 

kielen käyttö yhdistetään kielteiseen ilmapiiriin126. Rehellisyyttä ja eettisten arvojen 

noudattamista pidetään sisäisen ympäristön kannalta välttämättömänä. Ne ovat myös 

perusta riskienhallinnan suunnittelulle, johtamiselle ja valvonnalle.127 

 

4.1.2 Tavoitteiden asettaminen ja riskinottohalukkuus osana strategiatyötä 

 

Organisaation hallitus tai sitä vastaava elin asettaa organisaation toiminta-ajatukseen 

perustuen sen vision, jolla tarkoitetaan pitkän aikavälin pyrkimyksiä sekä 

strategiatyölle määritettyä tavoitetasoa128. Visio määrittelee mitä organisaatio pyrkii 

saavuttamaan toiminnallaan ja sen tehtävänä on vedota henkilöstön ymmärrykseen 

organisaation roolista muuttuvassa ympäristössä129. Vision toteuttamiseksi valitaan 

                                                 
124 COSO 2004a, 27–34 
125 Karlöf & Helin Lövingsson  2006, 66 
126 Pettinger 2004, 318 
127 COSO 2004a, 27–34 
128 COSO 2004a, 27–34 kts. myös Karlöf & Helin Lövingsson 2006, 74 
129 Lainema & Lahdenperä & Puolakka 2001, 198 
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toimintamalli eli strategia, jolla tarkoitetaan Karlöf & Helin Lövingssonin130 mukaan 

nykyhetkessä tehtäviä päätöksiä ja toimenpiteitä tulevan menestyksen varmistamiseksi 

ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Strategiatyöllä pyritään löytämään keinoja 

nykytilanteen ja halutun tulevaisuuden tilan välisen kuilun kuromiselle. Hallitus valvoo, 

että johto yksiselitteisesti noudattaa asettamiaan pyrkimyksiä ja johtaa toimintaa tämän 

suuntaisesti. Pyrkimys strategisten tavoitteiden saavuttamiseen heijastaa johdon 

valintoja, siitä miten sen yksiköt tavoittelevat arvon luomista sidosryhmilleen. 131 

 

Organisaation tarkoitus ja tehtävä muutettaan johdon toimesta tavoitteiksi, jotta ne eivät 

olisi vain toteutumattomiksi jääneitä näkemyksiä ja aikomuksia132. Johto siis asettaa 

strategian ja tavoitteet, jotka ovat lähtökohta koko toiminnalle ja raportoinnille. 

Haasteena on kuitenkin löytää ja asettaa strategian kanssa linjassa olevat niin sanotut 

oikeat tavoitteet, sillä ne ovat ratkaisevassa asemassa organisaation menestymiselle 

kaikessa sen toiminnassa. COSO ERM -viitekehyksen mukaan strategiset tavoitteet 

toimivat lähtökohtana muiden tavoitteiden asettamiselle. Muut tavoitteet liittyvät 

toimintaan, raportointiin sekä lakien ja sääntöjen noudattamisen. Tavoitteet voidaan siis 

luokitella niiden luonteen perustella, mutta ne voidaan myös jakaa koko organisaatiota 

tai sen yksittäisen yksikön tavoitteiksi Yksikkötason tavoitteet auttavat sen toimintaan 

liittyvien kriittisten menestystekijöiden identifioimisen. 133 

 

Tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettaminen on myös ratkaiseva riskienhallinnan 

kannalta. Riskienhallinnan näkökulmasta tarkasteltuna tavoitteiden asettaminen on 

lähtökohta tehokkaalle tapahtumien tunnistamiselle, riskien arvioinnille sekä 

hallintakeinojen valinnalle riskeihin vastaamiseksi. Ensin on oltava tavoitteet, jotta 

johto voi havaita ja tunnistaa niiden saavuttamista uhkaavia tapahtumia. Tunnistamisen 

jälkeen vasta voidaan analysoida mahdollisten tapahtumien vaikutuksia sekä tarvetta 

hallintakeinojen valitsemiseksi. Puutteet organisaation visiota ja strategiaa tukevien 

tavoitteiden asettamisessa vaikuttavat myös riskienhallinnan tehokkuuteen.134  

 

Sisäistä ympäristöä käsiteltäessä nostettiin esiin myös organisaation 

riskinottohalukkuus, jonka johto asettaa hallituksen valvonnassa. 

Riskienottohalukkuutta voidaan pitää niin sanottuna tienviittana strategiatyössä ja se 
                                                 
130 Karlöf & Helin Lövingssonin 2006, 77–78 
131 COSO 2004a, 27–34 
132 Drucker 2001, 33 
133 COSO 2004a, 35–40 
134 emt. s. 35–40 
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voidaan ilmaista yrityksissä tarkoittavan hyväksyttävää tasapainoa kasvun, riskin ja 

mahdollisen voiton välillä. Voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa 

riskinottohalukkuus ilmaisee sitä riskitasoa, joka voidaan hyväksyä lisäarvon 

tuottamisessa sidosryhmille.135. Hallituksen vastuulla on siis päättää organisaation 

strategisesta linjasta ja luoda mahdollisuudet tehokkaalle riskienhallinnalle136.  Kuvio 5 

havainnollistaa strategian ja tavoitteiden asemaa lähtökohtana koko 

riskienhallintaprosessille. 

 

4.2  Riskien tunnistaminen ja jaottelu 
 

4.2.1 Organisaation toimintaa vaikuttavien tapahtumien tunnistaminen 

 

Ylimmän johdon tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu, joka pitää sisällään 

tavoitteiden asettamisen sekä toimintaan vaikuttavien muuttujien ennakoimisen137. 

Muuttujia ovat organisaation toimintaympäristössä sekä sisällä tapahtuvat muutokset ja 

ilmiöt, joita yleisesti kutsutaan tapahtumiksi. Tapahtumat voivat olla seurauksia 

jostakin sisäisessä tai ulkoisessa lähteessä tapahtuvasta ilmiöistä.  COSO ERM -

viitekehys painottaa organisaation johdon vastuuta tällaisten tapahtumien arvioinnista 

ja seurannasta, sillä ne usein vaikuttavat organisaation strategian toteuttamiseen ja 

tavoitteiden saavuttamiseen.138  

 

COSO ERM -viitekehyksen mukaan organisaation ulkoisten ja sisäisten tapahtumien 

arviointi on olennainen osa johtamista, mutta se voidaan nähdä myös osana strategian 

toteuttamista sekä visiotyötä. Karlöfin139 mukaan yrityksen ”ulkopuolisen maailman” 

analysointi voidaan nähdä myös osana strategian toteuttamista, jolla tarkoitetaan 

yrityksen toimintaehtoja määrääviä kansantaloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia 

rakenteita. Ulkopuolista maailmaa voidaan Karlöfin mukaansa arvioida 

skenaariotekniikan avulla, joka keskittyy yrityksen toimintaan liittyvien mahdollisten 

tulevien tapahtumien kulkuun.  

 

                                                 
135 COSO 2004a, 35–40 
136 AIRMIC & ALARM & IRM 2002, 11 
137 Routamaa & Hakuli & Ryhänen 1992, 27–28 
138 COSO 2004a, 41–48 
139 Karlöf 1996, 83–87 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tapahtumien tunnistamista 

riskienhallinnan näkökulmasta osana organisaation johtamista. Osana riskienhallintaa 

johdon vastuulla on ymmärtää organisaation toimintaan liittyvien tapahtumien 

tunnistamisen merkitys ja hyödyllisyys, sillä ne vaikuttavat tavoitteiden 

saavuttamiseen, kuten edellä jo todettiin. Ulkoista ja sisäistä toimintaympäristöä 

analysoitaessa johto havaitsee toimintaan liittyvää epävarmuutta, mutta sen 

toteutumista ja vaikutuksia ei voida tarkasti määritellä.140  

 

Ulkoiset tapahtumat liittyvät talouteen, luontoon, politiikkaan, sosiaalioloihin sekä 

teknologiaan, joissa tapahtuvat muutokset muuttavat organisaation toimintaympäristöä. 

Esimerkiksi uudet lait mahdollisesti asettavat uusia vaatimuksia organisaation 

toiminnalle. Sisäisillä tapahtumilla tarkoitetaan organisaatiossa itsessään havaittavissa 

olevia muutoksia, kuten sen rakenteessa, henkilöstössä, prosesseissa ja soveltamassaan 

teknologiassa. Sekä ulkoisia että sisäisiä tapahtumia pyritään tunnistamaan eri 

menetelmien avulla, joista osa keskittyy menneisiin ja osa tulevaisuutta koskettaviin 

tapahtumiin. Tunnistamisessa voidaan hyödyntää muun muassa erilaisia 

tapahtumalistauksia, kynnysarvolaukaisimia, prosessianalyysejä sekä 

tapahtumamittareita sekä vahinkotapauksiin keskittyneitä menetelmiä.141  

 

Tapahtumalla voi olla toteutuessaan kielteinen tai myönteinen vaikutus toimintaan. 

Tapahtuma, jolla on kielteinen vaikutus edustaa toimintaa mahdollisesti uhkaavaa 

riskiä, joka vaatii johdon arviointia ja reagointia. Myönteisiä vaikutuksia aikaan saava 

tapahtuma edustaa yleensä mahdollisuutta. Myönteinen vaikutus voi myös tasoittaa 

riskin kielteisiä vaikutuksia, jolloin aiheutuneen riskin vaikutuksen suuruus vähenee. 

Mahdollisuudet tulisi kanavoida takaisin strategiatyöhön ja tavoitteiden asettamiseen, 

jotta voidaan ottaa käyttöön tarvittavat toimet niihin tarttuakseen.142 Usein 

tunnistaminen jää vain epäsuotuisiin tapahtumiin ja keskitytään niiden ennalta 

ehkäisyyn143. 

 

Toteutettaessa toimintaympäristöön liittyvien tapahtumien analysointia on tarpeellista 

tuoda esiin myös se seikka, että yksi tapahtuma voi laukaista myös toisen tapahtuman 

tai tapahtumaketjun. Tämän vuoksi tuleekin ymmärtää tunnistamisprosessissa 

                                                 
140 COSO 2004a, 41–48 
141 COSO 2004a, 41–48 
142 emt. s. 41–48 
143 AIRMIC& ALARM & IRM 2002, 2 



  

  

  
 

  
 35 
 

tapahtumien vaikutukset toisiinsa, sillä sen avulla voidaan suunnata riskienhallinnan 

painotusta organisaation toiminnan kannalta merkittäen tapahtumien hallitsemiseen. 

Monikertaisten vaikutusten lisäksi on riskien arviointia ja niiden pohjalta 

hallintamenetelmien valintaa helpottaa myös tapahtumien ryhmittely 

tapahtumaluokkiin niiden ominaisuuksien perusteella. Ryhmittely auttaa johtoa 

paremmin määrittelemään riskit ja mahdollisuudet.144  

 

4.2.2 Riskien luokittelu 

 

Johdon suorittama ulkoisten ja sisäisten tapahtumien tunnistamisen tulisi nostaa esiin 

organisaation toimintaa uhkaavat riskit, jotka toteutuessaan vaikuttavat epäsuotuisasti 

tavoitteiden saavuttamiseen. Tunnistetut riskit vaativat COSO ERM -viitekehyksen145 

mukaan johdon arviointia sekä tarvittavien hallintamenetelmien valintaa riskeihin 

vastaamiseksi. Riskianalyysien onnistuminen edellyttää erilaisten riskien luokittelua 

riskikategorioihin. Luokittelu varmistaa analyysien järjestelmällisyyden ja muodostaa 

näkemyksen organisaation kaikista riskeistä146.  

 

Riskejä pyritään luokittelemaan, jotta niiden hallinta ja ymmärtäminen paranisi. 

Luokittelu perustuu havaintoihin, ja se edistää riskien tunnistamista, mittaamista sekä 

varautumista tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin147. Organisaatiossa luotua 

riskiluokittelua on arvioitava ja mahdollisesti uusittava säännöllisesti148, jotta se vastaa 

mahdollisesti muuttuneita olosuhteita. Riskiluokkien muodostaminen on organisaatiolle 

haasteellista, erityisesti eri riskiluokkien asettaminen, riskien tulkita sekä tarkkuuden 

asteen määrittely vaatii harkintaa. Riskienhallinnasta vastuullisen tehtävänä on päättää 

omaan organisaation sopivat riskiluokittelun periaatteet.149  

 

Riskinhallintakirjallisuudessa riskit jaetaan yleensä liiketaloudellisiin ja 

vahinkoriskeihin150. Liiketaloudellisia riskejä kutsutaan myös dynaamisiksi riskeiksi ja 

                                                 
144 COSO 2004a, 41–48 
145 COSO 2004a, 41–48 
146 Berg 1994, 24 
147 Fishkin 2006, 6 
148 CIPFA 2001, 49 
149 Fishkin 2006, 33 
150 Kt 
s. Suominen 2003 ja Berg 1994 
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vahinkoriskejä puolestaan staattisiksi riskeiksi, joista voi seurata organisaatiolle vain 

menetyksiä 151. 

 

Crockfordin152 mukaan riskienhallinnassa on väitetty teoriassa olevan kyse vain 

staattisten eli niin sanottujen puhtaiden riskien hallinnasta, mutta todellisuudessa se 

kattaa myös dynaamiset riskit. Dynaamiset riskit sisältävät sekä voiton että tappion 

mahdollisuuden ja ne muuttuvat suhdanteiden ja olosuhteiden mukaan. Dynaamisia 

riskejä ei voida siirtää muiden kannettavaksi, mutta organisaatio voi vaikuttaa näiden 

vaikutuksiin esimerkiksi riskinottonsa määrän kautta. Staattiset riskit ovat 

riippumattomia yrityksen tahdosta, mutta niiden todennäköisyys on dynaamisia riskejä 

helpommin arvioitavissa.153 Rajanveto liiketaloudellisten ja vahinkoriskien välinen raja 

ei aina ole täysin selvä154. 

 

Liiketaloudelliset ja vahinkoriskit voidaan jakaa riskin luoteen mukaan luokitella 

alaluokkiin. Liiketaloudelliset riskit ovat luonteeltaan nopeasti muuttuvia ja tämän 

vuoksi niiden osalta täydellisen riskiluettelo muodostaminen ei ole mahdollista. 

Vahinkoriskien osalta jaottelu on yksikertaisempaa, sillä ne ovat luonteeltaan hitaasti 

muuttuvia.155 Berg156 jakaa liiketaloudelliset riskit viiteen alakategoriaan, jotka ovat 

tekniset riskit, sosiaaliset riskit, taloudelliset riskit, poliittiset riskit sekä 

henkilöstöriskit. Vahinkoriskien osalta Berg käyttää Juha Ettalan luomaa jaottelua, 

joiden neljä ryhmää on omaisuus- tieto-, henkilö- ja toimintariskit.   

 

4.2.3 Riskien jaottelu julkisella sektorilla 

 

Suomen Kaupunkiliiton vuonna 1987 julkaisemassaan käsikirjassa Kaupunkien 

riskienhallinta riskit jaotellaan niin ikään kahteen pääluokkaan, liikeriskeihin ja 

vahinkoriskeihin. Käsikirja on painottunut käsittelemään vahinkoriskejä, joiden 

hallintaan katsotaan kaupunkien riskienhallinnan painottuvan. Kuviossa 6 esitellään 

Kaupunkiliiton laatimaa vahinkoriskien alaluokittelun henkilö-, omaisuus- ja 

                                                 
151 Kuusela & Ollikainen 2005, 33–34 
152 Crockford 1982, 9–10 
153 Kuusela & Ollikainen 2005, 33–34 
154 Berg 1994, 24 
155 Suominen 1999, 14 
156 Berg 1994, 25–42 
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toimintariskeihin. Tätä jaottelua on sovellettu myös Suomen Kuntaliiton157 oppaassa 

kuntien riskienhallinnasta. 

 

Kuvio 6 Kaupungin riskit158  

 

Tampereen kaupungin riskipolitiikassa159 suositellaan riskien lajittelua a) 

palvelujärjestelmänriskeihin ja liiketaloudellisiin riskeihin sekä b) vahinkoriskeihin. 

Palvelujärjestelmän riskejä ja liiketaloudellisia riskejä ei ole alaluokiteltu sen 

tarkemmin, mutta vahinkoriskit on alajaoteltu henkilö- ja omaisuusriskeihin. Tämä 

jaottelu on hyvin lähellä edellä esitettyä Kaupunkiliiton määrittelemää jaottelua 

kaupunkien riskeistä. 

 

Iso- Britanniassa toimiva CIPFA160 on antanut ohjeistuksen julkisten palveluiden 

riskienhallinnasta, missä se esittää oman riskien jaottelumenetelmänsä, jonka mukaan 

riskit jaetaan strategisiin ja toiminnallisiin riskeihin. Strategisilla riskeillä tarkoitettaan 

CIPFA:n mukaan sellaisia vaaroja tai riskejä, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa 

keskipitkän- tai pitkäntähtäimen päämääriä tai tavoitteita. Niiden hallinta kuuluu 

ylimmän johdon vastuulle. Toiminnalliset riskit ovat puolestaan sellaisia vaaroja tai 

riskejä, joita henkilökunta ja kohtaa heidän jokapäiväisessä työssään. CIPFA ei pidä 

jaotteluaan perusteellisena ja ainoana mahdollisena tapana riskien luokittelemiseksi, 

mutta se luo pohjan eräänlaiselle riskien tunnistamiselle. Alla esitetty Kuviossa 7 

luetteloituna aihealueet, mihin strategiset ja toiminnalliset riskit liittyvät CIPFA:n 

mukaan.161 

 

                                                 
157 Suomen Kuntaliitto 2000b, 10 
158 Suomen kaupunkiliitto 1987, 12 
159 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
160 CIPFA 2001 
161 CIPFA 2001, 22–23 
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Kuvio 7 Strategiset ja toiminnalliset riskit julkisissa palveluissa  

 

4.3  Riskien arviointi ja analysointi  

 

Organisaatiota uhkaavien riskien toteutuminen ilmenee erilaisina arvon menetyksinä, 

kuten rahallisen, ympäristön, terveydellisen ja yhteiskunnallisen arvon menetyksinä. 

Riskejä määriteltäessä huomioidaan niiden todennäköisyys sekä haitallisuutta.162 

Riskien arvioinnin avulla voidaan estimoida organisaation tavoitteiden saavuttamiseen 

vaikuttavien tapahtumien vaikutuksia ja laajuutta. Arvioinnin ei COSO ERM -

viitekehyksen mukaan tulisi olla kertaluontoista vaan jatkuvaa ja toistuvaa toimintaa, 

jota suoritetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Ajallisesti arviointien laatiminen on 

tarkoituksenmukaista mukaan suorittaa samanaikaisesti strategian ja tavoitteiden 

asettamisen kanssa.163 

 

Toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat koskettavat organisaation 

tulevaisuutta ja johdon tehtävä on arvioida tapahtumien toteutumiseen liittyvää 

epävarmuutta niiden todennäköisyyden ja vaikutuksien näkökulmasta. 

Todennäköisyydellä tarkoitetaan tapahtuman toteutumisen mahdollisuutta, ja 

vaikutuksilla puolestaan tapahtumisesta aiheutuvia seurauksia organisaation 

toiminnalle.164 Todennäköisyyden ja vaikutuksien tulon eli riskiyhtälön, joka esiteltiin 
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jo riskin käsitteenmäärittelyn yhteydessä luvussa 2.1.2, avulla lasketaan riskin 

laskennallinen suuruus toteutuessaan165.  

 

Riskin suuruutta arvioitaessa huomioidaan sen toteutumisen todennäköisyys ja 

vaikutukset, mutta tarkastelun ulkopuolelle jää riskien hallintakeinot. Arvioinneissa on 

siis kyse bruttoriskin määrittelystä166, millä tarkoitetaan riskiä ennen johdon asettamien 

hallintakeinojen toteutusta seurausten hallitsemiseksi. Hallintakeinojen toteuttamisen 

jälkeen jäljelle jäävää riskiä kutsutaan jäännösriskiksi, jonka suuruutta arvioidaan 

riskienhallinnan tehokkuuden yhteydessä.167  

 

Riskien arvioinnissa on käytössä laaja variaatio erilaisia menetelmiä ja niiden 

suorittaminen on pitkälti riippuvainen arvioinnintekijästä.  Williams & Smith & Young 
168 esittävät listauksen periaatteista, joiden noudattaminen auttaa riskien merkityksen 

arviointia. Seuraavassa on esitetty nämä viisi (5) periaatetta: 

• Riskin merkitys johtuu yleensä potentiaalisen menetyksen vakavuusasteesta, ei 

niinkään sen toistumistiheydestä. Suuri menetys voi johtua vain yhdestä 

ainoasta tapahtumasta tai useasta erillisestä tapahtumasta. 

• Määriteltäessä potentiaalisen menetyksen vakavuusastetta tulee ottaa huomioon 

myös tapahtuman toteutumisen seurauksena aiheutuvat muut menetykset ja 

niiden taloudelliset vaikutukset. Yksi tapahtuma voi johtaa toiseen tapahtumaan 

tai tapahtumien ketjuun. 

• Yksi tapahtuma voi aiheuttaa vahinkoa usealle henkilölle, kalustolle tai 

laitteistolle.  

• Tapahtuman suurin taloudellinen vaikutus voi ylittää tapahtumasta aiheutuvien 

välittömien ja välillisten menetyksien summan. 

• Menetyksen vakavuusasteen arvioinnissa tulee ottaa huomioon rahamäärän 

lisäksi myös menetyksen ajallinen ulottuvuus. 

 

Williams & Smith & Youngin periaatteet toimivat hyvänä ohjenuorana arviointien 

taustalla, mutta ne eivät tuo esiin minkälaisia menetelmiä hyväksikäyttäen arvioinnit 

todellisuudessa toteutetaan. Seuraksi tuodaankin esiin erilaisia arviointimenetelmiä, 

jotka ovat joko kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia. Kvalitatiivia menetelmiä sovelletaan 

                                                 
165 Mattila 2006, 32 
166 Blumme ym. 2005, 81 
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silloin, kun mitattavat riskit eivät ole määrällisesti ilmaistavissa tai kun riittävän 

luotettavaa tietoa ei ole käytettävissä kvantitatiivisen arvioinnin suorittamiseksi, tai 

aineisto ei ole kustannustehokasta. Kvantitatiivisilla menetelmillä saadaan 

täsmällisempää tietoa kuin kvalitatiivisia menetelmiä, ja niitä käytetään 

monimutkaisemmissa sekä pitkälle kehitettyjen toimintojen arvioinneissa. 

Kvantitatiivisia arviointimenetelmiä ovat muun muassa benchmarking ja erilaiset 

todennäköisyysmallit. Kvalitatiivisia menetelmiä ovat haastattelut ja keskusteluryhmät 

sekä itsearvioinnit. Organisaation yksiköissä on usein tarkoituksenmukaista soveltaa 

kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien yhdistelmiä luotettavien tuloksien 

aikaansaamiseksi.169  

 

Riskien jaottelun yhteydessä nostettiin esiin riskien jakaminen liike- ja 

vahinkoriskeihin. Berg170 mukaan vahinkoriskien todennäköisyyttä voidaan arvioida 

kahden eri menetelmän avulla. Ensimmäinen niistä on puhtaasti tilastotieteellinen, 

missä kerätään tilastoja vahinkotaajuuksista ja todennäköisyyslaskentaa perustuvalla 

päättelyllä määritetään tapahtuman tapahtumisen todennäköisyys tietyllä aikavälillä. 

Toinen menetelmä on luotettavuustekniikka, jossa laskelmat perustuvat vahinkojen 

syiden todennäköisyyksiin. Laskemilla saatujen tapahtumien todennäköisyyksien avulla 

riskit voidaan luokitella todennäköisyystasoittain 171. 

 

Leino & Steiner & Wahlroos172 käyttää riskien luokitteluun niiden esiintymistiheyden 

ja vakavuuden perusteella laadittua kolmiportaista matriisia. Sen avulla priorisoidaan 

koko organisaatioon vaikuttavat merkittävimmät riskit, joiden hallintaan tulisi 

organisaatiossa keskittyä. Kyseinen matriisi on esitelty Kuviossa 8. 

 

Vaikutuksien ja todennäköisyyksien avulla tehdyt luokittelut ovat riskiarviointien 

apuvälineitä, ja johdon tehtävänä on osana riskienhallintaa päättää organisaation 

tarpeisiin soveltuvista ja sovellettavista arviointi- ja luokittelumenetelmistä. Kuviossa 8 

riskit luokitellaan niiden todennäköisyyden ja vaikutusten perusteella alhaiseen, 

keskitasoiseen ja korkeaan. Yleisesti ottaen puhutaan riskikartoista, joiden 

monimutkaisuuden taso vaihtelee laajalti173. Organisaation kannalta merkittävimpiä 

ovat sellaiset riskit, joiden toteutumisen todennäköisyys sekä vaikutus ovat suuria eli 
                                                 
169 COSO 2004a, 52–53 
170 Berg 1994, 101 
171 Mattila 2006, 32 
172 Leino & Steiner & Wahlroos 2005, 143 
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toteutuessaan riski voi olla kohtalokas organisaation toiminnalle. Tällaisia riskejä 

Kuviossa 8 ovat ympäröidylle alueelle sijoittuvat yksittäiset riskit B ja C. Toiminnan 

kannalta voi eräissä tapauksissa olla olennaista varautua myös riskeihin, joiden 

toteutumisen todennäköisyys on alhainen, mutta vaikutus on puolestaan toiminnan 

jatkuvuuden kannalta katastrofaalisen suuri. Tällainen riski voisi olla Kuvion 8 riski D.  

 

 

Kuvio 8 Riskien esiintymistiheyden ja vakavuuden suhde 174  

 

Riskien luokittelu niiden seurausvaikutusten vakavuuden perusteella luo tehokkaan 

peruslähtökohdan riskien hallinnalle175, mutta sitä ennen on määriteltävä ne perusteet, 

joiden mukaan organisaatiossa mitataan riskin vakavuus eli sen taloudellinen vaikutus 

sekä todennäköisyys sen esiintymistiheyden perusteella. Riskin suuruus voidaan laskea 

kertomalla sen todennäköisyys ja vakavuus keskenään, jonka perusteella riskien 

tärkeysjärjestys organisaation toiminnan kannalta on mahdollista määrittää. Riskin 

toteutuessa sen seuraukset voivat olla vähäisiä, kohtalaisia, suuria tai katastrofaalisia. 

Organisaation koko vaikuttaa sen riskinkantokykyyn. Koko määrittää miten suurista 

riskeistä organisaatio kykenee selviytymään riskien toteutuessa.176 

Suomen Kuntaliitto esittää177, että riskin vakavuus voidaan laskea esimerkiksi verraten 

sen suhdetta tuloveroprosentin tuottoon. Suomen Kaupunkiliitto178 esittää puolestaan 

                                                 
174 Leino & Wahlroos & Steiner 2005, 143 
175 Suominen 2003, 24–25 
176 emt. s. 10–11 
177 Suomen Kuntaliitto 2000b, 13 
178 Suomen Kaupunkiliitto 1987, 15 
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vakavuuden määrittämistä rahamääräisten arvojen perusteella. Samalla se myös 

painottaa, että riskin merkitys on riippuvainen kaupungin koosta sekä sen 

taloudellisesta tilanteesta eli riskinkantokyvystä. Rajojen asettaminen riskin 

vakavuudelle, on niin jokaiselle kunnalle kuin muulle organisaatiolle, yksilöllistä.   

 

Riskin vakavuuden suuruudelle voidaan asettaa euromääräiset arvot179, joiden 

laskeminen on mahdollista esimerkiksi vaikutuksien prosentuaalisia osuutena 

liikevaihdosta180. Suomisen181 mukaan riskeille voidaan organisaation riskinkatokyvyn 

puitteissa määritellä euromääräiset rajat, jotka voidaan luokitella esimerkiksi 

nelitahoisella jaottelulla. Suominen pitää tätä toimivana keinona riskien laajuuden 

määrittämiselle. Mallin mukaan riskin toteutumisen todennäköisyys luokitellaan 

neljään esiintymistiheyden avulla. Suomisen mallin mukaan riskiä pidetään yleisenä 

silloin, kun sen esiintymisen todennäköisyys on yli 1 % ja erittäin harvinaisena sen 

ollessa alle 0,0001 %. Kuvion 9 havainnollistaa sitä, miten organisaatio voi luokitella 

riskien laajuutta ja todennäköisyyttä. Vahinkoriskien osalta esiintymistiheydestä 

saadaan tietoa muun muassa erinäisistä vahinkotilastoista.  

 

Riskin laajuus Todennäköisyys 

1= vähäinen riski, <xx € 

2= kohtalainen riski, >xxx € 

3= suuri riski, > xxxx € 

4= katastrofiriski, > xxxxx€ 

1= erittäin harvinainen, 1 kerta/200 v  

2= melko harvinainen, 1 kerta/10 v 

3= suuri, 1 kerta/1 vuosi 

4= yleinen, useita vuoden aikana 

Kuvio 9 Riskien laajuuden ja todennäköisyyden euromääräinen luokittelu 182 

 

Riskien analysoinnissa voidaan, kuten jo Kuvioista 8 ja 9 huomataan käyttää 

portaittaista luokittelua, mutta kynnysarvojen määrä voi vaihdella organisaation 

tarpeiden mukaan Riskien arviointi ja analysoinnin lähtökohtana on tapahtumien 

tunnistaminen, erilaisten riskien luokittelu, joiden jälkeen voidaan siirtyä 

todennäköisyyden ja vakavuuden arviointiin. Riskien analysoinnin avulla saadut 

tulokset toimivat päätöksenteon tukena riskienhallintamenetelmien valinnassa.  
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182 emt. s.21 



  

  

  
 

  
 43 
 

Kuviossa 10 esitetään CIPFA:n183 laatima riskikartta, jonka avulla voidaan yhteen 

koontitaulukkoon kerätä tietoa riskien tunnistamisesta, arvioinnista, vastuunjaosta sekä 

valituista hallintakeinoista. CIPFA suosittelee riskikartan käyttämisessä 

riskienhallinnan työkaluna, minkä tietoja arvioidaan ja tarvittaessa uusitaan 

säännöllisesti. Riskikarttaa voidaan hyödyntää myös ylimmän johdon toimesta ja 

käyttää sitä apuna organisaation johtamisessa. 

Kuvio 10 Riskikartta  

 

4.4  Riskien hallintakeinot ja niiden toimeenpanon valvonta  

 

4.4.1 Riskien hallintakeinojen valinta 
 

Riskienhallintamenetelmiä voidaan ryhmitellä usealla eri tavalla. Ryhmittelyllä ei ole 

niinkään suurta merkitystä vaan sillä, että pyritään löytämään organisaatiolle edullisin 

hallintakeinojen yhdistelmä.184 Riskienhallintamenetelmien valinnassa johdon 

pohdittavana on hallintakeinojen avulla saavutetut vaikutukset riskien 

todennäköisyyteen ja vaikutuksien voimakkuuteen. Johdon ratkaistavana on 

hallintakeinojen asettaminen niin, että ovat linjassa riskinsietokyvyn kanssa ja 

hallintakeinojen kustannukset ovat hyvässä suhteessa saavutettujen hyötyjen kanssa. 

Hallintakeinojen asettamisen jälkeen tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus tulee 

riskien hallintakeinojen toteuttamisen jälkeen säilyä.185  

 

Riskienhallinnan prosessia on mallintanut Heilmann, jonka Suominen186 tuo 

teoksessaan Riskienhallinta esille, joka on esitetty Kuviossa 11. Tämä malli kuvastaa 

riskienhallintaprosessin vaiheita, ja erityisesti riskien hallintakeinojen valintaa. 

Riskienhallintakeinot jakautuvat mallissa riskien kontrollointiin ja riskien rahoitukseen. 

                                                 
183 CIPFA 2001, 49–50 
184 Berg, 1994, 124 
185 COSO 2004a, 56 
186 Suominen 2003, 99 
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Tämän jaottelun perusteella on johdettu tämän tutkimuksen riskien hallintakeinojen 

käsittelytapa yhdistäen se kokonaisvaltaiseen riskienhallinnan COSO ERM -

viitekehykseen, joka jakaa riskien hallintakeinot riskien välttämiseen, vähentämiseen, 

jakamiseen ja hyväksymiseen187. Viitekehyksen luomiseen on vaikuttanut yhteisen 

riskienhallintaterminologian puuttuminen188 ja täten käytän riskienhallintamenetelmien 

käsittelyssä kyseisen viitekehyksen mukaista jaottelua.  

 

Tässä tutkimuksessa riskien käsittelyn eli ne hallintakeinot, joiden avulla 

organisaatioita uhkaavat riskit pyritään laskemaan hyväksyttävälle riskitasolle ja 

yhdenmukaiseen linjaa organisaation riskinottohalukkuuden kanssa, jaetaan riskien 

kontrollointiin ja riskien rahoitukseen. Riskien kontrollointi jakautuu riskien 

välttämiseen ja vähentämiseen, joka sisältää Kuvion 11 mukaiset pienentämisen ja 

jakamisen keinot. Riskien rahoitus puolestaan jaetaan riskien siirtämiseen ja 

hyväksymiseen, joka vastaa Kuvion 11 mukaista riskien omalla vastuulla pitämistä.  

 

Kuvio 11 Riskienhallinnan jakautuminen riskien kontrolloinnin ja rahoituksen välillä 189 

 

 

                                                 
187 COSO 2004a, 55 
188 http://www.coso.org/Publications/ERM/erm_pressrelease_20040929.htm 
189 Suominen 2003, 99 
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Ennen siirtymistä käsittelemään itse hallintakeinona on syytä tarkastella niiden 

valintaan vaikuttavaa päätöksentekoa ja sen yhteyttä riskien arviointiin. Riskien 

arvioinnin tuloksena saadaan tietoon organisaatiota uhkaavat olennaiset riskit ja niiden 

toteutumisen vaikutukset organisaation toimintaan.  Arvioinnin jälkeen seuraavana 

vaiheena onkin luoda strategia riskien hallitsemiseksi190 ja johto päättää miten vastataan 

tunnistettuihin olennaisiin riskeihin.191  

 

Hallintakeinojen valinnassa otetaan huomioon monia tekijöitä ja punnitaan 

vaihtoehtoisia keinoja, jotta voidaan saavuttaa tasapaino mahdollisten menetysten ja 

suojauskustannusten välillä192. Johto siis arvioi eri hallintakeinojen vaikutusta riskin 

todennäköisyyteen ja vaikutuksiin sekä arvioi hallintakeinon aiheuttamien kustannusten 

ja hyötyjen suhdetta. Valitun hallintakeinon tavoitteena on tuottaa jäännösriski, joka on 

organisaation hyväksytyn riskinsietokyvyn rajoissa.193  

 

Leino & Steiner & Wahlroos194 käyttää jäännösriskistä käsitettä nettoriski. Kyse on 

riskin seurausvaikutusten suuruudesta, joka jää jäljelle suoritettujen hallintakeinojen 

jälkeen. Johdon tavoitteena on analysoida olennaiset riskit niin, että jäännösriski 

saavutetaan, joka voi vaatia myös useiden hallintakeinojen yhdistelmän 

toteuttamista.195 Hallintakeinojen valinnassa tehdään päätös siitä, miten riskeihin 

vastataan ja kenen toimesta. Kyse on samalla riskienhallinnan organisoinnista, roolien 

ja vastuiden jaosta196. 

 

Päätöksenteon lähtökohtana ovat riskien arvioinnissa esiin nousseet olennaiset riskit 

sekä riskienhallintaan käytettävissä olevat resurssit. Riskienhallintapäätökset 

aiheuttavat lähes poikkeuksetta kustannuksia, joten organisaation on oltava valmis 

maksamaan hankkimastaan riskisuojauksesta.197 Korkeimman mahdollisen 

suojaustason hankkiminen ei usein ole tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti 

kannattavaa198.  Resurssit ovat aina rajalliset, jolloin valintojen avulla pyritään 

                                                 
190 Suomen Kaupunkiliitto 1987, 15 
191 COSO 2004a, 55 
192 Suomen Kaupunkiliitto 1987, 15 
193 COSO 2004a, 55 
194 Leino & Steiner & Wahlroos 2005, 144 
195 COSO 2004a, 56–58 
196 ALARM 2001, 63 
197 Suominen 2003, 147–149 
198 Mattila 2006, 33 
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optimoimaan kustannusten ja hyötyjen suhde. Riskien kontrollointi keskittyy riskien 

syihin ja riskien rahoitus keskittyy riskien taloudellisiin seurausvaikutuksiin199  

 

4.4.2 Riskien kontrollointi 

 

Riskienhallinnan peruskeino on riskien välttäminen, jolla pyritään pienentämään riskin 

toteutumisen todennäköisyyttä200. Käytännössä se tarkoittaa organisaation 

pidättäytymistä riskialttiista toiminnasta, esimerkiksi siirtymällä riskittömämpien raaka-

aineiden käyttämiseen. Riskien välttäminen merkitsee yleisesti ottaen aina 

lisäkustannuksia, joten päätöksentekijän puntaroitavaksi jää välttämisestä aiheutuvien 

kustannusten ja sillä saavutettujen tuottojen suhteen arviointi.201 

 

Riskin vähentämisellä tarkoitetaan toimia, joilla pyritään vaikuttamaan riskin 

todennäköisyyteen, vaikutuksiin tai sekä että. Riskienhallintakeinona vähentämistä 

käytetään erityisesti tilanteissa, joissa riskiä ei voida siirtää tai välttää202. Riskiä voidaan 

vähentää esimerkiksi moninaistamalla tavaran toimittajia, parantamalla johdon 

osallistumista päätöksentekoon ja valvontaan203.  Pyrkimyksenä on vaikuttaa riskin 

alkusyihin, joka voidaan tehdä varautumalla erilaisiin tapahtumiin erilaisten 

suunnitelmien ja järjestelyjen avulla204. 

 

Vähentämisessä on usein kyse riskien jakamisesta tai yhdistämisestä. Jakaminen 

käytännössä tarkoittaa itsenäisten riskikohteiden määrän lisäämistä, jolloin 

vahinkotapahtuman sattuessa osa kohteista ei kärsi aiheutuneista vahingoista. Riskejä 

voidaan yhdistää useimmiten kasvun avulla.205  

4.4.3 Riskien rahoitus 

 

COSO206 määrittelee jakamisen keinoksi, jonka avulla vähennetään riskin 

todennäköisyyttä tai vaikutuksia siirtämällä tai muutoin jakamalla osuus riskistä. Kyse 

                                                 
199 Tampereen kaupunki, 3.1.2005 
200 Berg 1994, 126 
201 Suominen 1999, 100–101 
202 Berg 1994, 128 
203 COSO 2004b, 55 
204 Mattila 2006, 33 
205 Suominen 2003, 102–103 
206 COSO 2004b, 55 
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on sopimusteitse tapahtuvasta riskin siirtämistä toiselle207. Riskejä pyritään jakamaan 

sopimusten, vakuutusten, toimintojen ulkoistamisen, yhtymien muodostamisen ja 

hankesopimusten avulla208. Näin vastuu riskeistä jaetaan organisaation ulkopuolisten 

tahojen kanssa ja niiden mahdollisen toteutumisen vaikutus toimintaan vähenee. 

 

Riskien hyväksymien tarkoittaa riskin seurausten hyväksymistä. Mahdollisia 

menetyksiä varten organisaatio voi perustaa kytkösyhtiön, jolla tarkoitetaan 

organisaation omien vakuutusten hoitamiseen perustettua yhtiötä. Riskit voidaan jättää 

myös omalle vastuulle, mikä voi olla tietoista, tahatonta tai tiedostamatonta. Tietoinen 

riskin hyväksyminen tarkoittaa sitä, ettei tiettyä kohdetta vakuuteta tai se alivakuutetaan 

tai otetaan suuri omavastuu.209  

 

4.4.4 Valvontatoimenpiteet 

 

Valvontatoimenpiteet ovat menettelytapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että 

riskeihin vastaamiseksi asetetut hallintakeinot todella toteutetaan. Valvontatoimet 

kattaa koko organisaation ja ne voidaan toteuttaa joko hyväksikäyttämällä 

teknologiasovelluksia tai manuaalisesti henkilöstön suorittamien toimenpiteiden avulla. 

Valvontatoimenpiteet pitävät sisällään valikoiman toimintoja, joista voidaan eritellä 

muun muassa erinäiset hyväksymiset, valtuutukset, varmistukset, sovittelut ja selonteot 

työn tuloksista sekä omaisuuden turvaamisesta ja velvollisuuksien eriyttämisestä.210 

 

Johto yksilöi valvontatoimenpiteet, sillä niiden avulla tähdätään hallintakeinojen 

asianmukaisen ja oikea-aikaisen toteuttamisen turvaamiseen. Riskienhallinta perustuu 

organisaation strategiaan, joka määrittelee asetettujen tavoitteiden kautta 

riskienhallinnan toimintatavat aina tapahtumien tunnistamisesta hallintakeinojen 

valintaan ja toteuttamisen valvontaan asti.  Strategia vaikutta siis organisaation 

tavoitteiden asettamiseen, jossa huomioidaan tavoitteisiin liittyvät organisaation 

ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä ilmenevät tapahtumat ja tekijät. 

Tapahtumien huomioimisen ja tunnistamisen pyrkimys on nostaa esiin toimintaa 

uhkaavat riskit sekä mahdollisuudet. Kuten Kuviossa 5 riskienhallintaprosessi ja edellä 

                                                 
207 Berg 1994, 127 
208 COSO 2004b, 55 
209 Berg 1994, 133 
210 COSO 2004a, 61 
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luvuissa on käyty läpi riskien hallinnan eri vaiheita, on arviointien kautta johdon 

ratkaistavana, miten ja minkälaisin hallintakeinoin vastataan havaittuihin riskeihin.  

 

Valvontatoimenpiteet ovat varmistuskeinoja, jotta tunnistettujen riskien hallitsemiseksi 

ja niihin varautumiseksi johdon toimesta asetetut riskienhallintatoimet todellisuudessa 

toteutetaan. Kyse ei ole riskienhallintaprosessin toimivuuden seurannasta.  

 

4.5  Raportointi, viestintä ja seuranta 

4.5.1 Tiedonkeruu ja raportointi 

 

Riskienhallinnan osana on hyvä tietotuotanto ja tiedonkulun sekä viestinnän 

ylläpitäminen. Edellä mainittujen toimintojen avulla turvataan oikea-aikainen, 

olennaisen ja käyttökelpoisen tiedon kulku toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja näin 

ollen johdolla, henkilöstöllä ja organisaation sidosryhmillä on käytettävissä heidän 

tarvitsema tieto asianmukaisella tavalla.211 Tarvittavan tiedon tuottamiseen organisaatio 

tarvitsee järjestelmällisen toimintatavan, jonka avulla tietoa kerätään niin sisäisistä kuin 

ulkoisista lähteistä.212  

 

Kerättävän ja raportoitavan tiedon luotettavuuden ja laadun varmistamisen vuoksi 

käytetään erilaisia tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien lisääntynyt käyttöönotto on 

samanaikaisesti lisännyt sen tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa, joka korostaa 

tiedon luotettavuuden merkitystä. Epäasianmukaisen tiedon käyttö voi johtaa 

puutteisiin riskien tunnistamis- ja arviointiprosessissa. Asianmukainen tietojärjestelmä 

takaa tiedon laadun eli sen asianmukaisen sisällön, tiedon oikea-aikaisuuden, 

ajantasaisuuden, virheettömyyden sekä saatavuuden.213 

 

Kerätyn tiedon raportointi, tiedottaminen ja viestintä voidaan jakaa organisaation 

sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tiedottamiseen. Viestinnän katsotaan tarpeelliseksi 

välittää tiedon tehokkaan riskienhallinnan merkityksestä, organisaation tavoitteista, 

riskinottohalukkuudesta ja riskien sietokyvystä sekä viestin vastuiden ja roolien 

jakautumisesta. Raportointi sisäisille sidosryhmille kattaa raportoinnin toimintaa 

                                                 
211 Valtiovarainministeriö 2005, 35 
212 COSO 2004a, 67 
213 emt. s. 67–74 
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liittyvistä riskeistä ja tapahtumista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista niin johdolle 

kuin muulle henkilöstölle. Raportoidun tiedon sisältö kuitenkin vaihtelee tiedonsaannin 

tarpeen mukaan. Johdon tietotarve on erilainen kuin muun henkilöstön. Merkittävää on 

kuitenkin se, että jokaiselle raportointitasolle kulkee sellainen tieto, jonka avulla tiedon 

vastaanottavilla on mahdollisuus suoriutua asianmukaisella tavalla omasta 

riskienhallinnasta ja muista vastuista.214  

 

Ulkoisille sidosryhmille kohdistuvan viestinnän ja raportoinnin avulla organisaatio 

välittää tietoa toiminnan lainmukaisuudesta, tavoitteistaan ja toiminnan 

tuloksellisuudesta. Hyvä johtamis- ja hallintotapa asettaa organisaatioille vaatimuksia, 

jotka suojaavat sen sidosryhmien intressiä. Raportoinnin avulla organisaatio antaa 

tietoa toiminnastaan ja samalla suojataan sidosryhmien intressejä.215 

 

4.5.2 Riskienhallintajärjestelmän toimivuuden seuranta 

 

Riskien hallintajärjestelmän tehokkuuden takaamiseksi organisaation riskienhallintaa 

seurataan arvioiden sen toimivuutta. Riskienhallintaprosessissa seuranta on osa 

valittujen riskien hallintakeinojen tehokkuuden arviointia, jonka avulla pyritään 

selvittämään ovatko kerran valitut hallintakeinot vielä jatkossakin tehokkaita. Ajan 

kuluessa niin organisaation ympäristössä ja strategisissa tavoitteissa tapahtuu 

muutoksia, joiden vaikutusta vallitsevaan riskienhallintajärjestelmään tarkkaillaan 

seurannan avulla.216  

 

Seuranta muodostuu jatkuvista seurantatoiminnoista ja niin kutsutuista 

erillisarvioinneista. Jatkuva seurantajärjestelmä on osa toistuvia operationaalisia 

toimintoja, ja sitä pidetään osana niin sanottuna normaalia johdon toimintaa. 

Erillisarviointien tavoitteena on tuoda lisävarmennusta riskienhallintajärjestelmän 

ajantasaisuudesta, ja niitä suoritetaan lähinnä linjajohdon ja sisäisen tarkastuksen 

avulla. 217 

                                                 
214 AIRMIC & ALARM & IRM 2002, 10. Ks. myös Leino, Steiner ja Wahlroos 2005, 140-144 ja COSO 
2004a, 67-69 
215 AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 10-11 
216 COSO 2004a, 75–82 
217 emt. s. 75–82 
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5 RISKIENHALLINNAN RAJOITTEITA 

5.1  Päätöksenteon rajoitteet 

 

Riskienhallintaprosessiin liittyy olennaisesti päätöksenteko. Erityisesti johto tekee 

riskienhallintaan liittyviä päätöksiä, kuten hallintakeinojen valinnassa, ja asettaessaan 

organisaation riskiensietokyvyn. Riskienhallintaan liittyvät päätökset koskettavat 

tulevaisuutta, jota varmuudella ei voida ennustaa218. Kahra & Kuusela & Kanto219 

toteaakin, että "taloudellisessa toiminnassa joudutaan tekemään päätöksiä, joiden 

seurauksia ei päätöshetkellä tunneta."  

 

Taloudellista toimintaa koskettava päätöksenteko edellyttää käsitystä 

toimintaympäristön tulevista tapahtumista. Tulevaisuuden tapahtumien pohdintaa 

ilmenee niin yksilöiden, yritysten kuin koko yhteiskuntapoliittisessa toiminnassa. 

Päätöksentekoon liittyvänä ongelmana esiintyy yleisesti käytettävissä olevien tietojen 

luotettavuus, kuten arvioiden, laskelmien ja ennusteiden.220 Riskienhallintapäätöksiä 

tehtäessä tiedon puutteellisuus tai niukkuus esimerkiksi vahinkorekistereissä rajoittaa 

päätöksentekoa 221. 

 

Organisaation tulevaa toimintaa koskettavien päätösten taustalla on todennäköisyyksiä, 

jotka voivat olla subjektiivisia tai objektiivisia. Objektiivinen todennäköisyys johdattaa 

eri päätöksentekijät samaan lopputulokseen, ja subjektiivinen todennäköisyys 

puolestaan johdattaa päätöksentekijät eri lopputulokseen. Päätökset siis perustuvat 

samaan informaatioon, mutta niiden käsittelytavat poikkeavat toisistaan. Subjektiiviset 

todennäköisyydet ovat arvioita tulevaisuuden kehityksestä. Tehdyn päätöksen hyödyn 

arvo selviää vasta sen seurauksien toteuduttua. Toteutunutta verrataan odotettuun 

hyötyyn. Odotettu hyöty on taloustieteen keskeinen oletus, jonka mukaan 

päätöksentekijä toimii rationaalisesti pyrkien maksimoimaan odotetun hyödyn 

käyttämällä kaiken mahdollisen informaation päätöksenteon tukena.222  

 

                                                 
218 COSO 2004a, 93 
219 Kahra & Kuusela & Kanto 2005, 72 
220 Vartia 2005, 88–89 
221 Suominen 1999, 142 
222 Kahra & Kuusela & Kanto 2005, 73 
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"Järkevä päätöksenteko perustuu tulevaisuudennäkymien muodostamiseen ja 

vertailuun"223. Päätöksenteossa on kyse valintojen tekemistä erilaisten vaihtoehtojen 

välillä ja päätöksentekotilanteissa on aina olemassa yhtä useampi vaihtoehto, joiden 

välillä tulee valinta tehdä. Jokainen päätösvaihtoehto pitää sisällään siihen liittyviä 

kustannuksia sekä päätettyjen asioiden toteutusta. Päätöksenteossa huomio kohdistetaan 

päätöksiä koskettaviin resurssirajoitteisiin sekä institutionaalisiin rajoitteisiin. 

Päätöksiin voi liittyviä sivuvaikutuksia, jotka voivat olla myönteisiä, kielteisiä tai 

yhdentekeviä. Lopputulokset voivat olla puolestaan asetetuista tavoitteista poikkeavia 

tai niiden vastaisia.224 Tämä osoittaa, että päätöksentekotilanteissa rationaalisuus on 

osittain rajoitettua, sillä päätöksien seuraamukset sijoittuvat tulevaan. 

 

Amerikkalainen taloustieteilijä ja hallinnon tutkija Herbert Simon on tutkinut 

rationaalisen päätöksenteon rajoitteita. Hän korostaa, että ihmiset eivät aina tee 

optimaalisia valintoja vaan pikemminkin tyydyttäviä valintoja, jotka tyydyttävät 

päättäjien tavoitteet. Tehdessään päätöksiä toimijat rajoittavat tarkastelunsa vain 

joihinkin vaihtoehtoihin ja kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen tarkastelu ei toteudu. 

Näin ollen päätökset ovat tyydyttäviä eli riittävän hyviä, mutta eivät parhaita 

mahdollisia. Vaihtoehtojen rajaaminen säästää aikaa, vaivaa ja niukkoja voimavaroja. 

Päätöksenteko ei ole ilmaista. Simonin mukaan psykologiset ja tiedolliset sekä 

tilannekohtaiset tekijät rajoittavat päätöksenteon rationaalisuutta.225  

 

Päätökset ovat Simonin226 mukaan suhteellisia ja niihin liittyy kahdenlaisia elementtejä, 

”tosiasioita” ja ”arvoja”. Ne ovat tietyssä mielessä aina kompromisseja, mutta ne eivät 

koskaan mahdollista tavoitteiden täydellistä saavuttamista. Päätös on siis tietyissä 

olosuhteissa tehty paras ratkaisu. Päätökset riippuvat suhteellisista painotuksista sekä 

eri ratkaisujen tavoitteiden toteuttamiskyvyn arvioista. Päätöksiin liittyvät tosiasiat ja 

arvot liittyvät keinoihin ja tavoitteisiin. ”Päätösprosessissa valitaan ne vaihtoehdot, 

joiden katsotaan olevan sopivia keinoja toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”227 

 

 

 

                                                 
223 Vartia 2005, 88 
224 Paloheimo & Wiberg 1996, 261 
225 Simon 1979 ks. myös Paloheimo & Wiberg 1996, 267 
226 Simon 1979, 49–51 
227 emt. s. 101 
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Rationaalisuuden rajoitukset ovat Simonin mukaan seuraavat228: 

• Rationaalisuus edellyttää jokaisen valinnan seuraamusten täydellistä tuntemusta 

ja ennakoimista. Todellisuudessa tieto seuraamuksista on aina puutteellista. 

Tiedon epätäydellisyys. 

• Koska seuraamukset ajallisesti sijoittuvat tulevaisuuteen, täytyy mielikuvituksen 

täyttää kokemuspohjassa olevat puutteet silloin kun on kysymys seuraamusten 

arvojen arvioimisesta. Arvoja voidaan ennakoida kuitenkin vain 

epätäydellisesti. Ennakoimisen vaikeus. 

• Rationaalisuus edellyttää valintaa kaikista mahdollisista 

käyttäytymisvaihtoehdoista. Käyttäytymisessä todellisessa elämässä otetaan 

huomioon vain hyvin harvoja kaikista näistä vaihtoehdoista. 

Käyttäytymismahdollisuuksien laajuus. 

 

Riskienhallintaan liittyvä päätöksenteko sisältää rajoitteita käsiteltiin asiaa 

tulevaisuuteen kohdistuvana tiedon rajoitteellisuutena tai sitten rationaalisen 

päätöksenteon rajoitteiden näkökulmasta.  

 

5.2  Resurssien rajallisuus 

 

Yksi riskienhallinnan rajoitteista on resurssit, joiden rajallisuus on aina mukana 

taloudellisessa toiminnassa. Riskienhallinnassa hyötyjen ja kustannusten suhde 

vaikuttaa hallintakeinojen valintaan sekä kontrollitoimenpiteisiin. Haasteellista onkin 

löytää tasapaino riskienhallintaan liittyvien kustannusten ja hallintakeinojen avulla 

saavutettavien hyötyjen välillä. 229  

 

Kustannusten ja hyötyjen välinen suhde vaatii myös päätöksentekoa, jonka rajoitteita 

käsiteltiin jo edellä. Riskienhallinnan ja riskien aiheuttamien kustannusten käsittely on 

osa johdon roolia organisaation riskienhallintaprosessissa. Riskienhallinta vaatii 

resursseja, esimerkiksi ajankäyttönä riskien merkitysten ja seurausvaikutusten 

selvittämistyöhön. Toinen asia onkin kysymys siitä, kuinka paljon organisaatiossa 

                                                 
228 emt. 1979, 118–119 
229 COSO 2004a, 94–95 
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ollaan valmiita panostamaan resursseja selvittämistyöhön ja hallintakeinojen 

toimeenpanoon. 230 

 

Riskienhallinnan hyötyjen ja toteutuneiden riskien vahingoista aiheutuneiden 

kustannusten ja suojaustoimenpiteiden aiheuttamien kustannusten välistä suhdetta 

kuvataan Kuvion 12 avulla. Riskien esiintymistä selvitetään usein erilaisten tilastojen 

avulla, joilla pyritään yksilöimään ja seuraamaan organisaatiossa tunnistettujen riskien 

toteutumista todennäköisyyksiä. Tilastojen avulla saadaan tietoa toteumatietoa, mutta 

ne eivät kuvaa riskien toteumista aina objektiivisesti, sillä riskit eivät ole 

riippumattomia ihmisten arvostuksista. Tämä liittyy osittain myös edellä käsiteltyyn 

päätöksenteon rajoitteisiin. Tilastojen avulla voidaan saada tietoa myös mahdollisista 

vahinkojen aiheuttamista kustannuksista tai ainakin suuntaviivoista.231  

 

Riskien hallitsemisen, eli asetettujen hallintatoimenpiteiden aiheuttamien kustannusten, 

joita Kuviossa 12 kutsutaan suojauskustannuksiksi. Ne aiheutuvat toimenpiteiden 

toimeenpanosta. Esimerkiksi tilanteessa, missä jokin toiminto on päätetty sen 

riskialttiuden takia vakuuttaa, aiheuttaa vakuuttaminen, eli riskin toteutumiseen 

varautuminen, tällöin kustannuksia. Vahinkomenoilla puolestaan tarkoitetaan niitä 

kustannuksia, joiden ennustetaan aiheutuvan mahdollisen riskin toteutumisesta.  

 

Optimaalinen tilanne on riskienhallintaan liittyvien resurssien jakamisessa sellainen, 

missä suojauskustannukset ovat mahdollisimman pienet suhteessa vahingosta 

aiheutuviin menoihin. Siirryttäessä optimitilanteesta Kuviossa 12 niin oikealle kuin 

vasemmallekin tilanne heikkenee riskinottajan näkökulmasta aina. Poikettaessa 

optimitilanteesta ei suojauskustannusten ja vahinkomenojen suhde ole enää pienin 

mahdollinen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Suominen 1999, 139 
231 Kamppinen & Raivola 1995, 49–50 
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Kuvio 12 Riskienhallinnan kokonaiskustannukset232  

                                                 
232 Suomen Kuntaliitto 2000b, 27 
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6 RISKIENHALLINNAN OHJAUS JA VAATIMUKSET  

case: Tampereen kaupunki 
  

6.1  Historiakatsaus Tampereen kaupungin riskienhallintaan 
 

Suomeen riskienhallinta tuli 1970-luvulla, mutta sen asema vakiintui vasta 1980-

luvulla. Samanaikaisesti riskienhallinta herätti ensimmäisiä kertoja kiinnostusta myös 

kaupungeissa. 1980-luvulla myös Tampereen kaupungilla heräsi kiinnostus 

riskienhallintaa kohtaan, ja kaupungin riskienhallintatyöryhmä aloitti toimintansa 1980-

luvun puolessa välissä233. Ennen 1980-lukua kaupungeissa sovellettiin niukalti 

järjestelmällistä riskienhallintaa, vaikka tätä ennen eräiden riskilajien rahoittamiseen 

varauduttiinkin niin sanottujen riskirahastojen avulla.234  

 

Laman vallitessa, 1990-luvun alussa, kaupungin johdossa heräsi kiinnostus kaupungin 

omistamien yhtiöiden riskejä kohtaan. Vuonna 1993 perustettiin kaupunginhallituksen 

liiketoimintajaosto, jonka tehtävänä oli ohjata omistajana kaupungin yhtiöitä ja 

liikelaitoksia. Perustaminen tapahtui sellaisena ajankohtana, jolloin ensimmäistä kertaa 

koettiin, että kunnallinen yritystoiminta voisi mennä konkurssiin.235 Liiketoimintajaosto 

teki vuonna 1993 neljästä kaupungin omistamasta yhtiöstä riskianalyysit sekä 

analyyseihin perustuvat seurantasuunnitelmat, joihin perustuen yhtiöt tuolloin 

raportoivat kaupunginhallitukselle. 

 

Pääasiassa 1990-luvulla riskienhallinta oli luonteeltaan vakuuttamiseen liittyvää 

toimintaa. Vuonna 1990 kaupunginhallituksen laatimien vakuuttamista koskettavien 

yleisten periaatteiden jälkeen laadittiin kyseisen vuosikymmenen aikana useita 

nimenomaisesti vakuutustoimintaa liittyviä ohjeita ja yleisiä periaatteita236. 

 

Vuonna 1995 rahatoimisto laati kattavan koko kaupungin riskienhallintaraportin, joka 

käsitteli omaisuus-, henkilö- ja toimintariskejä sekä riskirahastojen ja vakuuttamisen 

sen hetkistä tilannetta. Raportti sisälsi yleisen määrittelyn riskeistä sekä 

riskienhallinnasta, ja toimi myös eräänlaisena riskienhallinnan oppaana toimialoille 

                                                 
233 Vilpo 2000, 3 
234 Suomen Kaupunkiliitto 1987,10 
235 Riskienhallintapäällikkö Salmen kanssa käyty sähköpostiviestintä 
236 Tampereen kaupunki, 28.10.1992, 19.5.1993 
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välittäen tietoa riskienhallinnasta. Rahatoimiston näkemyksen mukaan riskienhallinta 

oli ”vahinkoriskeihin keskittyvä hallintajärjestelmä, jonka avulla pyritään 

järjestelmällisesti vähentämään riskien aiheuttamia kustannuksia ja muita 

haittavaikutuksia.” Raportin mukaan riskienhallinnan seuranta ja raportointi oli 

puutteellista, sillä se ei ollut säännöllistä. Toinen puute oli tuolloin se, että kaupungilla 

ei ollut luottamushenkilöelimien toimesta hyväksyttyä riskienhallinnan ohjeistusta. 

Raportissa käsiteltiin myös Suomen Kuntaliiton vuonna 1993 suorittamaa 

riskienhallinnan kyselyä, jonka tuloksena Kuntaliitto oli vetänyt johtopäätöksen, että 

riskienhallinnan merkityksen tiedostaminen ja riskienhallintaan kohdistuva panostus 

ovat vielä kunnallishallinnossa puutteellisia.237 

 

1990-luvulla Tampereella toimi riskienhallintatyöryhmä, sekä riskienhallinnan 

johtoryhmä, joka perustettiin vuonna 1995 riskienhallinnan kehittämistä varten. Näiden 

lisäksi vuonna 1996 perustettiin riskienhallintaryhmät myös toimialoille, joiden 

tehtävänä oli kehittää oman toimialansa riskienhallintaa238. Liiketoimen toimialalle 

perustetun riskienhallintatyöryhmän tehtävänä oli riskienhallinnan eri osa-alueiden 

ohjaus, neuvonta ja opastus sekä vahinkokehityksen seuranta. Kyseisen työryhmän 

ohjaukseen kuuluivat muun muassa sähkö-, vesi- ja liikennelaitos, tietotekniikka-, ja 

tilakeskus, jotka nykyisin ovat kaupungin liikelaitoksia.239 

 

Liiketoimen toimialan riskienhallintatyöryhmä vei voimakkaasti eteenpäin kaupungin 

riskienhallintaa ja vuonna 1998 työryhmä laati vahinkoriskien toimintapoliittisen 

ohjelman240, jota pidetään kaupungin nykyisen riskipolitiikan edeltäjä. Toimintapo-

liittisessa ohjelmassa korostettiin eri organisaatiotasojen vastuu- ja toimivaltakysymyk-

siä vahinkoriskienhallinnasta. Ohjelman mukainen vahinkoriskien hallinta käsitti henki-

lö-, henkilöstö-, esine-, tuote-, ympäristö-, kuljetus- ja tieto- sekä tietotekniikkariskit ja 

niiden ehkäisyn241.  Ohjelma oli hyvin kattava ja merkittävä kehitysaskel kaupungin 

riskienhallinnassa.   

 

Vuonna 1998 koko kaupungin tasolla kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastasivat 

riskienhallinnasta, joita avusti riskienhallinnan johtoryhmä. Vuosituhannen vaihteen 

jälkeen Tampereen kaupungilla panostus riskienhallintaan on lisääntynyt, ja se on 
                                                 
237 Tampereen kaupunki, 2.11.1995 
238 Tampereen kaupunki, 3.10.1996 
239 Tampereen kaupunki, 3.9.1997, 16.2.1998, 1.6.1998 
240 Tampereen kaupunki, 3.9.1997, 16.2.1998, 1.6.1998 
241 Tampereen kaupunki, 16.2.1998 
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vakiinnuttanut asemaansa osana kaupungin johtamisjärjestelmää. Seuraavassa 

käsitellään kaupungin liikelaitoksia koskettavaa ohjeistusta, ja sen mukaisia 

vaatimuksia riskienhallinnalle. 

 

6.2  Johtosäännön asettamat vaatimukset riskienhallinnalle 
 
 
Liikelaitokset toimivat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston alaisuudessa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksia koskettavat johtosäännöt sekä asettaa 

liikelaitoksen strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten tulee 

raportoida toiminnastaan, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä 

konsernimääräysten noudattamisesta kaupunginhallitukselle sekä -valtuustolle.242 

 

Kuntien johtosäännöt ovat osa kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä, sillä ne 

määrittelevät kunnan toimivaltasuhteet243. Nykyisen liikelaitosten johtosäännön 

mukaan liikelaitoksilla on johtamistaan varten johtokunta sekä toimitusjohtaja. 

Liikelaitoksen johtokunta vastaa liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 

ja asetettujen konsernimääräysten noudattamisesta sekä varainhoidon ja kirjanpidon 

asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on valvoa ja kehittää alaisensa 

liikelaitoksen toimintaa ja kilpailukykyä. Liikelaitoksen toimitusjohtaja luonnollisesti 

johtaa liikelaitoksen operatiivista toimintaa, ja on velvollinen raportoimaan 

säännöllisesti liikelaitoksen toiminnasta johtokunnalle. 244 

 

Riskienhallinta koskettaa kunnan toiminnassa niin toimialoja kuin liikelaitoksiakin. 

Johtokunnan asema ja tehtävät perustuvat kuntalain 87 c §:n. Tampereen kaupungin 

liikelaitosten johtosääntö erittelee kuntalain sääntelyä yksityiskohtaisemmin 

liikelaitoksen johtokunnan tehtävät, joihin kuuluu myös liikelaitoksen 

riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen. Liikelaitoksen toimitusjohtajalle kuuluu 

riskienhallintasuunnitelman saattaminen osaksi johtamisprosessia ja määritellä 

toimialallaan kattavasti myös vastuu riskienhallinnasta.  

 

Ensimmäiset liikelaitoksien johtosäännöt hyväksyttiin vuonna 1996, sillä Tampereen 

sähkölaitos (myöhemmin sähkölaitos) ja Tampereen kaupungin liikennelaitos 

                                                 
242 Tampereen kaupunki 15.12.2004 ja Energialiiketoiminnat 2006 vuosikertomus 
243 Porokka-Maunuksela ym. 2004, 48 
244 Tampereen kaupunki 15.12.2004 
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(myöhemmin liikennelaitos) aloittivat liikelaitoksina vuoden 1997 alusta alkaen. 

Vuonna 1996 hyväksytyissä johtosäännöissä ei vielä määritelty riskienhallinnan 

toimivallanjakoa nykyiseen tapaan. Vuoden 1996 johtosäännössä ohjeistettiin 

ainoastaan vahingonkorvausten myöntämisoikeus johtokunnille ja toimitusjohtajille 

erikseen asetettujen rajojen puitteissa.245  

 

Vuonna 2003 kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin uudet johtosäännöt, jotka astuivat 

voimaan vuoden 2004 alusta. Vuonna 2003 hyväksytyt säännöt asettivat liikelaitosten 

johtokuntien tehtäväksi alaisensa liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelman ja 

ohjeistuksen hyväksymisen.246 Liikelaitosten on johtosäännön perusteella laadittava 

riskienhallintasuunnitelma, joka hyväksytään liikelaitoksen johtokunnan toimesta. 

Vuosina 2005–2006 liikelaitoksista ainoastaan liikennelaitos ei ollut laatinut 

riskienhallintasuunnitelmaa. 

 

Vuonna 2006 Tampereen kaupungilla valmistauduttiin siirtymään vuoden 2007 alusta 

lähtien tilaaja – tuottaja-malliin sekä pormestari- malliin. Uusi toimintamalli toi 

mukanaan johtosääntöjen uudistamistarpeen. Uusissa, 1.1.2007 voimaan astuneissa, 

johtosäännöissä tarkennettiin riskienhallintaan liittyviä vastuukysymyksiä, ja 

johtokunnan tehtävien lisäksi myös ylimmän johdon vastuuta riskienhallinnasta 

täsmennettiin. Liikelaitosten ja yhdyskuntatuotannon johtosäännössä liikelaitoksen 

toimitusjohtajan ja yhdyskuntatuotannon johtajan tehtäviin eriteltiin vastuuvelvollisuus 

riskienhallinnan järjestämisestä. Myös kaupunginhallituksen johtosäännössä sen 

tehtävien erittelyä tarkennettiin ja määriteltiin niin, että kaupunginhallitus vastaa koko 

kaupungin tasolla kaupungin riskienhallinnasta.247  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 Tampereen kaupunki 27.11.1996 
246 Tampereen kaupunki, 6.8.2003 ja 27.11.1996  
247 Tampereen kaupunki 16.8.2006 
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6.3  Riskienhallinnan ohjaus, raportointi ja valvonta 
 

Johtosäännön lisäksi liikelaitosten riskienhallintaa ohjaa sisäisen valvonnan ja hyvän 

johtamis- ja hallintotavan ohje sekä kaupungin riskipolitiikka. Liikelaitosten 

riskienhallinnan tilaa arvioidaan ja tarkastetaan myös kaupungin toimesta, joka osaltaan 

on liikelaitosten riskienhallinnan ohjausta. Liikelaitosten riskienhallinnasta 

raportoidaan vuositasolla kaupunginhallitukselle koko kaupungin kattavan raportin 

yhteydessä. Raportti pitää sisällään esityksen liikelaitosten riskienhallintasuunnitelman 

kattavuudesta, vakuutusten kannattavuudesta, maksuista riskirahastoille ja 

vakuutuslaitoksille sekä vuoden aikana toteutuneista riskeistä ja niiden laajuudesta sekä 

rahoituksesta.248  

 

Kaupungin riskienhallintajärjestelmästä vastaa Tampereella kaupunginhallitus sekä sen 

alainen konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmä sekä riskienhallintapäällikkö, 

jotka antavat riskienhallinnan yleisohjeita ja ”laativat riskien hallintaan liittyvät yleiset 

toimintamallit ja edistävät siten riskienhallinnan tuntemusta sekä koordinoivat 

henkilöstön riskienhallinnan koulutusta”249. Tukea riskienhallintapäällikkö saa koko 

kaupungin riskienhallintaryhmältä250, jonka tehtävänä on laatia ja ylläpitää 

riskipolitiikan mukaista kaupunkikonsernia koskettavia riskienhallinnan tavoitteita ja 

periaatteita sekä valvoa niiden toteutumista251.  

 

Kaupungin riskienhallintapäällikkö vastaa kaupungin riskienhallintaprosessista osana 

omistajaohjausprosessia, ja hänen tehtävänä on raportoida kaupungin riskienhallinnasta. 

Riskienhallintapäällikkö vastaa raportoinnin lisäksi vakuutusten koordinoinnista sekä 

riskienhallintaorganisaatiosta ja korvauskäsittelyn organisoinnista sekä riskienhallinnan 

tilan arvioinnista. Riskienhallintapäällikkö toimii liikelaitosten ja kaupungin 

konsernihallinnon välisenä yhdyshenkilönä.252  

 

Koko kaupungin riskienhallinnasta vastaa kaupunginhallitus, jolle raportoidaan 

vuosittain riskienhallinnan tilasta. Raportoinnin lisäksi kaupungin konsernihallinnossa 

ennen kaupunginjohtajan, ja nykyisin pormestarin, sekä kaupunginhallituksen 

                                                 
248 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
249 Tampereen kaupunki 6.2.2006 
250 Tampereen kaupunki 3.1.2005 ja 6.2.2006 
251 Tampereen kaupunki 6.2.2006 
252 Tampereen kaupunki 6.6.2005, 3.1.2005 



  

  

  
 

  
 60 
 

alaisuudessa toimivalla sisäisen tarkastuksen yksiköllä on oma roolinsa kaupungin 

riskienhallinnassa. Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on kehittää, arvioida ja 

tarkastaa riskienhallinnan tilaa kaupunkikonsernissa. Kyseisen yksikön tehtäviin kuuluu 

myös tarvittaessa toimialojen sekä liikelaitosten neuvonta riskienhallintaan liittyvissä 

kysymyksissä.253 

 

Sisäisen tarkastuksen lisäksi myös tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta arvioivat 

sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan tilaa. Sisäisen tarkastuksen, 

tarkastustoimikunnan ja tarkastuslautakunnan riskienhallintaa käsittävä työ käsittää 

myös kaupungin liikelaitosten riskienhallinnan.254 Riskienhallinnan arviointi ja 

tarkastus ohjaa osaltaan liikelaitosten riskienhallintaa. 

 

Tampereen kaupunki hyväksyi vuoden 2006 alussa sisäisen valvonnan ja hyvän 

johtamis- ja hallintotavan -ohjeen. Ohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan prosessien avulla myös liikelaitosten tulisi pyrkiä varmistamaan 

kohtuullisessa määrin tavoitteiden saavuttaminen. Sisäisen valvonnan ja hyvän 

johtamis- ja hallintotavan ohjeen avulla riskienhallinta on tuotu osaksi kaupungin 

johtamisjärjestelmää. Ohjeen mukaan riskienhallintaa voidaan arvioida ja varmistaa 

seuraavat seikat huomioiden255: 

- ”onko strategia ja siitä johdetut yksityiskohtaiset tavoitteet selkeitä ja 

perustuvatko ne toimintaympäristön analyysiin, 

- perustuuko riskien tunnistaminen järjestelmälliseen menetelmään 

- toteutetaanko riskientunnistamista säännöllisesti osana toiminnan suunnittelua, 

- kuinka toimintaprosessit on kuvattu ja arvioidaanko niitä säännöllisesti, 

- kuinka riskiarviot dokumentoidaan ja kuinka riskien raportointi on järjestetty 

- kuinka arvioidut riskit suhteutetaan hyväksyttyyn riskinottokykyyn ja kuinka 

riskien hallinnointi on järjestetty.” 

 

Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotapa -ohjeen mukaan vastuu sisäisestä 

valvonnasta ja sen osana riskienhallinnasta on kaikilla tilivelvollisilla, joilla 

tarkoitetaan muun muassa johtokuntien jäseniä, sekä johtavia viranhaltioita. Ohje 

määrittää myös esimiesten valvontavastuun, jonka mukaan esimiesten on varmistuttava 

siitä, että hänen alaisensa ”ovat tietoisia omista tehtävistään ja toimintatavoitteistaan”. 
                                                 
253 Tampereen kaupunki 16.12.2005 ja 6.2.2006 
254 Tampereen kaupunki 16.12.2005    
255 Tampereen kaupunki, 6.2.2006 
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Luvussa 4 määritellyn riskienhallintaprosessin yhteydessä määriteltiin, että jokaisen 

työntekijän tulee olla tietoinen omasta roolistaan organisaation riskienhallinnassa. 

Kaupungin ohjeen ja luvun 4 määrityksen mukaan esimiesten tehtäviin kuuluu 

alaistensa tiedottaminen riskienhallinnasta, ja siitä miten riskienhallinta liittyy alaisten 

työnkuvaan.256 

 

Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan -ohje määrittelee kaupungin 

riskienhallinnan käytännön toteutuksen tapahtuvan liikelaitoksissa ja muilla 

toimialoilla. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävä on ohjeen mukaan 

riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan ohjeiden hyväksyminen. 

Toimintayksiköiden esimiesten vastuulle on määritetty kuuluvan vastuu ”oman 

vastuualueensa riskien hallinnasta ja sen kehittämisestä ja valvonnasta sekä 

riskiarviointien toteuttamisesta.”257 

 

Liikelaitosten riskienhallintaa määrittelee myös Tampereen kaupunginhallituksen 

hyväksymä kaupungin riskipolitiikka, joka ilmaiseen riskienhallintatoiminnan 

päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot, joiden avulla pyritään saavuttamaan 

organisaation tavoittelema turvallisuuden ja tavoitteiden saavuttamisen taso pienimillä 

mahdollisilla kustannuksilla. Riskipolitiikan avulla kuvataan koko kaupungin 

riskienhallinnan toteuttamisen organisointi, vastuut sekä seuranta ja siitä tiedottamisen 

yleiset periaatteet.258  

 

Tampereen kaupungin riskipolitiikan mukaan riskienhallintaprosessiin luetaan riskien 

tunnistaminen, arviointi ja analysointi sekä suojaustoimenpiteiden eli hallintakeinojen 

suunnittelu. Prosessi sisältää näiden lisäksi riskienhallintasuunnitelmien hyväksymisen 

ja toteutettujen riskienhallintaratkaisujen arvioinnin. Riskien hallintamenetelmät jaetaan 

kaupungilla riskien kontrollointiin ja riskien rahoittamiseen, joka vastaa luvussa 4 

esitetyn riskienhallintaprosessin mukaisia riskienhallintamenetelmiä. 259  

 

Kontrollointikeinot ovat riskipolitiikan mukaan riskien välttäminen, jakaminen, 

siirtäminen, vahingontorjunta sekä toiminnallisesti seuraamuksiin varautuminen. 

Tiivistettynä kyse on riskien välttämisestä ja pienentämisestä erilaisin keinoin. Riskien 

                                                 
256 Tampereen kaupunki, 6.2.2006 
257 Tampereen kaupunki, 6.2.2006  
258 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
259 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
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rahoittaminen Tampereen kaupungilla jakautuu omalle vastuulle jättämiseen ja 

vakuuttamiseen. Riskipolitiikan mukaan liikelaitoksien riskienhallintasuunnitelmien 

tulee esittää liikelaitoksen merkittävimpien riskien laajuuteen ja todennäköisyyteen 

perustuen niiden kontrollointi- ja rahoitusmenetelmät.260. Riskien rahoittamista varten 

on Tampereella perustettu riskirahastot, jotka ovat tapaturma- ja vahinkorahasto.261  

 

Riskien luonteen perusteella on riskejä myös kaupungin riskipolitiikassa pyritty 

luokittelemaan riskilajeihin. Pääasiallinen jako on asetettu liiketaloudellisten ja 

vahinkoriskien välille, niiden toisistaan erottamiseen. Riskien jakamisessa erilaisiin 

lajeihin käytetään jakoperusteena riskien toteutumisen aiheuttamia seurausvaikutuksia, 

joiden katsotaan olevan erilaisia liiketaloudellisilla riskeillä ja vahinkoriskeillä. Myös 

rahoituskeinojen mahdollisuus toimii vedenjakajana riskilajien välillä, sillä 

vahinkoriskit ovat luonteeltaan vakuuttamiskelpoisia.262  

 

Riskien rahoituksen perusperiaatteet on luotu myös riskipolitiikan avulla. Riskien 

rahoittamista vakuutuksien avulla voidaan kaupungilla käyttää sellaisissa tilanteissa, 

kun kaupunginhallituksen omavastuuraja ylittyy, ellei vakuuttamatta jättämisestä ole 

erillistä päätöstä. Vakuuttamista sääntelee myös liikelaitosten omissa 

riskienhallintasuunnitelmissa tehdyt vakuuttamissuunnitelmat. Kaupungin 

omavastuurajan alittavien riskien omalla vastuulla pitämisen kattaminen tapahtuu 

riskirahastojen avulla. Riskirahastoista voidaan rahoittaa myös toteutuneiden riskien 

lisäksi kyseisen rahaston tarkoituksen perusteella riskienhallinta- ja 

vahingontorjuntatyötä. Riskienhallintapäällikkö koordinoi riskirahastoista maksettavia 

korvauskäsittelyjä.263  

 

Tampereen kaupungin riskipolitiikan mukaan kaupungin liikelaitosten johtokuntien 

tehtäviin kuuluu hyväksyä riskienhallinnan suunnitelma ja ohjeistus. Liikelaitoksen 

toimitusjohtajan tehtävänä on puolestaan huolehtia siitä, että toiminnan johtamisen ja 

organisoinnin lisäksi riskienhallinnan vastuu on kattavasti määritelty. Liikelaitoksille 

nimetään riskienhallinnan yhdyshenkilöt ja riskienhallintaryhmät, jotka toimivat 

yhdyshenkilön apuna. ”Yhdyshenkilön tehtävänä on huolehtia vastuualueidensa 

riskienhallinnan prosessien ylläpidosta ja toimivuudesta sekä 

                                                 
260 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
261 Tampereen kaupunki, 22.2.2006 
262 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
263 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
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riskienhallintasuunnitelmien ja niihin liittyvien vakuuttamis- ym. tietojen 

käytettävyydestä.” Hän ”raportoi oman vastuualueensa johdolle 

riskienhallintatoiminnan suunnitelmista sekä riskien toteutumisesta ja aiheutuneista 

menetyksistä ja vahingoista. Kaupungin liikelaitoksissa – raportti esitellään 

johtokunnalle.”264 

 

Vuonna 2005 hyväksytty riskipolitiikkaa tarkistettiin vuoden 2007 syksyllä ja 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 6.8.2007 uuden edellisestä tarkennetun ja 

yksityiskohtaisemman riskipolitiikan. Uusi riskipolitiikka asettaa kaupungin 

liikelaitoksille ja tytäryhtiöille vaatimuksien esittää riskienhallintasuunnitelmissaan 

tunnistettujen riskien kontrollointi- ja rahoitusmenetelmät riskien riskiyhtälön, eli riskin 

todennäköisyyden ja laajuuden, pohjalta arvioituna. 265 

 
Tutkielman kohteena olevista liikelaitoksista sähkölaitos, Tampereen Vesi 

(myöhemmin vesilaitos) ja liikennelaitos ovat ulkoisia palveluja tuottavia liikelaitoksia, 

eli tuottavat palveluja kaupungin sekä lähiseudun asukkaille. Puolestaan Tampereen 

kaupungin tilakeskus (myöhemmin tilakeskus), Tampereen Tietotekniikkakeskus 

(myöhemmin TIO) ja Tampereen Auto- ja konekeskus (myöhemmin AKK) ovat 

kaupungin omille yksiköille tuottavia liikelaitoksia. Liikelaitosten tehtävänä on tuottaa 

arvoa asiakkailleen sekä omistajalleen. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille 

talousarviossa sijoittamansa pääoman tuottotason sekä peruspääomasta suoritettavan 

korvauksen tason. Liikelaitosten tavoitteena on omistajan näkökulmasta sen toiminnan 

kannattavuus sekä kilpailukykyisyys. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2006 

talousarviossa esittänyt, että liikelaitosten ”tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin 

strategisia tavoitteita ja huolehdittava siitä, että liiketoimintaan liittyvät riskit pysyvät 

hallinnassa.”266 Liikelaitosten riskienhallinnan tulisi olla osa sille asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen varmistamista. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
264 Tampereen kaupunki 3.1.2005 
265 Tampereen kaupunki 3.1.2005 ja 6.8.2007. 
266 Tampereen kaupungin talousarvio 2006 ja taloussuunnitelma 2006–2008 
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7 LIIKELAITOSTEN RISKIENHALLINTA  

case: Tampereen kaupunki 
 

7.1  Riskienhallinnan tila riskienhallintasuunnitelmien ja asiakirjojen 

valossa 

7.1.1 Tampereen sähkölaitos 

 

Tampereen sähkölaitoksella on pitkä historia paikallisena energiatuottaja ja sen historia 

ulottuu aina vuoteen 1888 asti, mistä lähtien se on ollut kaupungin omistuksessa. 

Vuoden 1996 alusta alkaen sähkölaitos siirtyi liikekirjanpitomalliin ja erilliseksi 

taseyksiköksi kaupungin kirjanpidossa.267 Sähkölaitoksen toiminta-ajatus perustuu 

sähkön, lämmön ja kaasun toimittamiseen alueen kotitalouksille kannattavasti ja 

kilpailukykyisesti.268 Yhteensä kyseinen liikelaitos työllistää 264 henkilöä. Tampereen 

kaupungin liikelaitoksista sähkölaitos on liikevaihdoltaan suurin, joka vuonna 2006 oli 

155,8 milj. euroa. 269 

 

Sähkölaitoksen tavoitteena oli vuonna 2006 olla Pirkanmaalla johtava 

energiantoimittaja, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä sen luotettavaan toimintaan, hyvään 

palveluun ja kilpailukykyiseen ja vakaaseen hinnoitteluun. Vuonna 2006 

kaupunginvaltuuston asettama tuottotaso sijoitetulle pääomalle oli 13,7 prosenttia sekä 

peruspääomasta suoritettava korvaus 15,3 milj. euroa.270 

 

Sähkölaitoksen toiminnan ja tavoitteiden esittelystä siirrytään kyseisen liikelaitoksen 

riskienhallinnan järjestämisen tarkasteluun. Sähkölaitos on jo 1990-luvulla kartoittanut 

toimintaansa liittyviä merkittäviä riskejä ja käyttänyt apunaan myös ulkopuolista 

konsulttia. Vuonna 1992 tehty laaja riskikartoitus sisälsi sen toimintaa uhkaavat 

merkittävimmät riskit. Vuonna 1995 laaditun kaupungin riskiraportin mukaan 

sähkölaitoksen voimalaitoksiin sekä lämpökeskuksiin sisältyi erityisen suuria 

omaisuusriskejä. Tuolloin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitosten sekä 

lämpölaitoksien ja sähköasemien tuhoutumisen arvioitiin aiheuttavan sähkölaitokselle 
                                                 
267 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat, Vuosikertomus 2006 ja Tampereen sähkölaitoksen 
toimintakertomus 2006 
268 Tampereen kaupungin talousarvio 2006 ja taloussuunnitelma 2006-2008 
269 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat, Vuosikertomus 2006 
270 Tampereen kaupunki, 16.1.2006 
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huomattavia vahinkoja.  Vuoden 1995 riskiraportin mukaan sähkölaitoksen 

toiminnalliset riskit liittyvät pääasiassa energiatuotannon keskeytymisen uhkaan.271 

Sähkölaitoksen riskienhallintaa selvitettiin myös 1990-luvun lopulla konsulttiyhteistyön 

avulla. 

 

Kaupungin riskipolitiikka edellyttää liikelaitoksilta riskienhallintasuunnitelman 

laatimista, mikä sähkölaitoksen osalta hyväksyttiin sen johtokunnassa 16.6.2005. 

Riskienhallintasuunnitelma tarkistetaan sähkölaitoksen johtokunnan toimesta 

vuosittain.272 Sähkölaitoksen riskienhallinnan asiakirjat ovat salaisia liikesalaisuuksien 

vuoksi, joka rajoittaa tämän tutkielman aineistomateriaalia sähkölaitoksen osalta. 

Aineistona on käytetty rajoitetusti sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelmaa vuodelta 

2005, jonka avulla on selvitetty miten riskienhallinta on liikelaitoksessa järjestetty. 

 

Sähkölaitoksessa riskienhallinnan tehtäväksi on asetettu omistajaa tyydyttävän 

tulostason varmistaminen sallitun riskirajan puitteissa, mutta sallittua riskirajaa ei 

kuitenkaan erikseen määritellä. Riskienhallinta sisältää omaisuuden, henkilöstön, 

asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien turvaamisen tapahtumilta, jotka voisivat 

aiheuttaa niille huomattavia menetyksiä. Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelmassa 

on myös nostettu esiin se, että riskienhallinnalla pyritään varmistamaan se, että jotakin 

hyvää ei jää tapahtumatta.273  

 

Kaupungin yhteisen riskipolitiikan mukaan liikelaitoksen tulee nimetä liikelaitoksen 

riskienhallinnan yhdyshenkilö. Hänen tehtävänään on huolehtia 

riskienhallintasuunnitelman mukaan ”sähkölaitoksen riskienhallinnan prosessien 

ylläpidosta, toimivuudesta sekä riskienhallintasuunnitelmien ja niihin liittyvien 

vakuuttamis- ym. tietojen käytettävyydestä.” Riskienhallintasuunnitelmassa ei jaeta 

vastuuta riskienhallinnan koulutusta kaupungin riskipolitiikkaa tarkemmin, jonka 

mukaan koulutus kuuluu toiminnan ja omaisuuden haltijalle. 274 

 

Kuten luvussa 6 todettiin liikelaitosten johtosäännön ja kaupungin riskipolitiikan 

mukaan, että liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on riskienhallintasuunnitelman ja sen 

ohjeistuksen hyväksyminen. Toimitusjohtajan tehtäväksi on asetettu johtamassaan ja 

                                                 
271 Tampereen kaupunki toukokuu 1995 
272 Sähkölaitoksen johtokunta 16.6.2005, Sähkölaitoksen riskiehallintasuunnitelma 
273 Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma 
274 Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma 



  

  

  
 

  
 66 
 

organisoimassaan toiminnassa määritellä kattavasti vastuu riskienhallinnasta. 

Käytännössä riskienhallinta toteutetaan sähkölaitoksen yksiköissä, joiden esimiehet 

vastaavat oman vastuualueensa ”riskien hallinnasta, sen kehittämisestä ja valvonnasta, 

riskiarviointien toteuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuus ja toipumissuunnittelusta.” 

Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelman mukaan esimiehille annetaan oikeus 

vastuullaan olevan riskienhallinnan siirtämisen nimeämälleen henkilölle. 

Riskienhallintasuunnitelmassa määritellään riskienhallinnan olevan osa johtamisen 

jokapäiväistä toimintaa ja vastuun siitä kuuluvan kaikille.275 

 

Riskienhallintasuunnitelmassa kuvattu riskienhallinnan toteutus, joka sisältää 

suunnitelman mukaan riskien tunnistamisen, analysoinnin, hallintatoimenpiteiden ja 

seurannan. Toteutusta kuvataan taulukon avulla, jossa määritellään osa-alueiden 

asiasisältö ja vastuunjako. Toteutuksen menetelmät on kuvattu hyvin yleisellä tasolla ja 

liikelaitoksen mahdollisesti käytössä olevat yksityiskohtaiset riskienhallintamenetelmät 

eivät toteutustapataulukosta käy ilmi.276 

 

Sähkölaitoksen riskienhallintaryhmä tekee kolmannesvuosittain tilannetarkastelun, 

jonka pohjalta nimetyt henkilöt, yksiköt tai työryhmät arvioivat riskien 

todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. Arviointien perusteella sähkölaitoksessa päätetään 

riskien merkittävyysluokasta. Riskienhallintasuunnitelmassa ei kuitenkaan tuoda esiin 

riskien luokitteluperusteita. Luvussa 4.3 esitettiin Kuviossa 8 ja 9 kaksi erilaista tapaa 

sijoittaa toimintaan liittyviä riskejä eri merkittävyysluokkiin. Sähkölaitoksen riskien 

hallintakeinojen valinta perustuu ja tapahtuu riskienhallintasuunnitelman mukaan 

pääasiassa tuloskortteihin. 277 

 

Sähkölaitos on laatinut kaupungin riskipolitiikan vaatimusten mukaisesti oman 

riskienhallintasuunnitelmansa, jossa määritellään eri toimijoiden vastuut ja tehtävät 

liikelaitoksen riskienhallinnassa. Suunnitelma sisältää myös karkean kuvauksen 

riskienhallinnan toteuttamisesta ja liikelaitoksen merkittävimmistä riskeistä sekä 

toimenpide-ehdotuksista niiden hallitsemiseksi.278 

                                                 
275 Sähkölaitoksen johtokunta 16.6.2005, Sähkölaitoksen riskiehallintasuunnitelma 
276 Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma 
277 Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma 
278 Sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma 
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7.1.2 Tampereen Vesi 

 

Tampereen Vesi tuottaa vettä sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja 

puhdistamisesta. Tampereella vesihuollon historia ulottuu aina 1800-luvun puoleen 

väliin asti, jolloin rakennettiin Tampereen ensimmäiset vesijohdot. Nykyisin 

vesihuoltopalveluja tuottava Tampereen Vesi tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen 

naapurikuntien kanssa veden hankintaan ja tuottamiseen liittyen. Tampereen Vesi 

liikelaitostettiin vuoden 1999 alusta alkaen, mutta se siirtyi jo vuoden 1997 alusta 

liikekirjanpitomalliin ja erilliseksi taseyksiköksi kaupungin kirjapidossa.279 

 

Tampereen Veden toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä vesi- 

ja viemäriverkostotoimintaa koskettavat lait ja viranomaismääräykset.280 Tampereen 

kaupunginvaltuusto on asettanut vuodelle 2006 sijoitetun pääoman tuottotasoksi 14,1 

prosenttia sekä peruspääomasta suoritettavan korvauksen suuruudeksi 14,9 

prosenttia.281 Liikelaitoksen palveluksessa oli vuonna 2006 yhteensä 155 henkilöä, ja 

sen liikevaihto oli 36,3 milj. euroa. Liikelaitoksen toiminta on organisoitu neljään 

toiminta-alueeseen, jotka ovat verkostorakentaminen, verkostokunnossapito, 

vedentuotanto ja jäteveden käsittely sekä laitoskunnossapito.282  

 

Vesilaitoksessa riskienhallintaa on toteutettu jo 1990-luvulla ja sen riskejä pohdittiin 

vuonna 1995 laaditussa kaupungin riskiraportissa. Riskiraportin mukaan vesilaitoksen 

riskit painottuivat selkeästi toiminnan riskeihin, jotka olivat erityisesti keskeytys- ja 

vastuuriskien toteutumisen uhka.283 Liikelaitoksen riskienhallintaa on vuodesta 1995 

kehitetty eteenpäin, ja sen nykyinen riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin 

vesilaitoksen johtokunnan toimesta 13.6.2006. Riskienhallintasuunnitelma on salainen 

ja sitä on käytetty tutkielmassa vain liikelaitoksen riskienhallinnan järjestämisen 

tutkimiseen. Riskienhallintasuunnitelman laadinnalla vastattiin kaupungin 

riskipolitiikan vaatimukseen kyseisen suunnitelman laatimisesta ja johtosäännön 

vaatimukseen suunnitelman hyväksymisestä liikelaitoksen johtokunnan toimesta. 

                                                 
279 Tampereen Veden yleisesite 
280 Tampereen Veden toimintakertomus vuodelta 2006 
281 Tampereen kaupunki, 16.1.2006 
282 Tampereen Veden toimintakertomus vuodelta 2006 
283 Tampereen kaupunki toukokuu 1995 



  

  

  
 

  
 68 
 

Riskienhallintasuunnitelmaa tarkistetaan kerran kahdessa vuodessa ja merkittävien 

riskien osalta vuosittain.284 

 

Riskienhallintasuunnitelman laadinnassa liikelaitos on hyödyntänyt erään 

konsulttiyrityksen kanssa laadittua Tampereen Veden riskikartoitusta. Kartoituksen 

tavoitteena oli selvittää Veden toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, niiden 

todennäköisyyden ja vaikutusten perusteella. Riskienhallinnan tavoitteeksi vesilaitos 

asettaa omistajaa, sallittujen riskirajojen puitteissa, tyydyttävän tulostason. 

Riskienhallintasuunnitelmassa riskirajoja ei erikseen määritellä. 

 

Vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelma sisältää riskienhallinnan vastuunjaon lisäksi 

riskien tunnistamisen, analysoinnin, hallintatoimenpiteiden valinnan ja toteutuksen sekä 

riskienhallinnan toteutuksen seurannan. Riskienhallintasuunnitelman mukaan 

liikelaitoksen merkittävimmät riskit liittyvät veden saastumiseen, 

ympäristömääräyksien kiristymiseen, keskuspuhdistamohankkeeseen sekä mahdollisiin 

vahingontekoihin.285 

 

Vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelma on rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin 

sähkölaitoksen riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallinnan tehtäväksi on 

sähkölaitoksen tavoin asetettu omaisuuden, henkilöstön, asiakkaiden ja muiden 

tärkeiden sidosryhmien turvaaminen tapahtumilta, jotka voisi aiheuttaa niille 

huomattavia menetyksiä. Riskienhallinnan esitetään suunnitelmassa tarkoittavan myös 

myönteisten tapahtumien huomioimisen osana liikelaitoksen riskienhallintaa.286 

 

Riskienhallinnan vastuunjako on hyvin samankaltainen kuin sähkölaitoksen287 

määrittely riskienhallinnan vastuista. Riskienhallintasuunnitelmassa mainitaan, että 

vesilaitoksen riskienhallinta on vielä kehitysvaiheessa, mutta tarkoituksena on saattaa 

se osaksi jokapäiväistä johtamista.288 

 

Vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelmassa esitetään taulukon avulla liikelaitoksen 

riskienhallinnan toteuttaminen. Taulukko sisältää kuvauksen riskien tunnistamisesta, 

analysoinnista, hallintatoimenpiteiden suunnittelusta ja valinnasta sekä seurannasta. 
                                                 
284 Tampereen Veden johtokunta 13.6.2006, Veden riskienhallintasuunnitelma 
285 Veden riskienhallintasuunnitelma  
286 Veden riskienhallintasuunnitelma 
287 Kts. sivut 68–69 
288 Veden riskienhallintasuunnitelma 
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Riskien tunnistaminen on toteutustapataulukon mukaan asetettu koko henkilöstön 

tehtäväksi, mutta riskien käytännön kirjaamisesta vastaa johtoryhmän jäsenet. Riskien 

ja liikeriskien kartoitusta tehdään riskienhallintasuunnitelman mukaan systemaattisesti 

eri menetelmillä, mutta menetelmiä ei suunnitelmassa sen tarkemmin yksilöidä.289 

 

Riskien analysointi ja hallintatoimenpiteiden valinta suoritetaan sähkölaitoksen tapaan 

tilannetarkastelun pohjalta ja erillistä riskien merkittävyysluokittelua ei 

riskienhallintasuunnitelmassa esitetä.290 Vesilaitos on sähkölaitoksen tapaan laatinut 

kaupungin riskipolitiikan vaatimusten mukaisesti riskienhallintasuunnitelmansa, jossa 

määritellään eri toimijoiden vastuut ja tehtävät liikelaitoksen riskienhallinnassa. 

Suunnitelma sisältää myös karkean kuvauksen riskienhallinnan toteuttamisesta ja 

liikelaitoksen merkittävimmät riskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista niiden 

hallitsemiseksi.291 

 

7.1.3 Tampereen kaupungin liikennelaitos 
 

Tampereen kaupungin liikennelaitos perustettiin vuonna 1948, ja sen avasi Suomessa 

ensimmäisenä säännöllisesti liikennöineen johdinautolinjan. Vuosien saatossa 

liikennelaitoksen toiminta on muuttunut ja vuonna 2006 liikennelaitos siirtyi tilaaja -

tuottaja -malliin. Siirtyminen uuteen toimintamalliin merkitsi liikennelaitoksen 

toiminnalle suuria muutoksia, sillä osa sen toiminnoista siirtyi tilaajaorganisaatioon 

sekä yhdyskuntapalvelujen hoidettavaksi. Muun muassa joukkoliikenteen suunnittelua 

koskevat toiminnot siirtyivät tilaajaorganisaatioon. Talouden näkökulmasta 

tarkasteltuna muutosta toi myös vuosi 1997, jolloin kyseinen liikelaitos siirtyi 

liikekirjanpitoon ja taseyksiköksi kaupungin kirjanpidossa.292 

 

Viime vuosina liikennelaitoksen huolena on ollut matkustajamäärien väheneminen, 

joka alkoi vuonna 2003. Matkustajamäärien jatkuvan vähenemisen estämiseksi 

liikennelaitoksessa on tehty paljon työtä ja vuonna 2006 liikelaitoksen liikevaihto 

kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna noin 5 milj. eurolla. Vuonna 2006 liikevaihto oli 

26,0 milj. euroa. Vaikka liikevaihdoltaan liikennelaitos on suhteellisen pieni, on sillä 

henkilökuntaa yli 400. Konsernitukea liikennelaitos sai vuonna 2006 1,5 milj. euroa, 

                                                 
289 Veden riskienhallintasuunnitelma 
290 Veden riskienhallintasuunnitelma 
291 Veden riskienhallintasuunnitelma 
292 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toimintakertomus 2006 ja Tampereen kaupunki, 4.11.1998 
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joka oli vielä vuonna 2003 6,5 milj. euroa. Toimintansa liikennelaitos on organisoinut 

kahteen toiminta-alueeseen, jotka ovat liiketoimintayksikkö ja liikenneyksikkö.293 

 

Liikennelaitoksen toimintaan liittyviä riskejä on arvioitu jo vuonna 1995. Tuolloin 

laaditun kaupungin riskiraportin mukaan liikennelaitoksen suurimmaksi riskiksi nähtiin 

palovahingon uhka. Puolestaan vuonna 1998 laaditussa liikennelaitoksen 

riskikartoituksessa nostettiin esiin liikennelaitoksen toimintaan liittyvät henkilö-, 

omaisuus-, atk-, rikollisuus-, vastuu-, ympäristö-, keskeytymis- ja talousriskit. Kuten 

vuoden 1995 riskiraportissa vuoden 1998 riskikartoituksessa nostettiin merkittäväksi 

riskiksi tulipalojen aiheuttamat mahdolliset omaisuusriskit. Liikennelaitoksen 

asiakkaisiin kohdistuvat riskit on hoidettu vakuuttamisen avulla ja matkustajat ovat 

vakuutettu mahdollisten onnettomuuksien varalta. Vuonna 1998 taloudellisena riskinä 

nähtiin liikennelaitoksen saaman huomattavan konsernituen supistaminen, jonka jo 

edellä mainittiin pienentyneen merkittävästi viime vuosien aikana.294 

 

Liikennelaitos on tuonut vuoden 2006 toimintakertomuksessaan esiin riskienhallinnan. 

Toimintakertomuksessa mainitaan, että liikelaitoksen riskienhallinnan käytännön 

toteutuksesta on liikennelaitoksessa vastannut korjaamomestari. 

Toimintakertomuksessa esitetään, että toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmät 

riskit ovat polttoaineen hinnan epävakaus sekä ammattitaitoisen henkilökunnan 

rekrytoinnin vaikeus. 295 

 

Vuonna 2006 riskienhallintaan liittyviä asioita käsiteltiin kaupungin toimialojen ja 

liikelaitosten riskienhallinnan toimintakertomuksen mukaan liikennelaitoksen 

johtokunnassa. Liikennelaitoksen riskienhallinnan toiminta liittyy toimintakertomuksen 

mukaan lähinnä vahinkoriskien kartoittamiseen ja hallintaan. Liikeriskien tai 

palvelutuotannon riskejä ei ole raportissa mainittu.296 

 

Tutkimuksen kohteena olevista liikelaitoksista liikennelaitos on ainoa, jonka johtokunta 

ei ole hyväksynyt vuosien 2005 ja 2006 aikana kaupungin riskipolitiikan mukaista 

riskienhallintasuunnitelmaa. Liikennelaitoksen toimintakertomus sisältää jo edellä esiin 

                                                 
293 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toimintakertomus 2006 
294 Tampereen kaupunki toukokuu 1995 ja  26.3.1998. 
295 Tampereen kaupungin Liikennelaitoksen toimintakertomus 2006 
296 Tampereen kaupungin toimialojen ja liikelaitosten riskienhallinnan toimintakertomukset 2006 ja 
toimintasuunnitelmat 2007 
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nostetun maininnan sen riskienhallinnasta, mutta kaupunginhallituksen ja 

kaupunginvaltuuston asettamien vaateita ei ole liikennelaitoksen osalta täytetty.  

  

7.1.4 Tampereen kaupungin tilakeskus 

 

Tampereen kaupungin tilakeskuksen juuret sijoittuvat 1960-luvulla, jolloin kaupungille 

perustettiin talonrakennuslautakunta sekä sen yhteydessä silloin toimineet 

talonrakennus- ja arkkitehtiosasto. Toimintojen yhdistämisen myötä vuonna 1993 

syntyi yksikkö nimeltä tilakeskus, jonka toiminta liikelaitostettiin vuonna 2004. 

Tilakeskuksen toiminta on nykyisin organisoitu kahden pääasialliseen liiketoiminta-

alueeseen sekä tuki- ja taloushallinnonpalveluihin. Pääasialliset liiketoiminta-alueet 

ovat kiinteistöliiketoiminta sekä kiinteistöpalvelutoiminta. 297 

 

Tilakeskus tuottaa kunnallisia palveluita tuottaville organisaatiolle tiloihin liittyviä tila- 

ja kiinteistöpalveluja. Vuonna 2006 Tilakeskuksen liikevaihto oli 105,2 milj. euroa ja 

sen palvelussa työskenteli kyseisenä vuonna 563 henkilöä.298 Tilakeskuksen johtokunta 

hyväksyi tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelman 31.5.2005 todeten 

liikelaitostumisen kasvattaneen tarvetta riskienhallintasuunnitelman uudistamiselle. 

Aikaisempi tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelma oli vuodelta 2001, mutta jo 

vuonna 1998 tilakeskus laati laajan riskienhallintaohjelman toimintansa riskien 

arviointia ja hallitsemista varten.299 

 

Tilakeskuksen vuonna 1998 laatima riskienhallintaohjelma kattoi ohjeistuksen siitä, 

mitä riskienhallinnalla tarkoitetaan, ja miten sitä tilakeskuksessa toteutetaan. Tässä 

vuoden 1998 riskienhallintaohjelmassa kuvattiin kattavasti tilakeskuksen toimintaan 

liittyvät riskitekijät ja niihin varautuminen sekä riskien arviointi- ja hallintaprosessi. 

Kuvauksesta oli havaittavissa luvussa 4 käsitellyn riskienhallintaprosessin mukaisia 

vaiheita. Tilakeskuksen arviointi- ja hallintaprosessin lähtökohtana oli 

arviointiohjelman laadinta, jonka perusteella suunniteltiin, kerättiin tietoa, tunnistettiin 

vaaroja ja lopulta arvioitiin riskien haitan todennäköisyys sekä vakavuus. Tilakeskus 

ohjeisti, että riskien arvioinnin jälkeen tulisi puntaroida onko nykyiset keinot riittäviä 

                                                 
297 Tampereen kaupunki, http://www.tampere.fi/tilakeskus/esittely/historiaa.html ja Tilakeskuksen 
toimintakertomus vuodelta 2006 ja vuodelta 2004 
298 Tilakeskuksen toimintakertomus vuodelta 2006 
299 Tilakeskuksen johtokunta 31.3.2005 



  

  

  
 

  
 72 
 

riskien hallitsemiseksi. Mikäli näin ei todettu, ohjeistettiin muiden 

hallintakeinovaihtoehtojen etsimistä ja valintaan sekä toteuttamista. Ohjeistus sisälsi 

myös valvonnan ja seurannan näkökulman, sillä ohjeistus kehotti arviointiohjelman 

avulla saavutettujen vaikutuksien, eli hallintakeinojen tuomien muutosten, 

arviointiin.300 

 

Vuosille 2005–2006 hyväksytyssä tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelmassa 

määritellään riskienhallinta keskeiseksi osaksi tilakeskuksen johtamisjärjestelmää. 

Riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan kattavasti tilakeskuksen toimintaan liittyvät 

liiketoiminnalliset riskit, palvelujärjestelmän riskit ja vahinkoriskit sekä vastuut 

riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta. Tilakeskuksen riskienhallinnan tarkoituksena on 

sen riskienhallintasuunnitelman mukaan varmistaa liiketoimintojen häiriöttömyys ja 

jatkuvuus normaali- ja poikkeusoloissa. Riskienhallintasuunnitelman mukaan 

riskienhallinnalla turvataan toiminnan jatkuvuus ja ennakoivalla toiminnalla estetään 

vahinkojen syntyminen ja niiden seurauksien vähentäminen. Vakuuttaminen nähdään 

toissijaisena keinona riskeihin varautumisessa. Tilakeskus huomio, että riskien 

ottamista tehdään tietoisesti ja että riski voi olla myös liiketoiminnallinen mahdollisuus. 
301 

 

Tilakeskuksessa johtokunnan vastuulla on johtosäännön ja riskipolitiikan mukaisesti 

riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen. Toimitusjohtajan tehtäväksi on asetettu 

riskienhallintasuunnitelman vienti johtokuntaa ja liikelaitoksen vakuuttamisen 

järjestäminen. Johtoryhmän tehtävänä on riskienhallintaan liittyen asioiden käsittely. 

Yksiköiden päälliköiden vastuulla on tilakeskuksessa riskienhallintasuunnitelman 

noudattamisesta vastaaminen yksiköiden toiminnassa. Koko henkilökunnan roolina on 

riskienhallintasuunnitelman mukaan vastata tilakeskuksen toimintajärjestelmän 

mukaisesta toiminnasta. Kaupungin riskipolitiikka edellyttää riskienhallinnan 

yhdyshenkilön asettamista liikelaitoksessa, jonka tehtäväksi tilakeskuksessa on asetettu 

riskienhallintasuunnitelman toimeenpanon koordinointi.302 

 

Tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan riskienhallinnan osa-alueiksi 

riskianalyysit, riskien merkityksen arviointi ja riskien pienentäminen. Riskien 

tunnistamista ja arviointia varten on tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelmassa 
                                                 
300 Tampereen kaupunki 14.4.1998 
301 Tampereen kaupungin tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelma 2005–2006 
302 Tampereen kaupungin tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelma 2005–2006 
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nostettu esiin luvussa 4 esitetyn riskimatriisin tapainen malli, jonka avulla riskit 

voidaan luokitella niiden esiintymistiheyden ja vakavuuden avulla. Tunnistettujen 

riskien hallitsemiseksi on suunnitelmassa asetettu myös toimenpiteet, joiden avulla 

mahdollisia riskejä voidaan hallita. Tilakeskuksen ohjeistaman riskien luokittelu 

sisältää todennäköisyyden ja vakavuuden avulla asetettu luokittelu. Tämän lisäksi 

riskienhallintasuunnitelmassa on asetettu euromääräiset rajat riskien seurausten 

luokittelulle. Euromääräisten rajojen avulla riskit luokitellaan vähäisiin, haitallisiin ja 

vakaviin riskeihin.303 

 

Tilakeskuksen vuosille 2005–2006 hyväksymä riskienhallintasuunnitelma määrittelee 

selkeästi riskienhallinnan vastuut ja tehtävät sekä ohjeistaa riskien tunnistamista ja 

arviointia. Suunnitelmassa määritellään kattavasti eri riskilajit, joita tilakeskus voi 

toiminnassaan kohdata. Huomattavaa on, että suunnitelman jalkauttamista koko 

henkilökunnan tietoisuuteen on korostettu enemmän kuin muiden tutkielman kohteena 

olevien liikelaitosten riskienhallinnassa.304 

 

7.1.5 Tampereen Tietotekniikkakeskus  

 

Tampereen tietotekniikkakeskus tuottaa tietotekniikkaan liittyviä palveluja lähinnä 

Tampereen kaupungin toimintayksiköille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.305 

Tietotekniikkakeskus aloitti toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuonna 2004, ja 

sen vuoden 2006 liikevaihto oli 20,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on asettanut 

vuodelle 2006 korvauksen peruspääomasta 23,5 prosenttiin. Liikelaitoksen 

palveluksessa oli vuonna 2006 noin 150 henkilön henkilöä.306 

 

Jo 1990-luvulla oltiin kaupungilla huolissaan tietotekniikkaan liittyvistä riskeistä. 

Vuonna 1995 laaditussa kaupungin riskiraportissa nostettiin esiin, että tekniikan 

kehittymisen myötä atk-riskit ovat nousemassa merkittäväksi riskitekijäksi kaupungin 

toiminnassa. Tietotekniikkakeskus laati vuoden 1997 lopussa oman toimintansa 

riskikartoituksen, jonka pääpiirteet esitettiin liiketoimintajaoston riskienhallintaryhmän 

                                                 
303 Tampereen kaupungin tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelma 2005–2006 
304 Tampereen kaupungin tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelma 2005–2006 
305 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2006 ja Tampereen tietotekniikkakeskuksen kotisivut, 
http://www.tampere.fi/tio/index.htm 
306 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2006 ja Tampereen tietotekniikkakeskuksen kotisivut, 
http://www.tampere.fi/tio/index.htm 
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väliraportissa ajalta 20.1.1996 – 15.4.1998. Väliraportin mukaan merkittävinä pidettiin 

tietotekniikkaan liittyviä riskejä. Nämä riskit liittyivät ohjelmistojen, tietokantojen 

tuhoutumiseen, sähkökatkoihin ja tietosuojaan. Riskikartoituksessaan liikelaitos panosti 

erityisesti tietoriskien analysoimista ja torjuntaa. 307 

 

Nykyisin TIO:n tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti tyydyttäen asiakkaidensa 

palvelutarpeet ja tuottaa omistajan edellyttämän taloudellisen tuloksen. Vuonna 2005 

kaupunginhallituksen hyväksymän riskipolitiikan ja liikelaitosten johtosäännön 

asettamien vaatimusten myötä tietotekniikkakeskus uudisti oman 

riskienhallintasuunnitelmansa, ja se hyväksyttiin TIO:n johtokunnassa 17.5.2005. 

Tietotekniikkakeskuksen liikelaitostuminen toi mukanaan myös kyseisen keskuksen 

riskienhallintasuunnitelman uudistamisen tarpeen, sillä aikaisempi suunnitelma oli jo 

lähes kymmenen vuotta vanha. 308 

 

Vuosille 2005–2006 hyväksytyssä TIO:n riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan 

kattavasti, tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelman tapaan, toimintaan liittyvät 

liiketoiminnalliset riskit, palvelujärjestelmän riskit ja vahinkoriskit sekä vastuut 

riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta. Riskienhallintasuunnitelman mukainen riskien 

kuvaus on kattava ja osoittaa riskienhallinnan merkitystä kyseisen liikelaitoksen 

toiminnassa. 309 

 

TIO ja tilakeskuksen riskienhallintasuunnitelmissa on yhteneviä piirteitä ja ne 

noudattavat samanlaista rakennetta. Suunnitelman mukaan myös 

tietotekniikkakeskuksen johtokunnan tehtäväksi on asetettu riskienhallintasuunnitelman 

hyväksyminen. Toimitusjohtajan, johtoryhmän, yksiköiden päälliköiden, koko 

henkilökunnan ja riskienhallinnan yhdyshenkilön tehtävät on määritelty tilakeskuksen 

kanssa samalla tavalla.310 

 

TIO:n riskienhallintasuunnitelmassa riskienhallinnan osa-alueet ovat riskianalyysit, 

riskien merkityksen arviointi ja riskien pienentäminen. Riskien arviointia varten 

liikelaitos käyttää riskien todennäköisyyden ja vakavuuden luokitteluun viisiportaista 

                                                 
307 Tampereen kaupunki toukokuu 1995, 1.6.1998 ja 11.12.1997 
308 Tampereen tietotekniikkakeskuksen johtokunta 17.5.2005, Tampereen tietotekniikkakeskuksen 
riskienhallintasuunnitelma vuosille 2005–2006 
309 Tampereen tietotekniikkakeskuksen johtokunta 17.5.2005, Tampereen tietotekniikkakeskuksen 
riskienhallintasuunnitelma vuosille 2005–2006 
310 kts. s. 75–76 
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asteikkoa, jonka avulla arvioidaan mahdollisten riskien toteutumisen seuraukset. 

Todennäköisyyden ja vakavuuden luokittelussa käytetyssä viisiportaisessa asteikossa 

pisteytetään riskit asteikolla 1–5. Vakavuuden ja todennäköisyyden pisteytyksen avulla 

voidaan riskien seurausten vakavuus luokitella.311 

 

Tietotekniikkakeskuksen riskienhallintasuunnitelmassa palvelujärjestelmän ja 

liiketaloudellisten riskien sekä vahinkoriskien määrittäminen on kattavaa. 

Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet riskien hallitsemiseksi sekä ohjeistetaan 

riskien tunnistamis- ja arviointityötä. Tietotekniikkakeskuksen riskienhallinta on 

riskienhallintasuunnitelman mukaan laajaa ja suunnitelmallista.312 

 

7.1.6 Tampereen Auto- ja konekeskus 

 

Auto- ja konekeskus toiminta-ajatus on tuottaa ja välittää kustannustehokkaasti 

kuljetus- ja työkonepalveluja kaupungin eri toimintayksiköille ja 

kaupunkikonsernille.313 Tämän lisäksi Auto- ja konekeskus ”toimii asiantuntija auto- ja 

konekalustoa koskevissa asioissa ja huolehtii edellä mainitun kaluston ylläpidosta.”314 

Auto- ja konekeskus aloitti toimintansa liikelaitoksena vuonna 2004, ja sen vuoden 

2006 liikevaihto oli 13,9 milj. euroa. 

 

Jo ennen Auto- ja konekeskuksen liikelaitostamista käsiteltiin keskuksen toimintaan 

liittyviä riskejä. Auto- ja konekeskus helmikuussa 1998 laatiman toimintansa 

riskianalyysin mukaan sen riskit liittyivät henkilöstö-, esine-, ympäristö- sekä tieto- ja 

tietojärjestelmäriskeihin. Erityisesti kyseisen liikelaitoksen toiminnan riskeiksi nähtiin 

riippuvuus ammatillisesta osaamisesta sekä esineisiin liittyvät palo- ja vesivahingot, 

ilkivalta, liikennevahingot ja kaluston rikkoutuminen. 315 

 

Liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävimpiä riskejä on Auto- ja konekeskuksessa 

selvitetty niin sanotun pilotti-projektin avulla, johon osallistui myös kaupungin 

ulkopuolinen konsulttiyritys. Projekti toteutettiin vuoden 2005 syksyllä. Auto- ja 

                                                 
311 Tampereen tietotekniikkakeskuksen riskienhallintasuunnitelma vuosille 2005–2006 
312 Tampereen tietotekniikkakeskuksen riskienhallintasuunnitelma vuosille 2005–2006 
313 Tampereen kaupungin kotisivut 
http://www.tampere.fi/hallinto/konsernihallinto/omistajaohjaus/liikelaitokset.html 
314 Tampereen kaupunki 16.1.2006 
315 Tampereen kaupunki 1.6.1998 ja Helmikuu 1998 



  

  

  
 

  
 76 
 

konekeskuksen johtokunta hyväksyi alaisensa liikelaitoksen riskienhallinnan 

suunnitelman 9.2.2006. 316 

 

Vuonna 2005 hyväksytyn riskienhallintasuunnitelman mukaan AKK:n toimintaan 

liittyvässä riskikartoituksessa oli löydetty 52 riskiä, joista merkittävimmät koskettivat 

korjaamopalveluiden yhdistämistä osaksi liikelaitoksen toimintaa sekä polttoaineen 

hintakehitystä. Konsulttiyrityksen kanssa suoritetun riskikartoituksen perusteella Auto- 

ja konekeskuksen riskienhallinnalle asetettiin keskeiset toimenpidesuositukset 

riskienhallinnan kehittämiseksi.317 

 
AKK:n vuosille 2005–2006 hyväksymä riskienhallinnan suunnitelma oli lähinnä 

kuvaus siitä, miten kyseisen liikelaitoksen riskienhallintaa voisi jatkossa toteuttaa. 

Riskienhallintasuunnitelman ja muun tutkielman käytössä olleen Auto- ja konekeskusta 

käsittelevän aineiston vähäisyyden vuoksi Auto- ja konekeskuksen riskienhallinnan 

järjestämisen, vastuiden ja tehtäväjaon sekä riskienhallinnan ohjeistuksen tarkastelu jäi 

vähäiseksi.  

                                                 
316 Auto- ja konekeskuksen johtokunta 9.2.2006 
317 Tampereen Auto- ja Konekeskus, riskienhallintasuunnitelma 
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7.2  Riskienhallinnan kysely liikelaitosten johdolle 
  

7.2.1 Kyselylomake ja vastausten analysointi 

 

Kyselylomakkeen kysymysten laadinnassa hyödynnettiin kokonaisvaltaista 

riskienhallinnan COSO ERM -viitekehystä, ja kysely piti sisällään kysymyksiä 

viitekehyksen eri osa-alueista. Kyselyn tavoitteena oli saada vastauksia liikelaitosten 

riskienhallinnan tilasta sekä COSO ERM -viitekehyksen osa-alueiden soveltamisesta. 

Kyselyn odotettiin myös tuovan esiin mahdollisia liikelaitosten riskienhallinnan 

kehittämiskohteita. 

 

Kyselylomake 318 pyrittiin laatimaan selkeäksi ja lyhyeksi mahdollisimman korkean 

vastausprosentin varmistamiseksi. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä vastaajien 

taustatiedoista, liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelmasta, valvontajärjestelmästä, 

riskienhallinnan roolista osana johtamista, riskien arvioinnista, tiedonkulusta, 

riskienhallintaan liittyvästä yhteistyöstä, tehtävistä ja kehittämisestä. Kysely sisälsi 

pääasiassa monivalintakysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdot olivat annettu vastaajalle 

valmiiksi. Kyselyssä oli monivalintakysymysten lisäksi kolme avointa kysymystä 

liittyen riskienhallinnan kehittämiseen. 

 

Kyselyn lomakkeen alussa esitettiin kysymyksiä vastaajien taustatiedoista, joiden 

avulla pyrittiin selvittämään muun muassa se, minkä liikelaitoksen palveluksessa 

vastaaja työskentelee. Edellä esitetyn taustatietokysymyksen perusteella vastauksia olisi 

ollut mahdollista analysoida liikelaitoskohtaisesti. Vastausprosentin jäädessä alhaiseksi 

ei vastausten liikelaitoskohtaista tarkastelua ollut tarkoituksenmukaista suorittaa.  

 

Riskienhallintasuunnitelmaa koskettavien kysymysten avulla etsittiin tietoa 

liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelman tarpeellisuuden kokemisesta, sekä sen 

käytöstä osana liikelaitosten riskienhallintaa. Valvontaa koskettavien kysymysten 

avulla kartoitettiin näkemyksiä valvonnan tehokkuudesta ja toimivuudesta. 

Riskienhallinnan asemaa osana johtamista koskettavat kysymykset kartoittivat 

vastaajien näkemystä siitä, miten riskit ja riskienhallinta on yhteydessä liikelaitoksen 

strategiaan ja tavoitteisiin.  
                                                 
318 Ks. Liite 1 
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Liikelaitoksen sisäistä ympäristöä selvitettiin viiden kysymyksen avulla, joiden 

tavoitteena oli tuottaa tietoa henkilöstön tietoisuudesta liikelaitoksen riskienhallinnasta. 

Tapahtumien tunnistamista, riskien arviointia ja niihin vastaamista koskettavilla 

kysymyksillä pyrittiin selvittämään, onko riskien arviointi riittävää ja kattavaa. 

Yhteistyötä, tiedonkulkua, rooleja ja kehittämistä käsittävien kysymysten tarkoituksena 

oli selvittää, miten riskienhallintaa koskeva tieto kulkee organisaatiossa, onko eri 

toimijoiden tehtävät selkeät liikelaitoksen riskienhallinnasta, ja miten riskienhallintaa 

tulisi vastaajien mielestä kehittää. 

 

Kysely lähetettiin toukokuussa 2007 paperiversiona Tampereen kaupungin sisäisessä 

postissa tutkimuksen kohteena olevien liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajille sekä 

johtoryhmien ja riskienhallintaryhmien jäsenille. Yhteensä kysely lähetettiin 55 

henkilölle. Kysely kohdistettiin johtoportaassa oleville henkilöille, sillä kyseisten 

liikelaitosten riskienhallinnan tilan katsottiin olevan parhaiten tiedossa organisaation 

johdolla ja johtokuntien puheenjohtajilla. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 27, 

joten vastausprosentti asettui 49,1 prosenttiin. Kyselyn lähettämisen jälkeen vastauksia 

karhuttiin sähköpostitse kerran.  

 

Kysely lähetettiin liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajille, joista yksi vastasi 

kyselyyn. Vastaus jätettiin huomioimatta kyselyn vastausten analysoinnissa. 

Johtokuntien puheenjohtajien vastauksia oli tarkoitus käsitellä erikseen. Kysely 

lähetettiin 55 henkilölle, joista 6 oli johtokuntien puheenjohtajia. Jos puheenjohtajien 

vastaukset rajataan käsittelyn ulkopuolelle, voidaan katsoa vastaajakunnan 

muodostuvan 49 henkilöstä ja vastausprosentti nousee tällöin 53,1 prosenttiin. 

 

Vastausprosentin alhaisuuteen on mahdollisesti vaikuttanut usea asia.  Kyselyn 

saaneista 50,9 prosenttia jätti vastaamatta kyselyyn. Vastausprosentti saattoi jäädä 

alhaiseksi muun muassa sen vuoksi, että vastaajat eivät kokeneet aihetta tärkeäksi. 

Johtoportaan asenne myös pro gradu -tutkimusta ja siihen liittyvää kyselyä kohtaan 

ovat mahdollisesti kielteisiä ja pro gradu -tutkielman avulla saavutettavia 

tutkimustuloksia ei välttämättä kaikki kyselyn saanut pidä tarpeeksi merkittävinä. 

Vastauksien saamiseen on mahdollisesti vaikuttanut myös kyselyn ulkoasu tai muut 

muotoseikat. Kysymysten asettelu, muoto tai sisältö on mahdollisesti osasyy vastausten 

alhaiseen saantiin.  
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Vastausten analysointi suoritettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman avulla. 

Analysointi suoritettiin vertailemalla saatuja vastauksia toisiinsa sekä tarkastelemassa 

vastausten jakautumista kysymyksen sisällä. Vastausten vähäisyyden vuoksi 

lomakekyselyn analysoinnissa ei ole käytetty tilastotieteellisiä menetelmiä ja saaduista 

vastauksista on tehty vain erityisen varovaisia yleistyksiä. 

 

7.2.2 Kyselyn tulokset 

 

Kyselyyn vastanneet jakautuivat liikelaitosten välille Taulukon 1 mukaisesti. 

Vastaajista 84 prosenttia kuului liikelaitoksen johtoryhmään. Riskienhallinnan ja 

sisäisen valvonnan COSO IC ja COSO ERM -viitekehykset olivat kaikille vastaajille 

joko täysi tai lähes tuntemattomia.  
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Taulukko 1 Lähetettyjen kyselylomakkeiden ja saatujen vastausten lukumäärä 

 

COSO ERM -viitekehyksen mukaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan katsotaan 

organisaatiossa kuuluvan sen koko henkilöstölle ja on kiinteä osa johtamisprosessi319. 

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia koki riskienhallinnan kuuluvan osaksi omaa 

toimenkuvaansa, ja vastasi käsittelevänsä riskienhallintaan liittyviä asioita ainakin 

kerran kuukaudessa tai useammin. Yksi vastaajista kuitenkin koki, että riskienhallinta 

ei kuulu hänen toimenkuvaansa.  

 

                                                 
319 COSO 2004a 
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Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma kattoi vastausten perusteella liikelaitoksen 

toimintaan liittyvät olennaiset riskit, ja sen käytön olevan kohtalaisen aktiivista osana 

liikelaitoksen riskienhallintaa. Vastaajista 84 prosenttia katsoi 

riskienhallintasuunnitelman kattavan liikelaitoksen olennaisimmat riskit. Vastaajista 

jopa 83,4 prosenttia oli täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että 

riskienhallintasuunnitelma on hyödyllinen liikelaitoksen riskienhallinnalle.  

 

Liikelaitoksen valvontaympäristöä koskettavien kysymysten mukaan liikelaitoksen 

päivittäisen valvonnan katsottiin 83,7 prosentin mukaan olevan tehokas ehkäisemään 

riskejä. Vastausten perusteella myös liikelaitosten sisäinen valvonta on riskejä ennalta 

ehkäisevää. Yleisesti ottaen saatujen tuloksien valossa liikelaitosten 

valvontajärjestelmien avulla havaitaan tehokkaasti riskejä. Vastaajista 28 prosenttia oli 

joko lähes eri tai eri mieltä siitä, että johtokunta valvoisi tehokkaan riskienhallinnan 

ylläpitämistä. Kielteisten vastausten perusteella voidaan arvioida, että johtokunnan 

valvonta ei ole kattavaa ainakaan kaikkien liikelaitosten osalta. 

 

Riskienhallinnan roolia johtamisen osana koskettavat kysymykset kartoittivat vastaajien 

näkemystä riskien ja riskienhallinnan yhteydestä liikelaitoksen strategiaan ja 

tavoitteisiin. Saatujen vastausten mukaan liikelaitoksen toimintaan liittyvät uhat ja 

mahdollisuudet huomioidaan liikelaitoksen strategiatyössä. Vastaajista 72 prosenttia oli 

täysin samaa tai samaa mieltä mahdollisuuksien ja uhkien huomioinnista. 

Liikelaitoksen riskienhallintajärjestelmää hyödynnetään liikelaitoksen strategiatyössä. 

Vastaajista vain kaksi oli eri mieltä asiasta. COSO ERM -viitekehyksen mukaan 

toimintaan liittyvien tapahtumien tunnistaminen ja tunnistettujen riskien arviointi on 

tavoitteiden asettamisen perusedellytys.320  

 

Kyselyn osiolla 2.4 kysyttiin johdon näkemystä siitä, miten hyvin liikelaitoksen 

henkilökunta tietää liikelaitoksen riskienhallinnan periaatteet, ja siitä ymmärtääkö 

henkilöstö mitä riskienhallinta on. Vastausten perusteella voidaan katsoa, että 

henkilökunnan tiedot riskienhallinnan pääperiaatteista ja tavoitteista ovat ainakin 

osittain puutteelliset. Vastaajista 57,4 prosentin mukaan pääperiaatteet ja tavoitteet 

eivät ole henkilökunnan tiedossa. 15 vastaajaa oli kielteisellä kannalla myös siihen, että 

ymmärtääkö koko henkilöstö mitä riskienhallinta on. Henkilöstön keskuudessa 

riskienhallinnan ymmärtäminen on ainakin osittain puutteellista. COSO ERM -

                                                 
320 COSO 2004b,13 
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viitekehyksen mukaan jokaisella työtekijällä tulisi olla tietoisuus omasta roolistaan 

organisaation riskienhallinnassa. Viitekehyksen mukaan johdon tehtäviin kuuluu 

asianmukaisten tiedonvälityskanavien luominen.321 

 

Vastaajista 13 vastasi kielteisesti siihen, että organisaatiokulttuuri ymmärrettäisiin 

osaksi riskienhallintaa. COSO ERM -viitekehyksen mukaan organisaation sisäinen 

ympäristö, joka pitää sisällään organisaation kulttuurin, on yksi riskienhallinnan 

kahdeksasta osa-alueesta. Viitekehyksen mukaan sisäisellä ympäristöllä on vaikutusta 

riskienhallinnan muihin osa-alueisiin. Kyselyn vastaajista jopa 88,5 % on sitä mieltä, 

että johtajat toimivat positiivisena esimerkkinä eettisten arvojen noudattamisessa.   

 

Kyselyn kolmannessa osiossa kysyttiin riskien tunnistamista ja arviointia. Kysymysten 

avulla selvitettiin, onko riskien arviointi vastaajien mielestä kattavaa. Saatujen 

vastausten perusteella riskien arvioinnin katsotaan olevan säännöllistä ja perustuvan 

liikelaitokselle asetettuihin tavoitteisiin.  Vastausten perusteella voidaan arviointien 

kattavan myös riskien todennäköisyyksien ja vaikutusten arvioinnin. Suurin osa, 84 

prosenttia vastaajista, piti liikelaitoksen riskienhallintamenetelmiä selkeinä. 

Tunnistettujen riskien raportointikäytäntöjen selkeys jakoi vastaajien mielipiteitä, ja 

käytäntöjen koettiin olevan ainakin osittain epäselviä.   

 

Vastaajista 44 prosenttia oli lähes eri mieltä ja 16 prosenttia täysin eri mieltä siitä, että 

riskien toteutumisen ja hallintakeinojen välisiä kustannuksia vertaillaan toisiinsa. Myös 

riskienhallinnan tiedottamisen riittävyydestä vastaajista 48 prosenttia oli ainakin lähes 

eri mieltä. Kustannusten ja hallintakeinojen sekä tiedottamisen riittävyyden ei 

vastausten perusteella voida todeta olevan kaikilta osin täysin riittävää. 

 

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu kaupunkikonsernin riskienhallinnan 

kehittäminen, arviointi ja tarkastaminen322. Kyselyn avulla selvitettiin liikelaitosten 

näkemystä sisäisen tarkastuksen roolista osana liikelaitoksen riskienhallintaa. Sisäistä 

tarkastusta koskettaviin kysymyksiin vastaajista 10 prosenttia ei osannut sanoa 

kantaansa, joka osaltaan voi johtuu siitä että kaikki vastaajat eivät täysin tunne sisäisen 

tarkastuksen toimintaa. Vastaajista 69,5 prosenttia on sitä mieltä, että sisäinen tarkastus 

arvioi riittävästi riskienhallinnan tilaa.  

                                                 
321 COSO 2004a 
322 Tampereen kaupunki, 6.2.2006 
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Liikelaitosten riskienhallinnan kehittäjänä sisäistä tarkastusta ei vastausten perusteella 

voida nähdä. Vastaajista vain 20 prosenttia mainitsi sisäisen tarkastuksen yhdeksi 

liikelaitoksen riskienhallinnan kehittäjäksi. Liikelaitoksen riskienhallintaa kehittää 

saatujen vastausten perusteella erityisesti liikelaitoksen johtoryhmä ja toimitusjohtaja 

sekä yksiköiden johtajat. Taulukossa 2 esitetään vastaajien näkemys liikelaitoksen 

riskienhallinnan kehittäjistä. 

 

Riskienhallintaa kehittää 
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Taulukko 2 Riskienhallinnan kehittäjät 

 

Liikelaitosten riskienhallinnassa toimitusjohtajan, johtoryhmän, yksiköiden johtajien ja 

johtokunnan sekä yksiköiden johtajien roolit nähtiin erityisen selkeinä. Puolestaan 

kaupungin riskienhallintapäällikön roolin koki selkeäksi 41,7 prosenttia vastaajista ja 

sisäisen tarkastuksen roolin puolestaan vain 33,3 prosenttia. Koko henkilöstön roolin 

oli selkeä vastaajista vain 25 prosentin mukaan. 
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Roolien selkeys 
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Taulukko 3 Riskienhallinnan roolien selkeys liikelaitoksessa 

 

Lomakekyselyn lopuksi esitettiin kolme avointa kysymystä riskienhallinnan 

kehittämisestä. Avoimiin kysymyksiin saatiin vastauksia yhteensä yhdeltätoista 

vastaajalta. Kysymyksessä 5.3 pyydettiin vastaajaa esittämään kolme tärkeintä seikkaa, 

joita liikelaitoksen riskienhallinnassa tulisi kehittää. Saatujen vastausten perusteella 

tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi riskienhallinnan tiedottaminen 

henkilökunnalle. Toinen kehittämisen kohde oli riskikartoitusten ja -arviointien 

kehittäminen sekä kolmanneksi nousi riskienhallinnan raportointi ja seuranta. Avoimiin 

kysymyksiin vastanneet nostivat esiin sen, että liikelaitoksen koko henkilökunnan 

roolia osana riskienhallintaa tulisi korostaa. Vastauksissa painottui myös tarve korostaa 

toimitusjohtajan ja esimiesten roolia liikelaitoksen riskienhallinnassa. 
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8 PÄÄTELMÄT 

8.1  Tutkimustulokset 

8.1.1 Riskienhallinnan järjestäminen 
 

Tässä tutkielmassa tutkittiin tapaustutkimuksena kunnallisten liikelaitosten 

riskienhallintaa. Tutkimuksen kohteena olivat Tampereen sähkölaitos, Tampereen Vesi, 

Tampereen kaupungin liikennelaitos, Tampereen kaupungin tilakeskus, Tampereen 

Tietotekniikkakeskus ja Tampereen Auto- ja konekeskus.  

 

Kunnallisen liikelaitoksen riskienhallintaa ohjaa sen omistaja eli kunta liikelaitosten 

johtosäännön sekä muiden kunnan antamien ohjeiden ja määräysten avulla. Tampereen 

kaupungin liikelaitosten johtosäännön, sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja 

hallintotapa -ohjeen sekä kaupungin riskipolitiikan mukaan liikelaitoksen johtokunta 

vastaa liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, ja sen tehtävänä on 

hyväksyä liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma ja ohjeistus. Tutkimuskohteena 

olleista liikelaitoksista ainoastaan Tampereen kaupungin liikennelaitoksen johtokunta ei 

ollut hyväksynyt vuosien 2005–2006 välisenä aikana kyseiselle liikelaitokselle 

riskienhallintasuunnitelmaa.  

 

Kaupungin riskipolitiikka asettaa kaupungin riskienhallintatoiminnan päämäärät ja 

tavoitteet sekä kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuiden, 

seurannan ja riskienhallinnan tiedottamisen periaatteet. Riskipolitiikan mukaan 

kaupungin liikelaitosten tulee riskienhallintasuunnitelmissaan esittää liikelaitoksen 

merkittävimmät riskit ja niiden rahoitus- ja kontrollointimenetelmät. Tutkimuksen 

kohteena olleista liikelaitoksista sähkölaitos, vesilaitos, tilakeskus ja 

tietotekniikkakeskus kuvasivat riskienhallintasuunnitelmissaan liikelaitoksen 

merkittävimmät riskit ja riskienhallintasuunnitelma täytti riskipolitiikan asettamat 

vaatimukset.  

 

Liikennelaitoksen johtokunta ei ollut hyväksynyt vuosien 2005–2006 aikana 

riskienhallintasuunnitelmaa, joten sen osalta voidaan todeta, että sen riskienhallinta ei 

täytä omistajan asettamia vaatimuksia. Auto- ja konekeskuksen 

riskienhallintasuunnitelmassa vuosille 2005–2006 mainittiin liikelaitoksen 
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merkittävimpien riskien lukumäärä, mutta sen tarkempaa erittelyä ei 

riskienhallintasuunnitelma sisältänyt.  

 

Johtosäännön, hyvän johtamis- ja hallintotapa -ohjeen sekä kaupungin riskipolitiikan 

avulla on Tampereella pyritty nostamaan riskienhallinnan asemaa osana sen toimialojen 

johtamista. Tampereella on huomioitu riskienhallinta osana organisaation tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamista. Riskienhallintasuunnitelmissa riskienhallinnan 

tavoitteeksi on asetettu liikelaitokselle asetetun tulostavoitteen saavuttaminen. 

 

Riskienhallintasuunnitelmien perusteella tutkimuksen kohteena olleiden liikelaitosten 

riskienhallinnan tasossa on vaihtelua. Liikelaitoksista tilakeskuksen ja 

tietotekniikkakeskuksen riskienhallintasuunnitelmat kattoivat muita liikelaitoksia 

yksityiskohtaisemmin liikelaitoksen merkittävimmät riskit ja toimenpide-ehdotukset 

niiden hallitsemiseksi. Tilakeskuksen ja tietotekniikkakeskuksen 

riskienhallintasuunnitelmissa esitettiin riskien tunnistamista ja arviointia sekä 

luokittelua varten selkeät toimintatavat, joiden perusteella liikelaitosten mahdollisia 

riskejä tulisi analysoida.  Näiden kahden liikelaitoksen riskien tunnistamisen, arvioinnin 

ja luokittelun voidaan katsoa vastaavan luvussa 4 esitetyn riskienhallintaprosessin 

vastaavia osa-alueita. 

 

Kuvio 13 kuvaa liikelaitoksen riskienhallinnan järjestämistä vastuiden ja tehtävien 

perusteella. Tampereen kaupunki ohjaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 

hyväksymien ohjeiden ja sääntöjen avulla liikelaitoksen riskienhallintaa. Liikelaitos on 

velvollinen noudattamaan omistajansa ohjeita ja vuosittain raportoimaan 

riskienhallinnasta omistajalleen.  

 

Kaupungin toimijoita ovat kaupunginvaltuusto ja -hallitus sääntöjen ja ohjeiden 

asettajana. Tämän lisäksi kaupungin riskienhallintapäällikkö koordinoi riskienhallintaa 

ja raportoi myös liikelaitosten riskienhallinnasta kaupunginhallitukselle. 

Konsernihallinnossa toimiva sisäinen tarkastus puolestaan kehittää, arvio ja tarkastaa 

liikelaitosten riskienhallintaa, joka osaltaan ohjaa myös liikelaitoksen riskienhallintaa. 

Tarkastuslautakunta ja tarkastustoimikunta arvioivat omassa toiminnassa myös 

liikelaitoksen riskienhallintaan, joka voi johtaa liikelaitosten riskienhallintaan liittyviin 

suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin. 
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Liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen 

riskienhallintasuunnitelma ja ohjeistus. Toimitusjohtajan tehtävä on vastata alaisensa 

liikelaitoksen riskienhallinnan saattamisesta osaksi johtamisjärjestelmää sekä 

riskienhallinnan vastuiden jakaminen. Toimitusjohtaja vastaa myös riskienhallinnan 

raportoinnista johtokunnalle. 

 

 

 

Kuvio 13 Vastuu ja riskienhallinnan järjestäminen liikelaitoksessa 

 

Yksiköiden esimiesten vastuulla on riskienhallinnan toimeenpano, riskien 

tunnistaminen ja arviointi, kehittäminen sekä valvonta omalla vastuualueellaan. 

Yksiköiden esimiehet toimivat linkkinä toimitusjohtajan ja koko liikelaitoksen muun 

henkilöstön välissä. Riskienhallinnan yhdyshenkilö vastaa riskienhallinnan prosessien 

ylläpidosta ja toimivuudesta. Tiedotus liikelaitoksen riskienhallinnan periaatteista ja 

vaikutuksista yksittäisen työntekijän toimintaan kuuluu esimiesten vastuulle. Koko 

henkilöstön vastuulla on puolestaan toimia ohjeiden ja toimintamääräysten mukaisesti 

riskien välttämiseksi.  
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8.1.2 Kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa 
 

COSO ERM -viitekehys kuvaa kokonaisvaltaista riskienhallintaa, kuten luvussa 2.1.3 

esitettiin, kuutiomaisen matriisin avulla. Kokonaisvaltainen riskienhallinta sisältää 

viitekehyksen mukaan koko organisaation ja sen tavoitteet sekä riskienhallinnan 

kahdeksan osa-aluetta, jotka ovat sisäinen ympäristö, tavoitteiden asettelu, tapahtumien 

tunnistaminen, riskien arviointi, riskeihin vastaaminen, valvontatoimenpiteet, tieto ja 

viestinä sekä seuranta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuskohteena 

olleiden liikelaitosten riskienhallinta ei ole vielä kaikilta osin täytä kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan kriteerejä, mikäli kriteeriksi katsotaan COSO ERM -viitekehyksen 

mukainen riskienhallinta.  

 

Sisäisellä ympäristöllä viitekehyksessä tarkoitetaan organisaatiossa vallitsevaa 

ilmapiiriä, joka pitää sisällään muun muassa organisaatiokulttuurin, hallituksen 

valvonnan, rehellisyyden, organisaation rakenteen, vastuunjakamisen ja eettiset arvot. 

Liikelaitosten tasolla tarkasteltuna hallitukseksi voidaan katsoa niiden johtokunta ja 

koko kaupungin tasolla joko kaupunginhallitus tai -valtuusto. Liikelaitosten tasolla 

johtokunta ei riittävässä määrin valvo tehokkaan riskienhallinnan ylläpitämistä. 

Kaupunginhallitus valvoo raportoinnin avulla liikelaitosten riskienhallintaa, joka on 

asiakirjojen valossa riittävää. Tutkimustulosten perusteella liikelaitoksissa 

organisaatiokulttuuria ei lueta osaksi riskienhallintaa ja voitaneen todeta, että 

liikelaitoksen sisäisen ympäristön asemassa osana riskienhallintaa on vielä kehitettävää.  

 

Liikelaitosten riskienhallinnassa korostuvat erityisesti liikelaitosten 

toimintaympäristöön liittyvien tapahtumien tunnistaminen, riskien arviointi, riskeihin 

vastaaminen sekä riskien hallintakeinojen tehokkuuden seuranta, mitkä myös COSO 

ERM katsoo osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tutkimusaineiston perusteella 

liikelaitoksia uhkaavat riskit, ja toisaalta mahdollisuudet, huomioidaan kattavasti 

liikelaitosten riskienhallinnassa sekä tavoitteiden ja strategian asettamisessa.  

 

Riskien arviointi ja niihin vastaaminen on nostettu liikelaitosten 

riskienhallintasuunnitelmiin, ja kyselyn vastausten perusteella arviointi on 

liikelaitoksissa riittävällä tasolla. Riskien arvioinnissa ja riskikartoitusten tekemisessä ja 

niissä käytetyissä menetelmissä on kuitenkin kyselyn perusteella vielä 
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kehittämistarvetta, vaikkakin nämä osa-alueet ovat huomioitu hyvin osana liikelaitosten 

riskienhallintaa. 

 

Liikelaitosten strategiassa ja tavoitteiden asettamisessa huomioidaan liikelaitosten 

riskienhallintajärjestelmät ja niiden toimintaan liittyvät uhat ja mahdollisuudet.  COSO 

ERM -viitekehyksen mukaan osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa on organisaation 

tavoitteet, joilla viitataan strategiaan, toimintaan, raportointiin sekä lakien ja sääntöjen 

noudattamiseen liittyviin tavoitteisiin. Riskienhallintasuunnitelmissa nousee esiin, että 

liikelaitosten tavoite on omistajan asettaman tuottotavoitteen saavuttamista, mutta 

liikelaitoksen muut tavoitteet eivät ole selkeästi nitoutuneita liikelaitosten 

riskienhallinnanprosessin lähtökohdaksi.  

 

Riskienhallintaprosessin kehittäminen tavoite ja strategia lähtöisemmäksi voidaan 

kuvata Kuvion 14 avulla. Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma laadittaisiin 

tavoitteiden ja strategian pohjalta, ja se sisältäisi liikelaitoksen merkittävimmät riskit ja 

niiden hallintakeinot sekä ohjeistaisi liiketoimintayksiköitä liikelaitoksen riskien 

arvioinnissa ja luokittelussa. Tavoitteiden ja strategian perusteella liikelaitokselle 

asetettaisiin myös oma riskinottohalukkuuden taso. 

 

Kuvion 14 mukaan liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelmaan kootaan 

liiketoimintayksiköissä suoritettujen riskikartoitusten ja -analyysien avulla tunnistetut 

liikelaitoksen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi nostetaan ne riskit, 

jotka ylittävät riskienhallintasuunnitelmassa asetetun merkittävän riskin kriteerit.   

Riskienhallintasuunnitelmissa määriteltäisiin riskien merkittävyystasot, esimerkiksi 

hyödyntäen luvussa 4 esitettyjä Kuvioita 8, 9 ja 10. Riskien luokittelu tapahtuisi riskien 

todennäköisyyteen ja vakavuuteen perustuen, mahdollisesti myös euromääräisesti. 

 

Kuviossa esitetty riskienhallintaprosessi sisältää sekä riskienhallinnan hajautetun ja 

keskitetyn organisoinnin. Liikelaitoksen merkittävimmät riskit nostetaan koko 

liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelmaan ja niiden hallinta olisi organisoitu 

keskitetysti liikelaitoksessa. Liiketoimintayksiköissä suoritettujen riskikartoitusten ja -

analyysien avulla esiin tulevien riskien, jotka eivät ylitä riskienhallintasuunnitelmaan 

otettavien merkittävien riskien tasoa, hallinta olisi liiketoimintayksiköiden vastuulla 

hajautetusti. 
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Riskienhallintasuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan liikelaitoksissa tällä hetkellä 

vuosittain, joka Kuviossa 14 merkitsee sitä, että liikelaitoksen riskien tunnistamista, 

arviointia ja luokittelua varten riskienhallintasuunnitelmassa asetetaan aina vuosittain 

ne periaatteet, joiden mukaan riskienhallintaa käytännössä toteutetaan 

liiketoimintayksiköissä. Riskienhallintaprosessin seurannan ja arvioinnin avulla 

muutetaan liikelaitoksen riskienhallintaa haluttuun suuntaan. 

 

 

Kuvio 14 Riskienhallintaprosessin kehittäminen tavoite ja strategialähtöiseksi 

 

Riskien hallitsemiseksi päätettyjen hallintatoimenpiteiden toteuttaminen ja valvonta on 

asetettu liiketoimintayksiköiden esimiesten vastuulle ja heillä on myös vastuu sen 

toimeenpanon valvonnasta. Tutkimustulosten perusteella liikelaitoksien 

riskienhallinnassa ei seurata riskien hallitsemiseksi asetettujen hallintakeinojen ja 

riskien toteutumisesta aiheutuneiden kustannusten välistä suhdetta. Liikelaitosten 

riskienhallinnassa olisi jatkossa mahdollista huomioida aikaisempaa enemmän riskien 

toteutumisen aiheuttamien kustannusten suhde asetettuihin suojaustoimenpiteisiin.  
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Yksi COSO ERM -viitekehyksen mukainen riskienhallinnan osa-alue on tieto ja 

viestintä. Tutkimusaineiston perusteella liikelaitosten riskienhallinnassa viestintä ja 

tiedonkulku ovat muita osa-alueita pienemmässä roolissa.  Tutkimusaineiston 

perusteella todetaan, että liikelaitoksen riskienhallinnan tiedottamisessa 

henkilökunnalle on vielä kehitettävää. Liikelaitosten johdolle lähetetyn kyselyn 

perusteella liikelaitoksen henkilökunnalla ei ole kaikilta osin tiedossa liikelaitoksen 

riskienhallinnan periaatteet. Saatujen tuloksien perusteella liikelaitokset 

riskienhallinnan koulutuksen sekä tiedottamisen lisääminen voisi toimia keinona 

henkilökunnan riskienhallinta tietoisuuden parantamisessa. Henkilökunnan tietoisuus 

omasta roolistaan liikelaitoksen riskienhallinnassa on tärkeä, jotta jokainen ymmärtää 

riskienhallinnan merkityksen ja yhteyden omaan työhönsä. 

 

Kyselyn vastaajat nostivat riskien seurannan ja raportoinnin yhdeksi tärkeäksi 

liikelaitosten riskienhallinnan kehityskohteeksi. Kehittämistarpeista huolimatta 

riskienhallintaa seurataan liikelaitoksissa muun muassa riskienhallintasuunnitelmien 

vuosittaisten arviointien avulla. Riskienhallintasuunnitelmien arvioinnin avulla saadaan 

tietoa riskienhallintajärjestelmän tehokkuudesta. Riskienhallintaa seurataan myös 

omistajan taholta, sillä liikelaitosten tulee raportoida vuosittain riskienhallinnastaan 

myös omistajalleen. Tämän lisäksi osana seurantaa sisäinen tarkastus, 

tarkastuslautakunta ja tarkastustoimi arvioivat liikelaitosten riskienhallintaa. Seurannan 

osalta liikelaitosten riskienhallinnassa nähdään viitekehyksen mukaisia piirteitä.  
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8.2  Jatkotutkimus 

 
Tutkielma nosti esiin, että kunnallisten liikelaitosten riskienhallinnasta löytyy 

aikaisempaa tutkimusta hyvin niukalti. Tutkimuksen perusteella voidaan katsoa 

tarpeelliseksi syventää kunnallishallinnon riskienhallintaa koskettavaa tutkimusta. 

Tutkimusta olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa tätä tutkielmaa tarkemmalle tasolle 

niin, että katse kohdistettaisiin vain yksittäisiin riskilajeihin. Tutkimusta voisi kohdistaa 

ja tarkentaa käsittelemään yksittäisiä riskejä ja niiden hallinnassa käytössä olevia 

menetelmiä. 

 

Kunnallishallinnon ja kunnallisten liikelaitosten riskienhallinnasta ei ole kuntien välistä 

vertailututkimusta. Kuntien välinen vertailututkimus riskienhallinnasta voisi antaa 

kunnille tarpeellista tietoa oman riskienhallintansa kehittämisen tueksi. 
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LIITTEET   
Liite1 Kyselylomake 
 
1 TAUSTATIEDOT 
 
Työskentelen seuraavassa liikelaitoksessa______________________. 
 
Ympyröi valitsemasi vastausvaihto 
 
1.1 Olen 
 
1……johtoryhmän jäsen 
2……riskienhallintaryhmän jäsen 
 
1.2 Työvuodet kaupungin palveluksessa 
 
1…… alle 4 vuotta 
3……5-9 vuotta 
4……10-15 vuotta 
5……16-20 
6……yli 20 vuotta 
 
1.3 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten riskienhallinnan roolia työssäsi 
 
1……Ei kuulu toimenkuvaani  
2……Käsittelen riskienhallintaan liittyviä asioita harvoin 
3……Käsittelen riskienhallintaan liittyviä asioita ainakin kerran kuukaudessa 
4……Käsittelen riskienhallintaan liittyviä asioista viikoittain 
5……Riskienhallinta on olennainen osa päivittäistä toimenkuvaani 
6……En osaa sanoa 
 
1.4 Käsitykseni mukaan riskienhallinta kuuluu liikelaitoksessa, 
 
1……johtoryhmän tehtäviin 
2……johtokunnalle 
3……kaikille esimiehille 
4……riskienhallinnan johtoryhmälle 
5……riskienhallintapäällikölle 
6……koko henkilöstölle 
7……En osaa sanoa 
 
1.5 COSO IC- viitekehyksen tunnen 
 
1.......erittäin hyvin 
2.......hyvin 
3.......kohtalaisesti 
4.......en lainkaan 
5.......En osaa sanoa 
 
1.6 COSO ERM- viitekehyksen tunnen 
 
1.......erittäin hyvin 
2.......hyvin 
3.......kohtalaisesti 
4.......en lainkaan 
5.......en osaa sanoa 
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2 TIETOA RISKIENHALLINNASTA LIIKELAITOKSESSA 
 
2.1 Riskienhallintasuunnitelma 
 
Seuraavaksi esitetään muutamia kysymyksiä liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelmasta. 
Mikäli liikelaitoksella ei ole riskienhallintasuunnitelmaa, tarvitseeko se mielestäsi 
sellaisen kyllä....ei. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ei, siirry suoraan kysymykseen 
2.2.1. 
 

Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä se numero, joka mielestäsi parhaiten kuvaa 
tilannetta liikelaitoksessa, jossa työskentelet.  
Asteikko, ellei tosin mainita 
1= Täysin samaa mieltä  4= Lähes eri mieltä  
2= Samaa mieltä  5= Eri mieltä 
3= Lähes samaa mieltä  6= Täysin eri mieltä  
   7=En osaa sanoa 
 
2.1.1 Riskienhallintasuunnitelma on kattava ja se on aktiivisessa käytössä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 
2.1.2 Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma on hyödyllinen 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.1.3 Mielestäni liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma tulee päivittää  

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.1.4 Mielestäni riskienhallintasuunnitelmaa arvioidaan riittävän usein 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.1.5 Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelmaa arvioidaan  

1….Kerran kahdessa vuodessa tai harvemmin 
2….Kerran vuodessa 
3….Muutaman kerran vuodessa 
4….Kerran kuukaudessa tai useammin 
5.....En osaa sanoa 
 
 
2.2 Liikelaitoksen valvontajärjestelmä, riskien ehkäisijä 
 
2.2.1 Liikelaitoksen sisäinen valvonta on riskejä ennalta ehkäisevää  
1....2….3….4….5….6…….7 
 

2.2.2 Liikelaitoksen valvontajärjestelmä on tehokas havaitsemaan riskejä ja sen toimivuutta 
testataan riittävästi 
1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.2.3 Liikelaitoksen päivittäinen valvonta on riittävää riskien ehkäisemiseksi 
1....2….3….4….5….6…….7 
2.3 Riskienhallinta liikelaitoksen johtamisessa 
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2.3.1 Riskienhallintajärjestelmää sovelletaan liikelaitoksen strategiatyössä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 
2.3.2 Strategiatyössä huomioidaan liikelaitoksen toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja uhat 

sekä niiden toteutumisen todennäköisyys 

1....2….3….4….5….6..........7 

 

2.3.3 Riskienhallintaan panostetaan riittävästi liikelaitoksen johdon toimesta 
1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.3.4 Mielestäni riskienhallinnan vastuunjako on liikelaitoksessa selkeästi määritelty 

1…2….3….4….5….6…….7 

 

2.3.5 Johtokunta valvoo tehokkaan riskienhallinnan ylläpitämistä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

 

2.4 Riskienhallinta ja liikelaitoksen henkilöstö 

 
2.4.1 Liikelaitokseni riskienhallinnan pääperiaatteet ja tavoitteet ovat yleisesti liikelaitoksen 

henkilöstön tiedossa 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.4.2 Koko henkilöstö ymmärtää mitä riskienhallinta on ja sen merkityksen 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.4.3 Liikelaitoksen organisaatiokulttuuri ymmärretään osana riskienhallintaa 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.4.4 Tiedän itse liikelaitokseni riskinhallinnan periaatteet 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

2.4.5 Johtajat toimivat liikelaitoksessa positiivisena esimerkkinä eettisten arvojen 

noudattamisessa 

1....2….3….4….5….6…….7 
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3 RISKIT LIIKELAITOKSESSA 
 
3.1 Riskien tunnistaminen ja arviointi 
 
Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä se numero, joka mielestäsi parhaiten kuvaa 
tilannetta liikelaitoksessa, jossa työskentelet.  
Asteikko, ellei tosin mainita 
1= Täysin samaa mieltä  4= Lähes eri mieltä  
2= Samaa mieltä  5= Eri mieltä 
3= Lähes samaa mieltä  6= Täysin eri mieltä  
   7=En osaa sanoa 
 
3.1.1 Mielestäni liikelaitoksessa riskien arviointi on säännöllistä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.2 Mielestäni liikelaitoksessa riskien arviointi on riittävää 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.3 Riskien arviointi perustuu liikelaitokselle asetettuihin tavoitteisiin 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.4 Liikelaitoksessa systemaattisesti seurataan toimintaympäristössä ja organisaation sisällä 
tapahtuvia muutoksia 
1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.5 Liikelaitoksessa arvioidaan toimintaa uhkaavien riskien vaikutuksia ja todennäköisyyttä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.6 Tunnistettujen riskitapahtumien raportointikäytäntö on selkeä ja raportointi on riittävää 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.7 Mielestäni liikelaitoksella on käytössä selkeät riskienhallintamenetelmät 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

3.1.8 Riskien toteutumisen ja hallintakeinojen välisiä kustannuksia vertaillaan toisiinsa 

1....2….3….4….5….6…….7 
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4 YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU 

Vastaa seuraaviin väittämiin ympyröimällä se numero, joka mielestäsi parhaiten kuvaa 
tilannetta liikelaitoksessa, jossa työskentelet.  
Asteikko, ellei tosin mainita 
1= Täysin samaa mieltä  4= Lähes eri mieltä  
2= Samaa mieltä 5= Eri mieltä 
3= Lähes samaa mieltä 6= Täysin eri mieltä 
  7=En osaa sanoa 
 

4.1 Johtoryhmän ja toimivan johdon yhteistyö riskienhallinnasta on tiivistä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.2 Johtokunta ja muun johdon välinen yhteistyö riskienhallinta-asioissa on tiivistä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.3 Riskienhallintaan liittyvistä asioista tiedotetaan henkilökunnalle riittävästi 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.4 Sisäinen tarkastus arvioi riittävästi liikelaitosten riskienhallinnan tilaa ja valvontaa 

riskienhallinnan tavoitteisiin nähden 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.5 Sisäinen tarkastus tekee riittävästi toteuttamiskelpoisia suosituksia riskienhallinnan 

kehittämiseksi 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.6 Sisäinen tarkastus on tarpeellinen liikelaitoksen riskienhallinnan kehittämisen kannalta 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.7 Riskejä koskeva tieto kulkee hyvin liikelaitoksen johdon ja konsernihallinnon johdon 

välillä 

1....2….3….4….5….6…….7 

 

4.8 Riskejä koskeva tieto kulkee tarvittaessa tehokkaasti liikelaitoksen eri yksiköiden välillä  

1....2….3….4….5….6…….7 
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5 ROOLIT JA KEHITTÄMINEN 

Vastaa seuraavaan väittämään ympyröimällä kaikki ne tahot, joiden rooli on 

liikelaitoksen riskienhallinnassa selkeä.  

5.1 Seuraavien tahojen rooli on mielestäni selkeä liikelaitoksen riskienhallinnassa 

1…..Johtokunnan  
2…..Johtoryhmän 
3…..Toimitusjohtajan 
4…..Yksiköiden johtajien 
5…..Koko henkilöstön 
6…..Riskienhallinnan yhteyshenkilön 
7…..Kaupungin yhteisen riskienhallintapäällikön 
8…..Sisäisen tarkastuksen 
9…..En osaa sanoa 
 
Vastaa seuraavaan väittämään ympyröimällä kaikki mielestäsi sopivat vaihtoehdot 
 
5.2 Mielestäni liikelaitoksen riskienhallintaa kehittää 

1…..Johtokunta 
2…..Johtoryhmä 
3…..Toimitusjohtaja 
4…..Yksiköiden johtajat 
5…..Liikelaitoksen riskienhallintaryhmä 
6…..Kaupungin yhteinen riskienhallintapäällikkö 
7…..Sisäinen tarkastus 
8…..En osaa sanoa 
9…..Joku muu ………..Kuka_________________________________________________ 
 
6.1 Kerro mielestäsi kolme tärkeintä seikkaa, joita tulisi kehittää liikelaitoksen 
riskienhallinnassa 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6.2 Kerro kenen roolia ja vastuuta riskienhallinnasta tulisi korostaa. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6.3 Mahdolliset muut riskienhallintaan liittyvät kehitysideasi, jotka haluat tuoda esiin. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSESTASI! 

 
 

 

 

 

 


