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Opinnäytetyön aihe oli riskianalyysin laatiminen kohdeyritykselle. Työn tavoit-
teena oli saada selville kohdeyrityksen suurimmat riskit ja antaa niille hallintakei-
noja. Viralliset tutkimuskysymykset olivat: Mitä tarkoittavat riski, riskianalyysi ja 
riskienhallinta? Mitkä ovat kohdeyrityksen suurimmat riskitekijät? Kuinka riskite-
kijöitä tulisi ehkäistä tai hallita? 

Työn empiirinen osio koostui kahdesta osasta. Ensimmäinen osa koostui tunnus-
lukuanalyysistä ja kirjanpitäjien haastattelusta. Toisen osan muodostivat riskimat-
riisi ja toimitusjohtajan haastattelu. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina. 
Ensimmäisen osan tuloksista selvisi, että kohdeyrityksen taloudellinen tila on erit-
täin hyvä eikä yrityksen taloudellinen rakenne aiheuta sille riskiä. Toisen osan 
riskimatriisi puolestaan paljasti yrityksen merkittävimmät riskit, joita ovat työtur-
vallisuusriskit, ammattitaudit sekä merkittävimpänä riippuvuus yhdestä asiak-
kaasta.  

Kokonaisuudessaan yrityksen tila ja riskienhallinta olivat kuitenkin erittäin hyvällä 
tolalla eikä suurempia muutoksia tarvitse tehdä. Pienillä muutoksilla yrityksen ris-
kienhallinta kohentuu jo huomattavasti. Eniten yrityksen tulisi kiinnittää huomiota 
merkittävimpään riskiin, riippuvuusriskiin, ja laatia sen toteutumisen varalta toi-
mintasuunnitelma, kuinka yritys selviäisi tämän asiakkaan menettämisestä. Tä-
män toimintasuunnitelman tekeminen olisikin hyvä jatkotutkimusaihe tästä opin-
näytetyöstä.  

Asiasanat: riski, riskienhallinta, riskianalyysi 
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The purpose of the study was to find out the major risks of the target company 
and give them tools to manage those risks. The theoretical framework includes 
information about risks, risk management and risk analysis. Theoretical data for 
this study were collected from literature and the Internet.  

This study was carried out as a qualitative study. The information was gathered 
by theme interviewing the target company’s managing director, who is also the 
company’s owner, and two accountants. The empirical study consisted of two 
parts. The first part includes a key analysis and an interview of the accountants. 
The second part includes risk analysis and an interview of the managing director. 

The results of the study show that the target company has well-managed risk 
management. The financial condition of the company is very good and they have 
only a few significant risks. The biggest risk was the dependence on only one 
customer. Other important risks were occupational safety and occupational dis-
eases. The company should pay attention to the most significant risk and prepare 
an action plan for how to overcome this customer’s loss. This would be a good 
new research theme for this thesis. 

Keywords: risk, risk management, risk analysis  
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1 Johdanto 

Riskit ovat olennainen osa yritystoimintaa, joka on jatkuvaa riskien ottamista. Toi-

minnan kannattavuuden kannalta on tärkeää tuntea oman yrityksen riskit ja pyr-

kiä ehkäisemään ei-toivottuja riskejä mahdollisimman hyvin. Yrityksissä tulisi 

tehdä säännöllisin väliajoin riskianalyysejä osana riskinhallintatyötä, jotta pystyt-

täisiin tunnistamaan mahdolliset uudet riskit ja selvittämään, onko jo tiedossa ole-

ville riskeille riittävät hallintakeinot käytössä vai vieläkö niiden eteen voisi tehdä 

jotain lisää. 

Aiheena riskianalyysi ja riskienhallinta on erittäin kiinnostava, ja siitä löytyykin 

paljon kirjallisuutta ja jo tehtyjä opinnäytetöitä. Jokainen riskianalyysi on kuitenkin 

yksilö ja riippuvainen analysoitavasta yrityksestä, joten yhtäkään analyysiä ei voi 

yleistää muihin yrityksiin, vaan analyysin toimintamallit ja saadut tulokset ovat 

täysin riippuvaisia kohdeyrityksestä ja sopivat ainoastaan sen yrityksen tarkoituk-

siin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on teoriaosuudessa selvittää, mitä tar-

koittavat riskit, riskienhallinta ja riskianalyysi. Empiirisessä osuudessa puolestaan 

selvitetään, mitkä ovat kohdeyrityksen suurimmat riskit ja kuinka niitä tulisi par-

haiten hallita tai ehkäistä. Opinnäytetyön viralliset tutkimuskysymykset ovatkin: 

Mitä tarkoittavat riski, riskianalyysi ja riskienhallinta? Mitkä ovat kohdeyrityksen 

suurimmat riskitekijät? Kuinka riskitekijöitä tulisi ehkäistä tai hallita? Työn tavoit-

teena on saattaa suurimmat riskit johdon tietoon ja antaa niihin riskienhallintakei-

noja. Tavoitteena ei ole ottaa keinoja välittömästi käyttöön yrityksessä.  

Kohdeyrityksenä toimii eteläkarjalainen pk-sektorin maanrakennus- ja kuljetus-

yritys, joka myy kiviainestuotteita ja tuottaa erilaisia maanrakennuspalveluita asi-

akkailleen. Yrityksen toimitusjohtajana toimii yrityksen omistaja, joka omistaa yk-

sin koko yrityksen. Yritys on kasvanut huomattavasti parin viime vuoden aikana, 

ja työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen 

mukainen liikevaihto oli noin 6,8 miljoonaa euroa. Kohdeyritykselle ei ole aiemmin 

laadittu laajaa riskianalyysiä, vaan aiemmat analyysit rajoittuvat pankkien ja va-

kuutusyhtiöiden laatimiin tilinpäätöksen pohjalta tehtyihin tunnusluku- ja tilinpää-

tösanalyyseihin. Tämän vuoksi opinnäytetyö on yritykselle ajankohtainen ja antaa 

lisätietoa ja uusia näkökulmia yrityksen riskienhallintaan.   
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Tämä opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä empiirisestä osuudesta. Teo-

riaosuuden ensimmäisessä luvussa määritellään, mitä riski tarkoittaa sekä käsi-

tellään tarkemmin erilaisia riskilajeja. Toisessa luvussa puolestaan määritellään, 

mitä tarkoittavat riskienhallinta sekä riskianalyysi. Luvussa myös selvitetään, min-

kälaisia eri vaatimuksia riskienhallintatoimille asetetaan yrityksen sisällä ja yrityk-

sen ulkopuolella sekä mistä seikoista riskienhallintaprosessi muodostuu. Luvun 

lopussa annetaan keinoja riskienhallinnan toteuttamiselle. Myös empiirinen osio 

koostuu kahdesta luvusta, joista ensimmäisessä esitellään pääpiirteittäin kohde-

yritys, kerrotaan kohdeyritykselle annetuista riskienhallintavaatimuksista sekä 

itse riskianalyysistä, kuinka se on toteutettu sekä siitä saaduista tuloksista. Ris-

kianalyysi kohdeyritykselle on toteutettu kahdessa osassa, joista ensimmäinen 

koostuu tunnuslukuanalyysistä sekä kirjanpitäjien haastattelusta. Toinen osa 

koostuu riskimatriisista, joka on yksi riskianalyysitapa. Riskimatriisissa määritel-

lään pääriskiluokat ja niiden alle yksittäisiä riskikokonaisuuksia. Matriisin avulla 

kartoitetaan jokaisen pääriskiluokan osalta erikseen sitä uhkaavat suurimmat ris-

kitekijät. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2016, 100.) Riskimatriisi on laa-

dittu ja käsitelty yhdessä yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Empiirisen osion sekä 

koko opinnäytetyön viimeinen luku on yhteenveto, jossa kootaan yhteen koko 

työn tavoitteet sekä saadut tulokset ja pohditaan niitä.  

Empiirisen osion tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan koh-

deyrityksen riskejä ja niiden hallintaa. Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan ko-

konaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. 

Aineistoa kerätään havainnoimalla ja keskustelemalla tutkittavien henkilöiden 

kanssa. Kohdejoukko tutkimukseen on valittu tarkoituksenmukaisesti eikä käyt-

tämällä satunnaisotantaa. Tutkimuksen lähtökohtana on aineiston monipuolinen 

ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tapaustutkimuksella tarkoitetaan yksityiskoh-

taista tutkimusta yksittäisestä tapauksesta, jonka kohteena on yksilö, ryhmä tai 

yhteisö. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 134-135, 164.) Tässä tapauksessa 

tutkimuskohteena on yksi yritys. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelujen 

avulla haastattelemalla yrityksen toimitusjohtajaa ja kirjanpitäjiä. Teemahaastat-

telu on tarkan kyselylomakkeen ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaas-

tattelussa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymyksissä ei ole tarkkaa 

muotoa eikä järjestystä. (Hirsjärvi ym. 2014, 208.) Haastatteluaineiston lisäksi 



7 

tutkimuksessa on käytetty yritykseltä saatuja tilinpäätösasiakirjoja ja turvallisuus-

määräyksiä. 

2 Riskit 

Yleiskielessä sana riski tarkoittaa uhkaa tai vaaraa. Se pitää sisällään ajatuksen, 

että jotain epäedullista voi tapahtua kyseessä olevalle asialle. Sanan riski vasti-

neita ovat mm. vahingonvaara, vahingon uhka ja tappion uhka. ISO 31000 stan-

dardin mukaan riski tarkoittaakin epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin. Siihen, 

miten riski koetaan, vaikuttaa kolme eri tekijää: tapahtumaan liittyvä epävarmuus, 

tapahtumaan liittyvät odotukset sekä tapahtuman laajuus ja vakavuus. Yleisin 

käytössä oleva riskin kaava onkin seuraava: 

= riskin todennäköisyys x riskin vakavuus         (1)  

Riskin todennäköisyydellä tarkoitetaan sen tapahtumistiheyttä. Jos todennäköi-

syys on suuri, riski toteutuu lähes varmasti parin vuoden kuluessa. Jos se puo-

lestaan on pieni, riski ei välttämättä toteudu ollenkaan koko yrityksen elinaikana. 

Riskin vakavuus puolestaan tarkoittaa sen toteutumisesta aiheutuvaa menetystä. 

Jos riski on erittäin suuri, se aiheuttaa yritykselle suuret taloudelliset tappiot tai 

voi johtaa koko yritystoiminnan loppumiseen. Jos riski taas on pieni, sen vaiku-

tuksetkaan eivät ole yritykselle kovin suuret. Riskin vakavuus riippuu käsiteltävän 

yrityksen riskinkantokyvystä. Riskinkantokyvyllä tarkoitetaan yrityksen omaa ar-

viota riskistä, jonka se on varautunut hyväksymään ja kestämään sellaisenaan. 

Se on riskitaso, jolla liiketoiminta kyetään edelleen toteuttamaan kustannustehok-

kaasti. (Juvonen, Koskensyrjä, Kuhanen, Ojala, Pentti, Porvari & Talala 2014, 8-

10; Ilmonen ym. 2016, 223.) 

Riskejä voi luokitella eri tavoilla. Yksi yleisimmistä luokittelutavoista on luokitella 

riskit neljään eri kategoriaan: strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, talou-

dellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin. Tässä lajittelussa riskit jaetaan niiden läh-

teen ja tyypin mukaan. Riskin lähteellä tarkoitetaan kaikkia tekijöitä, joiden vuoksi 

riski toteutuu. Riskilajien väliset rajat ovat kuitenkin erittäin ohuita, ja yleensä 

myös riippuvaisia tulkitsijasta. Monet riskit ovat läheisissä tekemisissä keskenään 

ja voivat olla saman asian ilmenemismuotoja eri tasoilla, jolloin periaatteessa 
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sama riski voi kuulua esimerkiksi sekä strategisiin että operatiivisiin riskeihin. (Il-

monen ym. 2016, 76-77.) 

Tässä työssä riskit luokitellaan kuitenkin kirjan Yrityksen riskienhallinta (Juvonen 

ym. 2014) pohjalta hiukan laajemmin ja yksityiskohtaisemmin, jotta jokaisesta ris-

kiluokasta saisi paremman käsityksen (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Riskilajit 

Riskien luokittelu eri riskilajeihin on vain yksi luokittelukeino. Riskejä voidaan luo-

kitella myös mm. vakuutettaviin ja ei-vakuutettaviin riskeihin, tietoisiin ja tiedosta-

mattomiin riskeihin tai välittömiin ja välillisiin riskeihin. Vakuutettavia riskejä kut-

sutaan yleensä nimellä vahinkoriski ja ei-vakuutettavia nimellä liikeriski. Jotta riski 

olisi vakuutettavissa, sen täytyy olla toistuvaa ja ennustettavaa, jotta sille voidaan 

laskea hinta. Riskien luokittelu välittömiin ja välillisiin liittyy niiden vaikutustapaan. 

Välitön riski vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan, kun taas välillinen riski vai-

kuttaa siihen jonkin muun toiminnan kautta. (Ilmonen ym. 2016, 82.) 

2.1 Liiketoimintariskit 

Yrityksen riskienhallinta -kirjan (Juvonen ym. 2014, 29) perusteella liiketoiminta-

riskit liittyvät yrityksen sisäisiin prosesseihin tai sen liiketoimintaympäristöön. Nii-

hin kuuluvat rahoitusriskit, strategiset riskit, operatiiviset riskit, asiakkaisiin liittyvät 

riskit sekä liiketoimintaympäristön riskit.  

 

Työsuhderiskit Työn ja
työympäristön riskit

Strategiset riskit Rahoitusriskit
Henkilöstöriskit

Operatiiviset riskit Liiketoimintariskit Työhyvinvoinnin ja 
työkyvyn riskit

Asiakasriskit Paloriskit
Liiketoiminta-

ympäristönriskit Riskit Omaisuusriskit Luonnonilmiöiden ja
eläinten aiheuttamat riskit

Ympäristöriskit
Ihmisten terveyteen Sopimusriskit Rikos- ja Mekaaniset
liittyvät riskit ilkivaltariskit vaurioitumiset

Tulkinta- ja 
Luontoon ja rakennettuun täytäntöönpanoriskit
ympäristöön liittyvät riskit

Sopimusrikkomukset
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Rahoitusriskit 

Rahoitusriskit ovat yrityksen talouteen liittyviä riskejä. Niitä ovat mm. maksuval-

mius- ja luottoriskit.  Rahoitusriskien hallinta luo pohjan kaikelle muulle yrityksen 

riskienhallinnalle. Rahoitusriskien hallinnassa määritellään yrityksen riskinkanto-

kyky. (Juvonen ym. 2014, 31.) 

Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan vaaraa siitä, että yrityksen rahoitusvarat sekä 

lisärahoitusmahdollisuudet eivät riitä kattamaan liiketoiminnan kuluja. Maksuval-

miusriskiä pystytään tarkastelemaan talouden tunnuslukujen avulla, jotka mittaa-

vat yrityksen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kannattavuutta. Vakavaraisuu-

della tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua sen solmimista taloudellisista si-

toumuksista. Vakavaraisuutta mittaava tunnusluku on esimerkiksi yrityksen oma-

varaisuusaste, joka kertoo yrityksen oman pääoman suhteellisen osuuden yrityk-

sen koko pääomasta. Yrityksen omavaraisuusaste on hyvä, jos se ylittää 40 % 

koko pääomasta, kun taas alle 20 % oleva omavaraisuusaste on erittäin heikko. 

Huono omavaraisuusaste ja vieraan pääoman hallitsevuus yrityksen rahoituk-

sessa tarkoittavat, että yritys tulee jossain vaiheessa olemaan maksukyvytön. 

Maksuvalmiudella puolestaan tarkoitetaan yrityksen rahavarojen ja nopeasti lik-

vidien varojen riittävyyttä päivittäisten maksuvelvoitteiden suorittamiseksi. Mitä 

enemmän yrityksellä on likvidejä varoja, sitä parempi sen maksuvalmius on. Mak-

suvalmiuden mittareina toimivia tunnuslukuja ovat current ratio sekä quick ratio. 

Yrityksen kannattavuudella tarkoitetaan pitkän tähtäyksen tulontuottamiskykyä. 

Hyvä mittari kannattavuudelle on sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Tunnusluku 

kuvaa yrityksen kannattavuutta erityisesti sijoittajan näkökulmasta. Sijoitetun 

pääoman tuottoprosentin arvon tulisi olla vähintään yrityksen vieraan pääoman 

koron suuruinen, jotta se olisi hyvä, mutta mitä suurempi tämä arvo on, sitä pa-

rempi on yrityksen kannattavuus (Juvonen ym. 2014, 32; Heikkonen 2016.) 

Luottoriskiä yrityksellä voi olla, jos se myy tuotteitaan luotolla asiakkailleen. Myyn-

tisaamisten luottoriski on kuitenkin yrityksen normaalia toimintaa. Tätä riskiä voi 

hallita mm. tarkalla asiakkaiden valinnalla ja rajauksilla, keille myy luotolla, asiak-

kaiden maksukäyttäytymisen ja talouden seurannalla, tehokkailla perintätoimilla 

tai luopumalla täysin luoton antamisesta. Luottoriskien hallinta parantaa yrityksen 

kannattavuutta ja on erittäin suositeltavaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että 
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nämä hallintakeinot saattavat myös vähentää yrityksen asiakaskuntaa, jos esi-

merkiksi oma yritys ei suostu myymään asiakkaalle luotolla ja jokin toinen yritys 

suostuu. (Juvonen ym. 2014, 33.) 

Strategiset riskit 

Strategisiin riskeihin kuuluvat riskit, jotka vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin 

strategisiin tavoitteisiin. Ne liittyvät strategisen päätöksenteon epävarmuusteki-

jöihin. Ulkoa tulevat strategiset riskit voivat liittyä muun muassa liiketoimintaym-

päristön muutoksiin, asiakaskäyttäytymisen muutoksiin tai alalla tapahtuviin muu-

toksiin esimerkiksi lainsäädännössä tai markkinoissa. Sisäiset strategiset riskit 

voivat taas liittyä esimerkiksi strategian toimeenpanon epäonnistumiseen tai uu-

siin yritysjärjestelyihin. Ulkoisten ja sisäisten strategisten riskien jaon lisäksi 

nämä riskit voidaan jakaa strategian laadintaan liittyviin riskeihin, jotka aiheutuvat 

puutteellisista tai vääristä taustatiedoista, sekä strategian toteuttamiseen liittyviin 

riskeihin, jotka taas aiheutuvat yleensä organisaation toiminnasta. (Ilmonen ym. 

2016, 77-78; Juvonen ym. 2014, 34.) 

Strategisten riskien tunnistaminen ja analysointi vaativat strategisen johtamisen 

ja johtamisen erilaisten apuvälineiden syvällistä osaamista. Näiden riskien hal-

linta tapahtuu johtamisen avulla, vastuuttamisen ja valvonnan keinoin. Hallin-

nassa on erityisen tärkeää kerätä ja analysoida paljon tietoa. Hyvän hallintatavan 

mukainen toiminta ja selvä vastuunjako pienentävät strategiariskien uhkaa. Hy-

vällä hallintotavalla (Corporate governance) tarkoitetaan lain ja viranomaisvel-

voitteiden noudattamista sekä selkeää valvontaa ja vastuuta. (Juvonen ym.  

2014, 38-39.) 

Operatiiviset riskit 

Operatiiviset riskit liittyvät yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Ne ovat välittömien 

tai välillisten vahinkojen riskejä, joita voi seurata riittämättömistä tai epäonnistu-

neista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tapahtu-

mista. Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit vaihtelevat suuresti toimialoittain ja 

yrityksittäin. Yleisellä tasolla operatiiviset riskit liittyvät kuitenkin yleensä kolmeen 

osa-alueeseen: toimittajaverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen, tuotteiden ja pal-
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veluiden tuottamiseen sekä näiden tarjoamiseen ja jakeluun. Tuotteiden ja pal-

veluiden tuottamisessa oleviin riskeihin liittyvät olennaisesti kiinteän ja irtaimen 

omaisuuden riskitekijät. Toimitilojen hankinnassa on pohdittava, kannattaako tilat 

omistaa itse vai tulisiko edullisemmaksi vuokrata ne. Toimitilojen tulee lisäksi olla 

paloviranomaisten määräysten mukaiset sekä rakenteiden tulee kestää kuormat-

tujen koneiden ja laitteiden paino. Myös koneiden ja laitteiden hankinnassa tulee 

pohtia kannattaako ne ostaa omaksi vai onko järkevänpää käyttää leasing-vaih-

toehtoa. Hankinnassa on lisäksi syytä ottaa huomioon kaluston huollettavuus ja 

ylläpitokustannukset. Kaluston tulee myös olla työturvallisuuslain mukainen ja 

täyttää kaikki sille asetetut viranomaisvaatimukset.  (Ilmonen ym. 2016, 78-79; 

Juvonen ym. 2014, 40-45.) 

Operatiivisten riskien tunnistaminen on helpointa erilaisten seurantajärjestelmien 

avulla esimerkiksi tarkastelemalla niissä ilmeneviä poikkeamia. Niitä voidaan tun-

nistaa myös yritysanalyysin avulla. Siinä tarkastellaan yrityksen toimintaedelly-

tyksiä. Analyysin tuloksesta selviävät yrityksen puutteet ja heikkoudet sekä vah-

vuudet ja erityisosaaminen. Ennen operatiivisten riskien analysointia on selvitet-

tävä yrityksen riskinkantokyky, jonka avulla arvioidaan riskin vakavuus yritykselle. 

Hallitessa operatiivisia riskejä on otettava huomioon, että riskit ovat sidoksissa 

toisiinsa ja niiden syy-seuraussuhteet täytyy pystyä selvittämään. On ymmärret-

tävä, että operatiiviset riskit vaikuttavat aina liiketaloudellisiin riskeihin. Pelkkiä 

operatiivisia, eli henkilöön, omaisuuteen tai toimintaan liittyviä, riskejä ei ole ole-

massakaan, vaan kaikkien näiden riskien toteutuminen vaikuttaa aina rahavirtoi-

hin ja aiheuttaa näin jonkun rahoitusriskin. Operatiivisten riskien hallinta riippuu 

täysin kyseessä olevasta riskistä. Osaa riskeistä hallitaan panostamalla henkilö-

, omaisuus-, ja toiminnan riskien hallintaan. Toisissa riskeissä puolestaan keski-

tytään hallitsemaan operatiivisen riskin aiheuttamia taloudellisia riskejä. (Juvonen 

ym. 2014, 49.) 

Asiakkaisiin liittyvät riskit 

Asiakkaisiin liittyvistä riskeistä Juvosen ym. (2014, 50-53) kirjassa kerrotaan seu-

raavaa: asiakkuuksien hallinta ja siihen liittyvät riskit poikkeavat suuresti toimi-

aloittain. Siihen vaikuttaa, myykö yritys tuotteita vai palveluja asiakkailleen. Nämä 
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riskit voi karkeasti jakaa kolmeen osaan: asiakkaiden valintaan liittyviin riskeihin, 

hankkimiseen liittyviin riskeihin sekä säilyttämiseen ja kasvuun liittyviin riskeihin.  

Asiakkaiden valintaan liittyy asiakassegmentti. Yrityksen tulee määritellä tarkoin, 

keille yrityksen tuotteet on tarkoitettu. Jos yritys yrittää palvella kaikkia, se ei pysty 

erikoistumaan eikä kasvattamaan erityisosaamistaan. Tällöin uhkana on, että 

kohta kukaan ei ole kiinnostunut sen palveluista, koska se ei suorita yhtäkään 

palvelua erinomaisesti vaan kaikkea vain kohtalaisesti. Segmentointi lähtee yri-

tyksen omista vahvuuksista, ja huomioi samalla asiakkaiden nykyiset ja ennakoi-

tavat tarpeet. On tärkeää tunnistaa arvoa tuottavat asiakkaat ja pystyä erotta-

maan ne tuottamattomista. Asiakkaiden hankintaan liittyvät riskit puolestaan liit-

tyvät pääosin markkinointiin. Yrityksessä tulee miettiä tarkoin, miten he yritystään 

markkinoivat ja mitä kanavia käyttävät, jotta markkinointi olisi mahdollisimman 

taloudellista ja tavoittaisi samalla halutun asiakasjoukon. Täytyy myös muistaa, 

että vanhoja asiakkaita ei saa unohtaa, ja heidätkin täytyy huomioida, etteivät 

vanhat luotettavat asiakkaat etsi uutta palvelun tarjoajaa. Tämä on myös asiak-

kaiden säilyttämiseen liittyvä riski. Toinen asiakkaiden säilyttämiseen liittyvä riski 

on riippuvuusriski. Riippuvuusriskillä tarkoitetaan yrityksen riippuvuutta yhdestä 

asiakkaasta. Mitä suurempi yhden asiakkaan osuus on yrityksen liikevaihdosta, 

sitä suurempi uhka tämä asiakas on yritykselle. Yhdenkään asiakkaan osuus ei 

pitäisi olla yli neljäsosaa yrityksen liikevaihdosta. Asiakassuhteiden riskejä voi-

daan hallita toimimalla kaikissa tilanteissa asiakaslähtöisesti sekä parantamalla 

omaa yrityskuvaa vastaamaan asiakassegmentin asettamia vaatimuksia. (Juvo-

nen ym. 2014, 50-53.) 

Liiketoimintaympäristön riskit 

Liiketoimintaympäristön riskit liittyvät yleensä yrityksen sidosryhmiin tai ympäris-

tön sosiaalisiin, poliittisiin tai taloudellisiin oloihin. Sidosryhmiin liittyvät riskit voi-

vat liittyä esimerkiksi asiakkaisiin, kilpailijoihin, rahoittajiin tai alihankkijoihin. Kil-

pailijoihin liittyvät riskit voivat liittyä kilpailijoiden strategioihin, uusien yritysten 

alalle tuloon, uusiin markkinavaltauksiin, hintakilpailuun tai uusiin innovaatioihin. 

Yritys voi joutua tekemään muutoksia, jos kilpailijat kehittelevät uuden tuotteen, 

joka on selvästi nykyistä kestävämpi ja muuten ominaisuuksiltaan parempi, jos 
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kilpailijat ottavat käyttöönsä uutta tekniikkaa, jonka avulla tuotteet ovat edullisem-

pia valmistaa tai toimittaa, tai jos yrityksen markkina-alueelle saapuu uusi kilpai-

lija. Uuden kilpailijan tullessa on erityisen tärkeää huolehtia asiakastyytyväisyy-

destä, sillä uusi kilpailija pyrkii aggressiivisesti keräämään itselleen oman asia-

kaskunnan. (Juvonen ym. 2014, 56-57.) 

2.2 Henkilöstöriskit 

Henkilöstöriskeillä Juvonen ym. (2014, 60) tarkoittavat yritystoiminnalle henkilös-

töstä aiheutuvia riskejä sekä riskejä, jotka voivat kohdistua juuri henkilöstöön. 

Henkilöstöriskejä voi olla koko työsuhteen elinkaaren ajan alkaen rekrytoinnista 

ja päättyen työsuhteen loppumiseen. Riski voi toteutua joko työpaikalla, työmat-

kaliikenteessä, työssä matkustettaessa tai etätyössä. Työn tekemiseen voi liittyä 

fyysisiä tapaturmariskejä, altistumisriskejä terveyttä vaarantaville tekijöille tai työn 

kuormittavuuteen liittyviä riskejä. Riskit voivat liittyä myös osaavan henkilöstön 

saatavuuteen ja pysyvyyteen. Henkilöstöriskejä voi tulla niin yrityksen sisältä kuin 

sen toimintaympäristöstäkin. Myös työntekijälle vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat 

voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Henkilöstöriskien hallitsemiseksi on 

tunnettava työsuhdelainsäädäntö, työnantajan velvollisuudet sekä henkilöstön 

työhyvinvointiin vaikuttavat seikat.  

Henkilöstöriskien hallinnan osa-alueita ovat työsuhderiskit, työhön ja työympäris-

töön liittyvät riskit sekä työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät riskit. Työsuhteita 

määrittävät työlainsäädäntö sekä toimialojen työehtosopimukset. Työnantajan ja 

työntekijän välisten sopimusten sisältövapautta on rajoitettu työlainsäädännössä 

olevin pakottavin säädöksin. Työehtosopimukset puolestaan määräävät velvoit-

tavasti työnantajan velvollisuuksista työntekijää kohtaan. Työsuhderiskin toteutu-

minen voi aiheuttaa yritykselle huomattavia kustannuksia, joita syntyy mm. työ-

voiman käytön ylimääräisistä kustannuksista, kuten ylimääräisistä rekrytointi- ja 

perehdyttämiskuluista, työsuhderiidoista aiheutuvista kustannuksista ja maineris-

kistä tai yhteisösakosta työturvallisuuslakeja rikottaessa. Työhyvinvoinnin muo-

dostavat terveys ja työkyky, osaaminen, motivaatio sekä yhteisön vuorovaikutus 

ja johtaminen. Työntekijä voi vaikuttaa työhyvinvointiinsa huolehtimalla omasta 

jaksamisestaan, toimimalla työyhteisön hyväksi sekä huolehtimalla omasta am-
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mattitaidostaan ja osaamisestaan. Työhyvinvointi- ja työkykyriskeissä ensisijai-

nen vastuu on kuitenkin yrityksellä. Yritys hyötyy itsekin työhyvinvointiin asetta-

mastaan panoksesta. Esimerkiksi sairauspoissaolojen hallinta ja väheneminen 

pienentävät yrityksen kustannuksia. Hyvinvoiva työyhteisö on tärkeää yrityksen 

tuottavuuden kannalta. Se mahdollistaa laadukkaan palvelun yrityksen asiak-

kaille. (Juvonen ym. 2014, 61-64.) 

Työturvallisuuslain ja muiden työsuojeluvelvoitteiden avulla pyritään varmista-

maan, että työnantaja on perillä työympäristöön liittyvistä terveyttä ja turvalli-

suutta uhkaavista vaaratekijöistä. Näitä riskejä ovat työtapaturmat, ammattitaudit 

sekä koneturvallisuuspuutteiden aiheuttamat vahingot. Työnantajan on aktiivi-

sesti pyrittävä ehkäisemään työntekijöiden altistuminen näille vaaroille. Työsuo-

jelun painopisteen onkin oltava ennakoivissa toimenpiteissä, ettei vahinkoja sat-

tuisi. Ennakoivia toimenpiteitä ovat riskiarviointien tekeminen, turvallisuushavain-

noista ilmoittaminen, työturvallisuustarkastukset, työturvallisuuskoulutukset sekä 

työpaikan pitäminen yleisesti siistinä ja tavarat järjestyksessä. Työturvallisuus-

lainsäädännössä on määritelty tarkoin työsuojeluvelvoitteet, turvallisuuspuut-

teista vastuullinen taho sekä vastuun kohdentuminen ja laiminlyönnistä aiheutu-

vat sanktiot. Jokaisessa yrityksessä on kirjallisesti määriteltävä henkilöstön kes-

keiset tehtävät, työsuojelun vastuualueet sekä todelliset valtuudet. Kohdeyrityk-

sen kokoisen yrityksen johdon vastuulla on asettaa riittävät resurssit työsuoje-

lulle, muodostaa työsuojelun organisaatiorakenne, työtilojen ja koneiden turvalli-

suus, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, turvallisuustoiminnan ja työnjoh-

don valvonta sekä turvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen val-

vonta. Työnjohdon vastuulla puolestaan on valvoa oikeiden ja turvallisten työta-

pojen noudattamista, johon kuuluu mm. valvonta henkilösuojainten ja oikeanlais-

ten työvaatteiden ja kenkien käytöstä, käytettävien laitteiden kunnon varmistuk-

set turvallisuuden osalta sekä työntekijöiden perehdytys ja ohjaus työtehtävissä 

niin uusien työntekijöiden kuin uusien laitteidenkin osalta. Työntekijän vastuulla 

on puolastaan työnantajan ohjeiden noudattaminen, työympäristön havainnointi 

puutteiden ja vaarojen huomaamiseksi sekä näistä ilmoitusvelvollisuus johdolle 

sekä omalta osaltaan työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä 

huolehtiminen. Keskeisiä kumppaneita henkilöstöriskien hallinnassa yritykselle 
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ovat työterveyshuolto, Kansaneläkelaitos sekä työeläkevakuutus- ja tapaturma-

vakuutusyhtiöt. (Juvonen ym. 62-64, 73-77.) 

2.3 Omaisuusriskit 

Omaisuusriskit yrityksessä voivat liittyä rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon, vie-

raaseen omaisuuteen, kuten leasing-laitteisiin tai asiakkaiden kalustoon, vaihto-

omaisuuteen, käteiseen rahaan tai arvopapereihin tai henkilöstön omaisuuteen. 

Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi tulipalot, räjähdykset, rikolliset teot, ilkivalta, me-

kaaniset vaurioitumiset tai luonnonilmiöiden ja eläinten aiheuttamat uhat. (Juvo-

nen ym. 2014, 86) 

Paloriskejä voidaan hallita ennaltaehkäisevillä toimilla, kuten palovaroittimen, au-

tomaattisen hälytysjärjestelmän ja ensisammutusvälineiden hankinnalla ja palo-

turvallisuuskoulutuksilla. Tulipalotilanteessa riskejä hallitaan sammuttamalla tuli-

palo mahdollisimman tehokkaasti ja rajoittamalla sen aiheuttamia vahinkoja. 

Myös palon jälkeiset toimet ehkäisevät suurempien vahinkojen sattumista. Rikos- 

ja ilkivaltariskejä taas voidaan hallita esimerkiksi rakenteellisella murtosuojauk-

sella, jonka avulla kohteeseen tunkeutuminen tehdään mahdottomaksi tai ainakin 

sitä vaikeutetaan, tai turvallisuusvalvonnalla vartioinnin ja teknisen valvonnan 

avulla. Jo pelkkä kyltti kameravalvonnasta voi ehkäistä ilkivalta- ja rikosriskejä. 

Kaluston mekaanisia vaurioita puolestaan voidaan ennalta ehkäistä säännöllisillä 

huolloilla, laitteiden asianmukaisella käytöllä sekä käyttäjien perehdyttämisellä. 

Yritystoiminnan kannalta tärkeät koneet ja laiteet on myös syytä vakuuttaa, jolloin 

rikkoontumistilanteessa laitteista saa korvauksia.  (Juvonen ym. 2014, 86-98.) 

Omaisuusriskeihin liittyy olennaisesti myös keskeytysriski. Sillä tarkoitetaan ris-

kiä, joka toteutuu, kun yritystoiminta joudutaan keskeyttämään omaisuusvahin-

gon takia. Tällaisessa tapauksessa itse omaisuusvahinko ei välttämättä aiheuta 

yritykselle suuria kustannuksia, mutta vahingosta johtuva toiminnan keskeyttämi-

nen sen sijaan aiheuttaa, koska palkat ja muut kulut juoksevat edelleen, mutta 

tuloja ei saada entiseen tapaan. Lisäksi pitkän keskeytyksen aikana yritys voi 

menettää asiakkaitaan kilpailijoilleen ja myös alihankkijat ja muut yhteistyökump-

panit voivat etsiä uusia kumppaneita muualta. Omaisuuteen liittyviä keskeytys-
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riskejä voidaan hallita mm. huolehtimalla koneiden ja laitteiden kunnosta ja vara-

osien saatavuudesta sekä laatimalla toipumissuunnitelma mahdollisen riskin to-

teutumisen varalta. Keskeytysvakuuttaminen on myös hyvä keino hallita riskiä. 

(Juvonen ym. 2014, 102-106.) 

2.4 Sopimusriskit 

Sopimuksia laadittaessa on olennaista, että henkilö, joka sopimuksia tekee, tun-

tee sopimusoikeuden perusteet, ja osaa laatia sopimukset oikeaoppisesti. Sopi-

muksen tekemisestä säädetään oikeustoimilain ensimmäisessä luvussa. Lain 

säädökset ovat kuitenkin tahdonvaltaisia, joten sopimuksen laatijat voivat sopia 

myös toisin kuin laki velvoittaa. Sopimus syntyy, kun on annettu pätevä tarjous ja 

saatu siihen hyväksyvä vastaus sovitussa ajassa. Aikaansaatu sopimus sitoo te-

kijöitään, joten on tärkeää, että laatijat tietävät, mitä sopimuksen säädökset heille 

merkitsevät. (Suojanen, Korte, Savolainen & Vanhanen 2015, 76-79). 

Sopimusriskit -kirjassa (Carlsson, Fogelholm, Herler, Krook, Lindqvist, Merikalla-

Teir, Syrjänen, Tuominen & von Weissenberg 2014, 41-48) kerrotaan, että sopi-

muksia laadittaessa on etukäteen syytä päättää, mitä lainsäädäntöä sopimuksen 

tulkinnassa noudatetaan. Tällöin vältytään mahdollisilta tulkinta- ja täytäntöönpa-

noriskeiltä, joita voi syntyä, jos osapuolille on epäselvää, kuinka sopimuksen eh-

toja tulkitaan. Sopimuksessa on myös syytä olla riidanratkaisulauseke, joka ker-

too, miten riitatilanteissa toimitaan ja, missä tuomioistuimessa riita ratkaistaan. 

Tämä poistaa riitatilanteissa asian selvitys- ja tulkintatarpeen ja nopeuttaa toimin-

taa ja säästää kustannuksia.  

Sopimusrikkomukset voivat aiheuttaa yritykselle korvausvelvollisuuden toteutu-

neesta vahingosta. Yritys voi joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingon kär-

sijää kohtaan sopimusrikkomustapauksissa. Vahingonkorvauksen lisäksi yrityk-

seltä voidaan vaatia oikeanlaista suoritusta, hinnan alennusta tai oleellisissa so-

pimusrikkomuksissa sopimuksen purkua. Korvattava vahinko sopimusrikkomuk-

sissa lasketaan yleensä ns. positiivisen sopimusedun mukaisesti, eli kärsinyt 

osapuoli on saatettava siihen taloudelliseen asemaan, jossa tämä olisi ollut, jos 

sopimus olisi täytetty oikein. Yritysten välisissä sopimuksissa noudatetaan 
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yleensä kauppalakia. Kauppalaki jaottelee vahingot välittömiin ja välillisiin vahin-

koihin. Lain mukaan välittömät vahingot tulee korvata kontrollivastuun ja välilliset 

tuottamusvastuun perusteella, eli rikkoneen osapuolen ei tarvitse korvata välillisiä 

vahinkoja, jos tämä on toiminut huolellisesti, mutta välittömät vahingot tulee kor-

vata aina, kun vahinko kuuluu osapuolen vaikutuspiiriin, on hän toiminut huolelli-

sesti tai ei. Vahinkotilanteissa vahingon kärsijän on osoitettava sopimusrikkomuk-

sen toteutuminen, mutta ei huolimattomuutta, mitä tässä tilanteessa pidetään ole-

tuksena. Rikkoneella osapuolella taas on todistustaakka huolellisuuden osalta. 

(Carlsson ym. 2014, 13-32.) 

Kauppalaki ei kuitenkaan ole pakottavaa lainsäädäntöä, joten sopimusosapuolet 

voivat sopia toisin kuin laki edellyttää tai jopa sulkea sen kokonaan pois käytöstä, 

jolloin noudatetaan muita sopimusoikeudellisia säädöksiä. Vastuunrajoituslau-

sekkeet ovatkin yleisiä yritysten välisissä sopimuksissa, ja pienentävät yritysten 

sopimusriskejä korvausvastuun osalta. Vastuunrajoituksilla voidaan mm. rajata 

korvauksen piiristä kokonaan pois välilliset vahingot tai määrittää euromääräinen 

enimmäiskorvausvastuu vahinkotilanteissa. Vastuunrajoituksiinkaan ei kuiten-

kaan voida vedota, jos osapuoli on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella 

rikkonut sopimusta. (Carlsson ym. 2014, 13-32.) 

2.5 Ympäristöriskit 

Ympäristöriskit ovat yritystoiminnasta ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuk-

sia. Ne voivat kohdistua ihmisten terveyteen, luontoon tai rakennettuun ympäris-

töön. Yleisesti tällaisia riskejä aiheuttavat vaarallisten aineiden vuodot, päästöt, 

pöly, melu sekä esteettiset haitat. Ympäristöriskien luonne riippuu yrityksestä. 

Riskeihin vaikuttavat esimerkiksi toimiala, liiketoiminnan koko, tuotantomene-

telmä, sijoittuminen sekä raaka-aineet. Maanrakennus- ja kuljetusalalla ihmisten 

terveyteen vaikuttavia ympäristöriskejä voivat olla esimerkiksi pölystä ja työko-

neiden melusta aiheutuvat riskit. Luontoon vaikuttavia riskejä voi puolestaan ai-

heutua työkoneiden päästöistä ja mahdollisista vuodoista. (Juvonen ym. 2014, 

125.) 
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Riskeihin ja niiden suuruuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa viiteen osaan: 

päästöpotentiaaliin, ympäristön haavoittuvuuteen, teknisiin turvarakenteisiin, toi-

minnallisiin keinoihin sekä piileviin riskeihin. Päästöpotentiaaliin vaikuttaa yrityk-

sessä käsiteltävien kemikaalien määrä ja laatu. Riskin vakavuuteen taas vaikut-

taa yritystoiminnan sijainti. Jos toimintaa harjoitetaan esimerkiksi lähellä pohja-

vesialueita tai asuinalueita, päästöt voivat aiheuttaa suuria vahinkoja ympäristöl-

leen. Myös maaperän laatu vaikuttaa siihen, kuinka vakaviksi ympäristöriskit voi-

vat muodostua. Ympäristöriskeissä tulee ottaa huomioon myös alueen historia, 

mitä alueella on aiemmin tapahtunut. Nykyinen omistaja voi joutua korvaamaan 

aiempiakin ympäristövahinkoja, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää alueella 

ostettaessa olleista vahingoista. Ympäristöriskejä pystytään ehkäisemään teknis-

ten turvarakenteiden, kuten vahingontorjuntavälineiden, avulla sekä pitämällä ka-

lusto kunnossa ja noudattamalla työnteossa ympäristöystävällistä kulttuuria. Yri-

tystoiminnasta aiheutunut ympäristövahinko saattaa yrityksen korvaus- tai kun-

nostusvastuuseen. Vahingoista voi olla haittaa myös yrityksen imagolle. (Juvo-

nen ym. 2014, 130-131.) 

3 Riskienhallinta 

Lyhyesti määriteltynä riskienhallinnalla tarkoitetaan yrityksen toimintaan ja toi-

mintaympäristöön liittyvien epävarmuustekijöiden tunnistamista, arviointia ja nii-

hin liittyvää päätöksentekoa (Juvonen ym. 2014, 44). Riskienhallinalle ei kuiten-

kaan ole olemassa yhtä tarkkaa määritelmää, vaan jokaisen yrityksen on itse 

muodostettava lopullinen tulkinta siitä, mitä riskienhallinnalla tarkoitetaan. Laa-

jasti ajateltuna riskienhallinta pitää sisällään työsuojelun, turvallisuustoimet, krii-

sienhallinnan, jatkuvuussuunnitelmat ja valmiussuunnitelmat. Suppeimmillaan se 

taas voi tarkoittaa ainoastaan riskilistojen laatimista ja raportointia. Yleisesti ris-

kienhallinta ymmärretään kuitenkin yritystoiminnan suojaamisena ei-toivotuilta 

tapahtumilta eli negatiivisilta riskeiltä ja niiden vaikutuksilta. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että liiketoiminta on riskien ottamista. Tästä syystä ainoastaan negatii-

vinen lähestyminen riskeihin ei hyödynnä riskienhallinnan kokonaisvaltaisia mah-

dollisuuksia. Laajasti ymmärrettynä riskienhallinta kattaa myös erilaiset mahdol-

lisuudet ja niiden tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan. Sekä negatiivisten riskien 

että liikatoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja arviointiin voidaan käyttää 
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samoja menetelmiä. Kun yritys pyrkii riskienhallinnassaan ymmärtämään sekä 

mahdollisuuksia että negatiivisia riskejä, erilaisten yrityksen toimintaympäristöön 

ja markkinoihin liittyvien trendien ja muiden vaihteluiden ymmärtäminen helpot-

tuu. Tällöin johto kykenee ottamaan alan ja toimintaympäristön muutospaineet 

paremmin huomioon osana johtamista. (Ilmonen ym. 2016, 16-17, 40.) 

Riskienhallinta on resurssien, pääomien ja kustannusten optimoimista suhteessa 

tavoiteltavaan hyötyyn. Tämän optimitason löytäminen onkin yksi riskienhallinnan 

tärkeimpiä tavoitteita. Tässä onnistuessaan yritykselle syntyy kilpailuetua muihin 

nähden, joilla joko panostetaan liikaa tai liian vähän riskienhallintaan suhteessa 

yrityksen omiin riskeihin. Liikaa panostettaessa riskienhallintaan sitoutuvat kus-

tannukset ovat liian suuret suhteessa realisoituviin riskeihin. Näin ollen ylimääräi-

set resurssit, joita käytetään riskienhallintaan, ovat pois muusta yritystoiminnasta. 

Liian vähän panostettaessa taas realisoituvat riskit ylittävät yrityksessä riskinkan-

tokyvyn, mikä olisi voitu estää, jos riskienhallintaan olisi panostettu enemmän. 

Tällöin realisoituneet riskit haittaavat liikaa yritystoimintaa ja aiheuttavat yrityksille 

turhia tappioita. Toinen riskienhallinnan tärkeä tavoite on tukea päätöksentekoa 

yrityksissä niin, että ennen päätöksiä johdolla on selvä käsitys yrityksen riskiku-

vasta eli merkittävimmistä riskeistä ja käsitys siitä, miten tehtävä päätös tulee 

vaikuttamaan yrityksen riskikuvaan. Päätöksestä tavoiteltavien hyötyjen tulee 

aina olla suurempia kuin arvioitujen riskien. Jos hyötyjen ja riskien välinen ero on 

pieni, on yritys riskinottohalultaan aggressiivinen. Jos taas ero on suuri, yritys on 

riskinottohalultaan varovainen. Päätöksen jälkeen riskienhallinnan tehtävänä on 

tukea päätöksen toimeenpanoa niin, että haluttuihin tuloksiin päästään. (Ilmonen 

ym. 2016, 10-12, 18.) 

Hyvästä riskienhallinnasta on hyötyä yritykselle niin työnantajan kuin työntekijän-

kin näkökulmasta. Kun riskien taustalla olevat ongelmat saadaan poistettua, vä-

henevät häiriötilanteet ja katkokset yrityksessä, jolloin tuotannon tehokkuus ja 

laatu paranevat ja yllättävät vahingot ja niiden aiheuttamat kustannukset vähene-

vät. Riskien tunnistamisen avulla työpaikan toimintaa opitaan myös ymmärtä-

mään koko ajan paremmin. Riskienhallinta tekee yrityksestä työntekijöilleen tur-

vallisemman työympäristön työskennellä. Lisäksi työntekijöiden oma osaaminen 

paranee, jos heidät otetaan mukaan riskientunnistamisprosessiin. Tämä lisää 
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myös työtyytyväisyyttä ja auttaa työntekijää jäsentämään oman työnsä osaksi yri-

tyksen kokonaisuutta. (Suomen Riskienhallintayhdistys.) 

3.1 Vaatimukset riskienhallinnalle 

Ilmonen ym. (2016, 20-29) kertovat kirjassaan, että yrityksen riskienhallintaa 

määrittävät erilaiset vaatimukset, joita tulee yrityksen sisältä ja ulkopuolelta. Vaa-

timukset jaetaankin sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin, jotka on syytä ottaa huomi-

oon riskinhallintatyössä.  

Ulkoisilla vaatimuksilla tarkoitetaan erilaisia asioita, joita on määrätty tai suosi-

teltu lainsäädännössä, riskienhallintastandardeissa, toimialan yleisissä suosituk-

sissa sekä mahdollisesti asiakkailta tulevissa vaatimuksissa. Ulkoiset vaatimuk-

set voidaan jakaa karkeasti viranomaisilta ja laista tuleviin vaatimuksiin sekä toi-

mialaan liittyviin sopimuspohjaisiin vaatimuksiin. Ulkoiset vaatimukset liittyvät 

yleensä yrityksen hallintotapaan, johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten työtur-

vallisuuteen, tai ovat toimialaan sidottuja vaatimuksia. Lähtökohta näiden tunnis-

tamiselle on tuntea hyvin yrityksen toimialaan liittyvät lait ja määräykset. Monissa 

laeissa ja säädöksissä on vaatimuksia riskianalyysin tekemisestä. 

Hallintotapaan on olemassa vain vähän määritteleviä lakeja. Tällaisia lakeja ja 

direktiivejä ovat kuitenkin tilinpäätösdirektiivi, osakeyhtiölaki, tilintarkastuslaki, 

kirjanpitolaki ja arvopaperimarkkinalaki. Vaikka kyseiset lait on laadittu erityisesti 

listattuja yhtiöitä varten, ne vaikuttavat vähintään välillisesti myös muihin yrityk-

siin. Tilinpäätösdirektiivi muun muassa velvoittaa yrityksiä kertomaan riskeistään 

toimintakertomuksessa. Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:ssä puolestaan sanotaan, että 

toimintakertomuksessa on arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen näh-

den tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Muista laeista muun muassa Työturvallisuuslain 10 §:ssä mainitaan, että Työn-

antajalla on velvollisuus selvittää, tunnistaa, ja arvioida työntekijöiden turvallisuu-

delle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Työterveyshuoltolain 12 §:ssä taas 

työterveyshuollon sisältöön kuuluu myös työn ja työolosuhteiden terveellisyyden 

ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto yleensä osallistuukin 

työpaikan riskien arviointiin yhtenä asiantuntijaosapuolena.  
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Asiakkailta voi myös tulla yrityksille vaatimuksia riskienhallinnasta. Asiakasvaati-

mukset riippuvat paljon yrityksen toimialasta. Business to business -toiminnassa, 

jossa liiketoimintaverkostot ovat yritysten välisiä, erilaisilla standardeilla ja doku-

menteilla on merkittävä osa.  

Sisäisillä vaatimuksilla tarkoitetaan asioita, joita on kirjattu yrityksen visiossa, ar-

voissa, strategiassa sekä sisäisessä politiikassa ja toimintaohjeissa. Visio, arvot 

sekä strategia muodostavat riskienhallinnan perustan. Visio kuvaa, mitä yritys ta-

voittelee. Se luo pohjan tekemiselle ja tavoitteiden tärkeysjärjestykselle. Se on 

yrityksen johtamisen perusta. Arvot puolestaan ovat asioita, joita yrityksessä pi-

detään tärkeinä. Niiden tehtävänä on ohjata yrityksen päivittäistä toimintaa. Hyvin 

sisäistetyt arvot esimerkiksi turvallisuuden osalta edistävät turvallisuustietoisen 

riskinhallintakulttuurin kasvattamista. Yksi riskienhallinnan tehtävistä onkin var-

mistaa yritystoiminnan jatkuvuus arvoja noudattaen. Strategia puolestaan on 

suunnitelma siitä, miten visio saavutetaan. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea 

strategian tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että yrityksen riskit ovat halu-

tulla tasolla. Strategiaan saatetaan myös erikseen kirjata tavoitteita riskienhallin-

nalle. Käytännössä riskienhallinnan sisäiset vaatimukset alkavat yrityksen omis-

tajien riskinottohalukkuudesta. Halukkuuden perusteella yrityksen hallitus päät-

tää riskienhallinnasta niin, että sisäiset ja ulkoiset vaatimukset riskienhallinnalle 

täyttyvät. 

3.2 Riskienhallintaprosessi 

Ilmosen ym. (2016, 96-106) kirjan mukaan riskienhallintaprosessi on systemaat-

tinen tapa arvioida, raportoida ja hallita riskejä. Käytettäviä prosessimalleja on 

erilaisia, mutta käytännössä ne sisältävät kaikki samat asiat. Mallit eroavat enim-

mäkseen laajuudeltaan, kuinka yksityiskohtaisesti eri asioita on prosesseissa kä-

sitelty. Jotta kaikki johtamiseen vaikuttavat elementit tulisi huomioitua, prosessi 

on syytä jakaa viiteen eri vaiheeseen:  

 tavoitteiden määrittely ja kohdentaminen 

 riskien tunnistaminen ja arviointi 

 riskienhallintatoimenpiteet 

 riskien raportointi ja seuranta 
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 riskienhallinnan arviointi ja jatkuva seuraaminen. 

Riskienhallintaprosessissa muodostetaan yleensä sekä lyhyen että pitkäntähtäi-

men konkreettisia kehitystavoitteita yritykselle. Tavoitteita määritettäessä lähtö-

kohtana on, että yrityksen riskienhallinnan nykytila sekä kypsyysaste ovat ennalta 

tiedossa. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on sen liittäminen osaksi 

liiketoimintaa, eli käytännössä riskikartoituksen liittäminen osaksi yrityksen vuo-

sikelloa. Kun yrityksessä laaditaan tavoitteita, arvioidaan myös samalla merkittä-

vimmät tavoitteisiin liittyvät riskit. Riskien tunnistaminen ja arviointi taas tapahtu-

vat aiemmin määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tunnistamisen tulee kattaa kaikki 

yrityksessä tapahtuva toiminta. Tunnistamisessa ja arvioinnissa tunnistetaan yri-

tyksen riskit ja arvioidaan niiden todennäköisyys ja vakavuus. Toimenpide muo-

dostaa yritykselle riskirekisterin, josta käy ilmi riski, sen juurisyy, vaikutukset, suu-

rin mahdollinen vahinko, toteutumisen todennäköisyys sekä perustelut, miten näi-

hin tuloksiin on päädytty. Riskinhallintatoimenpiteiden kannalta olennaista on tun-

nistamisvaiheessa löytää riskin juurisyy, johon pystytään vaikuttamaan ennakoi-

villa riskinhallintatoimenpiteillä. Toimenpiteiden tarkoituksena on saattaa riski hy-

väksyttävälle tasolle, että yritys kykenee riskin toteutuessa kantamaan vahingon. 

Riskinhallintakeinoja ovat riskin hyväksyminen, pienentäminen, poistaminen, 

välttäminen sekä siirtäminen. Kriittisimmille riskeille tarvitaan lisäksi konkreettiset 

riskienhallintasuunnitelmat.  

Riskiraportointi on syytä aloittaa keräämällä ja arvioimalla riskit sekä luokittele-

malla ne yrityksen kannalta järkevällä tavalla. Kokonaisvaltaiseen raporttiin mer-

kitään lopputuloksena riskien arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden vaikutusten jäl-

keinen jäännösriski. Yrityksen eri tasot tekevät omista lähtökohdistaan riskikartat, 

jotka yhdistämällä saadaan johdon riskikartta, johon on yleensä kerätty 15-20 yri-

tyksen suurinta riskiä.  

3.3 Riskianalyysi 

Riskianalyysillä tarkoitetaan tietoista riskien tunnistamis- ja arviointiprosessia. 

Riskianalyysin tehtävänä on tunnistaa riskit, arvioida niiden suuruus ja tapahtu-

mistodennäköisyys. Analyysi ei minimoi tai eliminoi riskejä, vaan auttaa varautu-

maan niihin paremmin antamansa tiedon avulla. Analyysi on tärkein yksittäinen 
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riskienhallinnan osa. Se muodostaa olennaisen perustan riskipolitiikalle, riskien 

seurannalle sekä pääomatarpeiden laskemiselle ja kohdentamiselle. Riskiana-

lyysin avulla voidaan huomata mm. yrityksen omaisuuskasaumat sekä turvalli-

suusongelmat. (Juvonen ym. 2014, 20.) 

Riskien tunnistamiseen on monta erilaista tapaa. Yksi vaihtoehto on riskimatriisin 

avulla luoda yritykselle pääriskiluokat, esimerkiksi markkinat, koneet, henkilöstö 

sekä asiakkaat, ja näiden alle luoda riskikokonaisuudet, esimerkiksi koneet: 

vanha/uusi, varakoneet, tehokkuus, investointitarve, ja pohtia näiden luokkien ja 

kokonaisuuksien avulla aiheisiin liittyviä riskejä ja niiden merkittävyyttä. Toinen 

vaihtoehto on vikapuuanalyysi, jossa pyritään löytämään ja analysoimaan kaikki 

ne muuttujat, jotka voivat vaikuttaa jonkin tietyn riskin toteutumiseen. Muuttujien 

kautta saadaan selville kaikki syyt, jotka voivat aiheuttaa riskin toteutumisen. 

Yleensä jo toteutuneiden riskien vaikutusten selvittämiseen taas voi käyttää juu-

risyyanalyysiä. Siinä pyritään selvittämään vahingon perimmäinen syy. Analyy-

sissä arvioidaan riskin aiheuttaman vahingon eri vaikutusmahdollisuuksia ja va-

hingon aiheuttajia, jotta riskienhallintatoimet saadaan kohdistettua perimmäisiin 

syihin ja riskitekijöihin. (Ilmonen ym. 2016, 100, 117-118) 

Kuten tunnistamiseenkin, myös riskin suuruuden arviointiin on useita erilaisia ta-

poja. Yleensä kuitenkin riskin suuruus arvioidaan euromääräisesti, kuinka suuret 

kustannukset riskin toteutuminen aiheuttaa yritykselle. Riskin kustannuksia ver-

rataan aina yrityksen riskinkantokykyyn, joka on ennalta määritelty. Riskinkanto-

kyky voi olla esimerkiksi jokin tietty prosenttiosuus yrityksen nettotuloksesta. Esi-

merkiksi alle 2 %:n vahinkokustannukset nettotuloksesta voivat olla yritykselle 

täysin merkityksettömiä, 7 %:n vähäisiä, 20 %:n merkittäviä ja yli 50 %:n sietä-

mättömiä. Tapahtumistodennäköisyyttä taas voidaan arvioida esimerkiksi vuo-

sien avulla: tapahtuuko vahinko kerran sadassa vuodessa, kerran kymmenessä 

vuodessa, kerran vuodessa vai kymmenen kertaa vuodessa. Toinen vaihtoehto 

on arvioida, kuinka todennäköistä nykyisissä olosuhteissa riskin toteutuminen on: 

ei ole todennäköistä, riski on tapahtunut samankaltaisissa olosuhteissa, toden-

näköisesti tapahtuu tässä yrityksessä, on jo tapahtunut ja tulee tapahtumaan uu-

delleen. Riskin vakavuuden ja todennäköisyyden arvioinnin avulla saadaan muo-

dostettua riskille kerroin, yleensä 1-5, joka kertoo, kuinka merkittävästä riskistä 
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on kysymys, ja millaisiin toimenpiteisiin tulisi sen pohjalta ryhtyä (Taulukko 1). 

(Ilmonen ym. 2016, 205; Juvonen ym. 2014, 21-22.) 

1 merkityksetön riski  ei edellytä toimenpiteitä 

2 vähäinen riski  ei välttämättömiä toimenpiteitä 

 parempien vaihtoehtojen harkinta ja tilanteen 

seuranta 

3 kohtalainen riski  ryhdyttävä toimiin riskin vähentämiseksi 

 toimenpiteen kannattavuutta tulee tarkoin har-

kita 

4 merkittävä riski  riskin vähentäminen välttämätöntä 

 toimenpiteet aloitettava nopeasti 

 toimintaa ei saa aloittaa (tai tulee saattaa no-

peasti päätökseen) ennen kuin riskiä on vä-

hennetty 

5 sietämätön riski  riskin poistaminen välttämätöntä 

 toimenpiteet aloitettava välittömästi 

 toimintaa ei pidä aloittaa (tai toiminta on kes-

keytettävä välittömästi) ennen kuin riski on 

poistettu 

Taulukko 1. Riskin merkittävyys (Juvonen ym. 2014, 22) 

3.4 Riskienhallintakeinot 

Riskien hallintaan on monia erilaisia keinoja riippuen riskistä ja sen vakavuu-

desta. Kirjassa Yrityksen riskienhallinta (Juvonen ym. 2014, 24) keinot jaotellaan 

riskien pienentämiseen, välttämiseen, jakamiseen, siirtämiseen sekä riskien hy-

väksymiseen.  

Riskien pienentämisellä tarkoitetaan vahingon todennäköisyyden tai seurausten 

pienentämistä. Pienentämismenetelmiä ovat mm. henkilöstön koulutukset, työ-

suojelutoimenpiteet ja varautumissuunnitelmat. Riskien pienentämistä pidetään 
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järkevimpänä riskienhallintakeinona. Se on kannattavaa, kun riskiä ei voida siir-

tää tai välttää. Tietyn pisteen jälkeen pienentäminen ei kuitenkaan ole järkevää, 

vaan voi aiheuttaa yritykselle liikaa kustannuksia. Riskejä pienennettäessä onkin 

syytä tehdä kustannuslaskelmia, kuinka paljon on kannattavaa satsata esimer-

kiksi henkilökunnan kouluttamiseen. (Juvonen ym. 2014, 24.) 

Olennainen osa riskien pienentämistä on vahingontorjunta. Vahingontorjunta tar-

koittaa toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään riskien aiheuttamaa vahinkoa 

tai kokonaan estämään riskien syntyminen. Toimenpiteet jaetaan ehkäiseviin, ra-

joittaviin ja vahingon jälkeisiin toimenpiteisiin. Ehkäisevä vahingontorjunta pyrkii 

estämään koko riskin toteutumisen. Ehkäisevää vahingontorjuntaa voidaan so-

veltaa kaikenlaisiin riskeihin. Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat mm. kunnossapito-

toimet, turvallisuusvalvonta ja rakenteellinen suojaus. Rajoittavalla vahingontor-

junnalla taas tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahinkotapahtuman aikana pienen-

netään vahingon suuruutta. Esimerkkinä rajoittavasta toiminnasta on tulipalon 

sattuessa palon sammuttaminen. Jälkivahinkojen torjunta puolestaan tarkoittaa 

vahinkotapahtuman seurauksena syntyvien jälkivahinkojen torjuntaa. Esimerk-

kinä tulipalon sammutustöistä aiheutuneen kosteuden aiheuttaman homeen es-

täminen. (Juvonen ym. 2014, 25.) 

Riskien välttämisellä puolestaan tarkoitetaan sellaisesta toiminnasta pidättäyty-

mistä, joka on riskialtista. Jos riskin vakavuus on yritykselle merkittävä, sen vält-

täminen on ensisijainen hallintakeino. Tässäkin tapauksessa on kuitenkin syytä 

tehdä kustannusarvio yrityksessä, sillä riskien välttäminen aiheuttaa yritykselle 

yleensä joko menojen kasvua tai tulojen pienentymistä. On siis syytä pohtia etu-

käteen riskin välttämisestä syntyviä kustannuksia suhteessa sen hyötyihin. Ris-

kejä voidaan välttää mm. henkilökunnan koulutuksilla, työsuojelutoimilla ja raken-

teellisella ennaltaehkäisyllä. Yksi riskin välttämisen muoto on sen poistaminen. 

Jotta riski voitaisiin kokonaan poistaa, on tunnistettava ja eliminoitava sen juuri-

syy. (Juvonen ym. 2014, 25-26.) 

Riskien jakaminen taas tarkoittaa itsenäisten riskikohteiden määrän lisäämistä. 

Tulipalon sattuessa tämä tarkoittaa esimerkiksi rakennuksen jakamista eri palo-

osastoihin, jolloin pyritään pienentämään kokonaisvahingon suuruutta. Toinen 

esimerkki on jonkin tuotteen tuottaminen kahdessa eri tehtaassa, jolloin vahingon 
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sattuessa toinen tehdas pystyy edelleen tuottamaan tuotetta. Riskien jakaminen 

on olennainen liikeriskien hallintakeino. Jakamisen tarkoitus on torjua yksipuoli-

sesta toiminnasta aiheutuvat riskit. Tuotevastuuriski jakautuu esimerkiksi koko 

tuotantoportaalle. Samasta tuotteesta ovat vastuussa niin jälleenmyyjä, maahan-

tuoja kuin tuotteen valmistajakin. Tällöin jokaisen yksilöllinen riski pienenee. 

Myös riskien jakaminen aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia. Kuitenkin jakami-

sen avulla saadaan vähennettyä keskeytysvahinkoja sekä piilomenetyksiä, kuten 

omavastuuta ja välillisiä vahinkoja. Riskien jakamisella voidaan parhaassa ta-

pauksessa estää myös tietyn kohteen täydellinen tuhoutuminen tai toiminnan py-

sähtyminen. (Juvonen ym. 2014, 26.) 

Riskien siirtämisellä tarkoitetaan sopimusteitse tapahtuvaa vastuun siirtämistä 

riskin tapahtuessa. Siirtäminen on aiheellista tilanteissa, joissa riskin toteutumi-

nen aiheuttaisi yritykselle taloudellisesti sietämättömän tilanteen. Riskejä voidaan 

siirtää esimerkiksi siirtämällä yrityksen riskejä sisältävä omaisuus tai toiminto so-

pimusteitse toisen yrityksen, kuten alihankkijan, vastuulle. Toinen vaihtoehto on 

vakuuttaminen. Vakuutuksen tehtävänä on suojata yritystä toiminnan jatkuvuutta 

vaarantavilta tilanteilta. Vakuutettaessa riski siirretään yritykseltä vakuutusyhti-

ölle joko kokonaan tai osittain. Samalla yritykseltä häviää kokonaan tai osittain 

taloudellisen menetyksen vaara. Vakuuttamisessa omavastuu ja piilomenetykset 

jäävät kuitenkin aina vakuutuksenottajan vastuulle. Vakuuttamisen ja riskin siir-

tämisen sopimuskeinoin erona on, että vakuuttamisessa vahingon taloudelliset 

seuraukset siirtyvät vakuutusyhtiölle, mutta vahingon uhka ja hallintakeinot jäävät 

edelleen yrityksen vastuulle. Riskien siirtämisessä sopimuksella uusi yritys taas 

ottaa vastatakseen myös vahingon uhasta ja riskinhallintakeinoista. (Juvonen 

ym. 2014, 27.) 

Viimeisenä on riskien hyväksyminen eli niiden jättäminen omalle vastuulle. Se voi 

olla joko tiedostettua tai tiedostamatonta. Tiedostetun riskinkannon syynä on 

yleensä taloudelliset tekijät. Esimerkiksi vähäiset kuljetusvahingot, ilkivallanteot 

tai rikkoutumiset ovat usein yrityksen kannalta halvempi pitää omalla vastuulla. 

(Juvonen ym. 2014, 28.) 
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4 Kohdeyrityksen riskianalyysi 

4.1 Yritysesittely 

Kohdeyrityksenä toimii eteläkarjalainen pk-sektorin maanrakennus- ja kuljetus-

yritys. Yrityksen viralliset toimialat ovat kuljetus sekä maa-, tie- ja pohjarakenta-

minen. Yritys myy kiviainestuotteita ja tuottaa erilaisia maansiirto- ja -rakennus-

palveluita asiakkailleen. Asiakaskuntaan kuuluu niin yksityishenkilöitä kuin yrityk-

siä. Suurimmat asiakkaat ovat kuitenkin yrityksiä. Yrityksen toimitusjohtajana toi-

mii yrityksen omistaja, joka omistaa yksin koko yrityksen. Yritys on kasvanut parin 

viime vuoden aikana suuresti ja työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Omien 

työntekijöiden lisäksi yrityksellä on vuokratyöntekijöitä sekä yksittäisiä yrittäjiä, 

jotka toimivat kohdeyrityksen alihankkijoina. Kuvassa 2 tulee esille yrityksen or-

ganisaatiorakenne. 

 
Kuva 2. Organisaatiorakenne 

Toimitusjohtajan pääasiallisessa alaisuudessa toimii yrityksen kaksi työnjohtajaa 

sekä korjaamon henkilökunta. Tämän lisäksi toimitusjohtaja vastaa erilaisiin yri-

tyksen saamiin urakoihin varta vasten palkatuista työmaapäälliköistä, joilla on tie-

totaito juuri kyseessä olevasta urakasta. Muut työntekijät eli kuljettajat toimivat 

työnjohtajien alaisuudessa. 

Yrityksen viimeisimmän tilikauden (2017) liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa ja ti-

likauden tulos oli 725 000 euroa. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 4,7 miljoo-

naa euroa ja tilikauden tulos 419 000 euroa. (Tilinpäätös 30.4.2017.) Yritys omis-

Toimitusjohtaja

Työnjohtaja Työnjohtaja
Korjaamo

6 hlö
Urakoiden

Työmaapäälliköt

Kuljettajat
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taa itse kaiken kalustonsa. Yrityksellä on paljon maanrakennus- ja kuljetuskalus-

toa, kuten kuorma-autoja, pyöräkoneita, kaivinkoneita ja dumpereita. Lisäksi yri-

tys omistaa oman korjaamonsa ja sen tontin.  

Kohdeyritykselle ei ole aiemmin laadittu laajempaa riskianalyysiä. Yrityksen 

aiemmat analyysit rajoittuvat pankkien ja vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksen poh-

jalta laatimiin riskianalyyseihin, jotka ovat käytännössä pelkkiä tunnusluku- tai ti-

linpäätösanalyyseja. Yrityksellä ei myöskään ole ennestään minkäänlaisia tiedos-

tettuja riskienhallintatoimia käytössään. Toki yritys toteuttaa jatkuvasti tiedosta-

mattaan riskienhallintaa esimerkiksi noudattamalla vaadittavia turvallisuusmää-

räyksiä, laatimalla itselleen kannattavia sopimuksia ja työurakoita sekä vakuutta-

malla niin kaluston kuin henkilöstönkin yllättävien riskien varalta. 

Yrityksen riskinottohalu riippuu yrityksen omistajan tavoitteista ja asenteista. Koh-

deyrityksen omistajan mukaan yritys on riskinottohalultaan maltillinen. Omistaja 

tiedostaa, että yritystoiminta on jatkuvaa riskien ottamista, mutta hän ei halua tie-

toisesti ottaa suuria riskejä. Toimitusjohtajan mukaan myös yrityksen riskinkan-

tokyky on erittäin hyvä. Myös kirjanpitäjien näkemyksen mukaan kohdeyritys on 

riskinottohalultaan suhteellisen maltillinen mutta ottaa kuitenkin riskejä, kuten yri-

tystoiminnassa kuuluukin. Omistajan riskinottohalusta kirjanpitäjien mukaan ker-

too viime vuosien kasvaneet kalustoinvestoinnit lainarahoituksella. Tämä kertoo 

omistajan uskosta tulevaisuuteen yritystoiminnan jatkuvuuden suhteen sekä us-

kosta, että tulevaisuudessakin yrityksellä on hyvä maksuvalmius lainojen lyhen-

nyksiin ja takaisinmaksuun. Myös yrityksen riskinkantokyky kirjanpitäjien mielestä 

on hyvällä tasolla. Yrityksen tase on kunnossa ja omaa pääomaa riittävästi, joten 

tappioitakin saa yritykselle tulla huomattavasti ennen kuin yritys on riskinkanto-

kykynsä rajoilla.  

4.2 Vaatimukset kohdeyrityksen riskienhallinnalle 

Ulkoiset vaatimukset 

Ulkoisia vaatimuksia kohdeyrityksen riskienhallinnalle sekä erityisesti työturvalli-

suudelle tulee jo teoriaosuudessa mainituista laeista, kuten Kirjanpitolaista, Työ-

turvallisuuslaista sekä Työterveyshuoltolaista. Teoriaosuudessa mainittu kirjan-
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pitolain 3 luvun 1§, jonka mukaan toimintakertomuksessa on arvioitava merkittä-

vimpiä riskejä ja epävarmuuksia, ei ole kohdeyrityksen kokoiselle yritykselle pa-

kollinen. Kirjanpitäjien näkemyksen mukaan kirjanpito ei sinällään asetakkaan 

yrityksen riskienhallinnalle minkäänlaisia vaatimuksia, mutta se kuitenkin vaatii 

huolellisuutta yrityksen tileissä ja niiden hoidossa, ja haluaa selvityksiä mahdolli-

sista epämääräisistä tilisiirroista ja muista merkinnöistä muun muassa rahanpe-

sun ja muiden väärinkäytösten ehkäisemiseksi.  

Myös esimerkiksi työaikalainsäädäntö sekä Tieliikenne- ja ajoneuvolait asettavat 

turvallisuuteen vaikuttavia rajoituksia ja vaatimuksia yrityksen toiminnalle. Työai-

kalainsäädännössä (9.8.1996/605) on kohdeyritystä koskevia vaatimuksia mm. 

moottoriajoneuvon kuljettajan työaikaan ja päivittäisiin lepoaikoihin sekä vuoro-

kausilepoon, vuorotyöhön, työaikakirjanpitoon sekä kuljettajan henkilökohtaiseen 

työaikakirjanpitoon eli ajopäiväkirjan käyttöön liittyvissä asioissa. Työaikalainsää-

dännön 42 §:ssä sanotaan, että työnantaja, joka rikkoo annettuja määräyksiä, 

tuomitaan työaikarikkomuksesta sakkoon. Myös ajoneuvon kuljettaja, joka rikkoo 

ajoneuvopäiväkirjasta annettuja määräyksiä, on tuomittava työaikarikkomuk-

sesta. Myös Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö (3.4.1981/267) asettaa kuljettajille 

ja kuljetusyrityksille tarkempia vaatimuksia ajopiirtureiden käytöstä. Yritystä kos-

kevat myös tieliikennelainsäädännön yleiset velvollisuudet turvallisesta tiellä liik-

kumisesta sekä määräykset ajoneuvon mitoista ja kuormaamisesta. Kuorma-au-

ton kuljettajilla täytyy lisäksi olla voimassa kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-

mattipätevyydestä annetun lain (16.3.2007/273) mukainen ammattipätevyys.  

Myös työehtosopimukset rajoittavat yrityksen toimintaa, ja niiden säädökset ovat-

kin syytä ottaa huomioon henkilöstöön liittyvien riskien hallinnassa. Kohdeyrityk-

sessä noudatettavat työehtosopimukset ovat Autoliikennealojen toimihenkilöitä 

koskeva työehtosopimus, Kuorma-autoalan työehtosopimus sekä Huoltokorjaa-

moiden työehtosopimus.  

Myös asiakkailta tulee paljon vaatimuksia riskienhallinnalle. Nämä vaatimukset 

tosin liittyvät pääosin myös työturvallisuuteen. Yhden suurimman asiakkaan tur-

vallisuusmääräyksissä vaaditaan, että toimittajan on yhdessä tilaajan kanssa 

suoritettava kirjallinen riskienarviointi ennen työurakan aloittamista. Riskienarvi-
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ointiin tulee kirjata työn turvallisen suorittamisen mahdollistavat ennakoivat toi-

menpiteet. Kohdeyrityksen ja -yrityksen työntekijöiden on noudatettava asiak-

kaansa turvallisuusmääräyksiä, kun nämä toimivat asiakkaan työmaa-alueella. 

Työturvallisuuden vaarantaminen voi johtaa kulku- ja lastausluvan poistoon ja 

kuljettaja voidaan poistaa kokonaan asiakkaan alueelta. Ensimmäisestä työtur-

vallisuusmääräysten rikkeestä seuraa kohdeyritykselle varoitus, toisesta 300 € 

sopimussakkoa ja kolmannesta 500 € sopimussakkoa. Vakava työturvallisuus-

rike voi johtaa jopa sopimuksen purkuun ja yrityksen poistamiseen tehdasalu-

eelta.   

Turvallisuusmääräyksissä kohdeyrityksen omistajan ja työnjohtajien vastuulla on, 

että kaikki kuljettajat noudattavat annettuja työohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. 

Kuljetusyrittäjän vastuulla on kuljetussuoritusten työnjohtaminen sekä kuljettajien 

valvonta, ellei kirjallisesti muuta sovita. Yrittäjän on varattava työnjohdolleen riit-

tävästi resursseja ja aikaa turvallisuuden varmistamiseksi. Kuljetusliikkeen tulee 

myös selvittää omille aliurakoitsijoilleen asiakkaan turvallisuusmääräykset sekä 

valvoa niiden noudattamista. Kuljetusyrityksen vastuulla on, että kalusto täyttää 

alan yleiset turvallisuus-, ympäristö- ja viranomaisvaatimukset. Tehdasalueen si-

säisessä liikenteessä käytettävässä kalustossa tulee olla varoitusvilkku, peruu-

tuskamera sekä –summeri. Omistajan ja työnjohtajien vastuulla on, että kuljetta-

jat tarkastavat ajoneuvot ennen työvuoron alkua käyttökunnon varmistamiseksi. 

Kuljetusliikkeen vastuulla on huolehtia työntekijöidensä ammattitaidosta sekä 

heidän perehdyttämisestään. Henkilöstöllä tulee olla voimassa asiakkaan mää-

räämä työturvallisuuskoulutus, kuten työturvallisuuskortti, tieturvakortti tai kuljet-

tajaturvallisuuskoulutus. Kuljetusyrittäjän vastuulla on hankkia työntekijöilleen 

vaadittavat henkilösuojaimet, ellei hankinnasta toisin sovita. Näitä henkilösuo-

jaimia ovat suojakypärä, kuulosuojaimet, turvakengät, suojalasit sekä näkyvä 

vaatetus tai turvaliivi. Vakavan tapaturman sattuessa kuljetusyrittäjän vastuulla 

on tehdä lakisääteiset ilmoitukset asiasta poliisille ja työturvallisuusviranomaisille 

sekä vahinkoilmoitukset omalle vakuutusyhtiölleen.  

Kohdeyrityksen kuljettajien vastuulla turvallisuusmääräyksissä puolestaan on, 

että kuljetuskalusto on Tieliikennelain ja Ajoneuvolain mukaisessa käyttökun-
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nossa. Kuljettajan on välittömästi raportoitava mahdollisista puutteista kuljetus-

yrittäjälle tai työnjohdolle. Kuljettajien on oltava moitteettomassa ajokunnossa. 

Kuljettaja on velvoitettu käyttämään työturvallisuussäännösten vaatimia henki-

lösuojaimia. Kuljettajan on välittömästi ilmoitettava asiakkaan edustajalle sekä 

omalle esimiehelleen vaaran riskistä, sattuneesta vahingosta tai muista havait-

semistaan poikkeamista.  

Sisäiset vaatimukset 

Yritykselle ei ole laadittu kirjallisesti selkeää visiota, arvoja tai strategiaa, joten 

sille ei ole laadittu myöskään mitään sisäisiä vaatimuksia riskienhallinnalle. Yri-

tyksellä ei ole myöskään omia turvallisuusmääräyksiä, vaan siellä noudatetaan 

kahden pääasiakkaan laatimia ohjeita johtuen siitä, että yritys toimii asiak-

kaidensa työmaa-alueella. Vaikka yrityksellä ei olekaan kirjallisia vaatimuksia ris-

kienhallinnalle, toimitusjohtajan haastattelussa tuli esille, että yrityksessä vaadi-

taan riskienhallinnan osalta jatkuvaa toimintaa ja sen kehittämistä. Erityisesti 

kaikkiin havaittuihin turvallisuusriskeihin puututaan välittömästi ja riskit pyritään 

mahdollisuuksien mukaan poistamaan. Tällä hetkellä yrityksen työmaa-alueella, 

yhdessä alueen asiakkaiden kanssa, on otettu käyttöön Japanissa kehitetty työ-

paikan organisointia parantava 5S -järjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on pa-

rantaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta sortteerauksen, systematisoinnin, sii-

vouksen, standardisoinnin ja seurannan avulla.  

4.3 Toteutustapa 

Riskianalyysi toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäiseen osaan kuuluu tun-

nuslukuanalyysi ja siihen sekä yleisesti yrityksen taloudelliseen tilaan liittyvä kir-

janpitäjien haastattelu. Tunnuslukuanalyysissä käsitellään yrityksen kannatta-

vuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä niiden kehitystä sopivien tunnus-

lukujen avulla. Tunnuslukujen kaavat on otettu Balance Consulting Tunnuslu-

kuoppaasta ja ne lasketaan kohdeyrityksen 2015 Tasekirjan ja 2017 Tilinpäätök-

sen pohjalta. Kannattavuuden tunnuslukuja ovat: 

=   ∗ 100       (2)  
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ä ö =   ∗ 100       (3)  

 ää  =
  ää

 ∗ 100        (4)  

Vakavaraisuuden tunnuslukuja on otettu sekä staattisen vakavaraisuuden että 

dynaamisen vakavaraisuuden puolelta. Staattisella vakavaraisuudella tarkoite-

taan koko omaisuuden riittävyyttä vieraan pääoman takaisinmaksamiseen, eli 

omavaraisuutta, jota kuvaavia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste sekä suhteel-

linen velkaantuneisuus. Dynaamista vakavaraisuutta eli tulorahoituksen riittä-

vyyttä vieraan pääoman maksuvelvoitteista selviämiseen puolestaan kuvaa vie-

raan pääoman takaisinmaksuaika.  

=
  ää

 
 ∗ 100        (5)  

ℎ  =
  

  ∗ 100       (6)  

 ää  =
 ää

          (7)  

Maksuvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja on myös otettu sekä staattisen että dy-

naamisen maksuvalmiuden puolelta. Staattisella maksuvalmiudella tarkoitetaan 

nopeasti realisoitavissa olevan omaisuuden riittävyyttä nopeasti erääntyvän vie-

raan pääoman takaisinmaksuun. Staattista maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku 

on Quick ratio. Dynaamista maksuvalmiutta eli tulorahoituksen riittävyyttä nor-

maalien menojen kattamiseen puolestaan kuvaa rahoitustulosprosentti. 

 =
  

          (8)  

ℎ =    ∗ 100      (9)  

Edellä esitettyjen tunnuslukujen avulla saatiin toteutettua tunnuslukuanalyysi, 

jonka tulokset näkyvät taulukossa 2. Myös taulukossa tunnusluvut on jaoteltu 

kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden osalta erikseen. Tunnus-

lukujen arvot on värikoodattu kuvaamaan, onko arvo yleisesti katsottuna hyvä, 

tyydyttävä vaiko huono. Taulukosta selviää myös tunnuslukujen kehitys vuosien 
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2015-2017 aikana. Tunnuslukuanalyysistä saatuja tuloksia analysoidaan tarkem-

min luvussa 5.3 Tutkimustulokset.  

 
Taulukko 2. Yrityksen tunnuslukuja 

Riskianalyysin toinen osa on itse riskianalyysi, joka kattaa koko yrityksen eikä 

vain sen taloudellista puolta. Tämä toteutetaan riskimatriisin avulla. Kuvan 3 ris-

kimatriisissa käydään koko yritys läpi osa-alueittain yhdessä toimitusjohtajan 

kanssa. Näiden osa-alueiden alle on luotu pienempiä alueita, jotka käydään yk-

sityiskohtaisesti läpi. Alueiden mahdollisia riskitekijöitä arvioidaan sen mukaan, 

kuinka suuren tappion riski voisi aiheuttaa yritykselle ja, kuinka todennäköistä tä-

män riskin toteutuminen on. Kun tappion suuruus ja todennäköisyys on saatu 

selville, pystytään selvittämään, kuinka suuri riski oikeasti on kyseessä ja, miten 

sen kanssa tulisi toimia. Riskimatriisi on otettu kirjasta Johda riskejä: käytännön 

opas riskienhallintaan (Ilmonen ym. 2016, 101) ja muokattu hiukan kohdeyrityk-

selle sopivammaksi. Riskimatriisin alla on taulukko 3, joka kertoo riskin suuruu-

desta ja mahdollisista toimenpiteistä. Riskimatriisista saatuja tuloksia käsitellään 

tarkemmin luvussa 5.3 Tutkimustulokset. 

 

Kuva 3. Riskimatriisi 

Tunnusluku 2017 2016 2015 hyvä
Liikevaihdon kasvu-% 44,99 18,96 4,75 tyydyttävä

Kannattavuus Liiketulos-% 13,93 11,68 5,40 huono
Käyttökate-% 25,85 22,57 16,98
Opo:n tuotto-% 28,96 22,58 8,86

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) 47,47 46,84 52,83
Vpo:n takaisinmaksuaika (v) 1,07 1,07 1,25
Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 41,08 46,06 37,07

Maksuvalmius Quick ratio 1,26 1,09 0,81
Rahoitustulos-% 22,67 20,06 15,25

Toiminta- Markkinat Toimitilat Koneet Henkilöstö Asiakkaat Yhteistyö-
ympäristö kumppanit
lain- rahoitus Omistus/ ikä avain- sijainti rahoittajat
säädäntö kilpailijat vuokra varakoneet henkilöt lukumäärä alihankkijat
viranomais- markkinointi ikä investointi- osaaminen maksukyky
määräykset kansain- sopivuus tarve ikääntyminen sopimusehdot
luvat välistyminen sijainti Omistus- jatkuvuus tarpeet
verotus investointi- muoto motivaatio
asiakkaiden tarve huolto perehdytys
vaatimukset paloturva tarkoituksen- saatavuus
ympäristöriskit rikollisuus/ mukaisuus työtapaturmat

ilkivalta turvallisuus ammattitaudit
perehdytys
vakuutukset
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Taulukko 3. Riskin vaikutus (Ilmonen ym. 2016, 205; Juvonen ym. 2014, 22) 

4.4 Tutkimustulokset 

Tunnuslukuanalyysin tulokset 

Pelkkien tilinpäätöstietojen avulla tehdyn tunnuslukuanalyysin perusteella yrityk-

sen tilaa voidaan pitää erittäin hyvänä eikä suuria riskitekijöitä ainakaan rahalli-

sesti ole havaittavissa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut suuresti viimeisen kah-

den vuoden aikana, jonka seurauksena myös yrityksen kannattavuus on paran-

tunut huomattavasti. Erityisesti oman pääoman tuottoprosentti on parantunut sel-

västi vuoden 2015 (8,86%) tyydyttävältä tasolta vuoden 2017 (28,96%) hyvälle 

tasolle. Myös liiketulosprosentti sekä käyttökateprosentti ovat kasvaneet vuoden 

2015 tyydyttävältä tasolta hyvälle tasolle.   

Vakavaraisuuden osalta yritys on puolestaan mennyt hieman alaspäin vuosien 

2015-2017 aikana. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika on joka vuonna ollut 

noin yhden vuoden, mikä on erittäin hyvä, mutta omavaraisuusaste sekä suhteel-

linen velkaantuneisuus ovat vuosien aikana heikentyneet. Omavaraisuusaste on 

laskenut vuodesta 2015 (53,83%) vuoteen 2017 (47,47%) noin kuusi prosenttiyk-

sikköä säilyen kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Suhteellinen velkaantuneisuus 

puolestaan kasvoi vuodesta 2015 (37,07%) vuoteen 2016 (46,06%) noin yhdek-

sän prosenttiyksikköä ja laski hyvältä tasolta tyydyttävälle tasolle. Vuodelle 2017 

velkaantuneisuus on laskenut viisi prosenttiyksikköä, mutta se on säilynyt edel-

leen tyydyttävällä tasolla.  

merkittävä 4 4 5 5
kohtalainen 2 3 4 5
vähäinen 1 2 3 4
merkityksetön 1 1 2 4

epätoden- harvoin satunnainen useasti
näköinen toistuva

5 edellyttää välittömiä toimenpiteitä, riskin poistaminen välttämätöntä
4 riskin vähentäminen välttämätöntä, toimenpiteet aloitettava nopeasti
3 riskiä syytä vähentää ja tilannetta seurata, HUOM kannattavuus!
2 tilanteen seuranta, parempien vaihtoehtojen harkinta
1 ei edellytä toimenpiteitä, tilanteen seuranta
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Yrityksen maksuvalmius taas on parantunut viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Quick ratio on noussut vuoden 2015 (0,81) tyydyttävältä tasolta hyvälle tasolle, 

yli yhden, vuonna 2016 (1,09) ja parantunut entisestään vuodelle 2017 (1,26). 

Rahoitustulosprosentti on myös kasvanut vuodesta 2015 (15,25%) vuoteen 2017 

(22,67%) noin seitsemän prosenttiyksikköä ja on hyvällä tasolla.  

Tunnuslukuanalyysin kautta syntynyttä näkemystä yrityksen hyvästä taloudelli-

sesta tilanteesta vahvistaa myös kirjanpitäjien haastattelussa ilmi tulleet seikat. 

Kirjanpitäjien näkökulmasta kohdeyrityksen taloudellinen tila on erittäin hyvä. Vii-

meisen kahden vuoden aikana yrityksen liikevaihto on ollut huomattavassa kas-

vussa ja jatkaa kasvuaan edelleenkin. Myös tilikauden voitto on kasvanut vuosien 

aikana hyvin. Maksuvalmiuden osalta yrityksen tila on kirjanpitäjien mukaan 

myös hyvällä tasolla. Pankkitileiltä löytyy riittävästi rahaa kattamaan yllättäviäkin 

menoeriä. Vaikka yrityksellä onkin paljon vierasta pääomaa, vieraan pääoman ja 

oman pääoman suhde on hyvä. Myös vieraan pääoman jakosuhde pitkäaikai-

seen ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan on hyvä, eli yrityksellä on toimiva 

lainanlyhennystahti. Yrityksen tulevaisuudessakaan ei ole kirjanpitäjien mukaan 

tappioiden uhkaa näkyvissä, vaan omistajalla on yritystoiminta hyvin hallinnas-

saan.  

Yrityksen tuloslaskelmasta kirjanpitäjät huomioivat, että liikevaihdon kasvaessa 

myös yrityksen kulut ovat kasvaneet. Kulut ovat kuitenkin kasvaneet hyvässä 

suhteessa yrityksen liikevaihtoon nähden. Kulujen kasvun syynä ovat olleet yri-

tyksen kasvaneet kalustoinvestoinnit. Kalustoon investoitaessa yritykselle syntyy 

poistoja, jotka näkyvät kulueränä tuloslaskelmassa. Velkarahalla tehtyjen kalus-

toinvestointien vuoksi myös rahoituskulut ovat nousseet, kun pankkilainoja mak-

setaan pois. Vuosia eteenpäin katsottaessa kuluissakin on kuitenkin laskusuunta, 

koska lainat ja poistot vähenevät sitä mukaa, kun niitä maksetaan, ellei yritykseen 

tehdä uusia investointeja.  

Kirjanpitäjien arvion mukaan tunnuslukuanalyysissä ilmennyt suhteellisen vel-

kaantuneisuuden kasvu, ja arvon tippuminen hyvältä tyydyttävälle tasolle, johtuu 

juuri yrityksen tarpeesta investoida velkarahalla uuteen kalustoon. Suhteellinen 

velkaantuneisuus on jo laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2017 viisi prosenttiyk-
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sikköä, ja kirjanpitäjien mukaan se tulee edelleen laskemaan parin vuoden ai-

kana, kun lainoja maksetaan takaisin, joten sen hetkellisestä heikkenemisestä ei 

pidä olla huolissaan. Suhteellista velkaantuneisuutta pystyy parantamaan vähen-

tämällä tulevaisuuden investointeja ja maksamalla nykyisiä lainoja pois. Myös 

omavaraisuusasteen heikkeneminen vuodelta 2015 vuoteen 2016 johtuu yrityk-

sen investoinneista velkarahalla, jolloin yrityksen vieras pääoma on kasvanut. 

Kun lainoja maksetaan takaisin ja vieras pääoma vähenee, myös omavaraisuus-

aste paranee. Kuitenkin omavaraisuusaste lähentelee tälläkin hetkellä 50:tä pro-

senttia, mikä on hyvän ja erinomaisen arvon raja.  

Suurin riskitekijä kirjanpitäjien mukaan yritykselle on, että sen liikevaihdosta 80 

% tulee yhdeltä asiakkaalta. Omistajan on tiedostettava tämän riippuvuusriskin 

olemassaolo päätöksiä tehtäessä. Kirjanpitäjien mukaan tällainen riippuvuusriski 

on kuitenkin nykyisin hyvin yleistä yritysmaailmassa, ei vain tämän toimialan pk-

yrityksillä, vaan myös muilla. Riippuvuusriskiä voi parhaiten ehkäistä sopimus-

tenhallinnan avulla. Sopimuksia laadittaessa on otettava huomioon riski, ja pyrit-

tävä sopimusehdoin pienentämään sitä mahdollisimman paljon. Yrityksen koh-

dalla riskiä ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa, sillä yritys toimii pääasiakkaan 

tehdasalueella ja on sen alihankkijana, joten liikevaihdon tuleminen vain yhdeltä 

asiakkaalta on hyvin tiedostettua. Toki asiakaskunnan laajentaminen mahdolli-

suuksien mukaan pienentäisi myös tätä riskiä yrityksessä. Toinen kirjanpitäjien 

esille nostama riskitekijä, joka on edellistä riskiä huomattavasti pienempi, on kul-

jetusyritykselle kaluston hajoaminen. Kaluston hajoamista pystyy ennalta ehkäi-

semään säännöllisten huoltojen avulla, jotka toteutetaan jo ennen kuin kalusto 

rikkoutuu. Yllättävien vahinkojen varalle puolestaan ovat kirjanpitäjienkin mainit-

semat vakuutukset niin kalustolle kuin henkilöstöllekin.  

Riskimatriisin tulokset 

Myös riskimatriisin perusteella yrityksen tilaa voidaan pitää hyvänä. Riskimatrii-

sista ja toimitusjohtajan haastattelusta ei tullut esille montaakaan riskitekijää yri-

tykselle, ja suurin osa esille tulleista riskeistäkin oli pieniä riskejä, jotka edellyttä-

vät vain tilanteen seurantaa ja mahdollisesti parempien vaihtoehtojen harkintaa 

kannattavuuden niin salliessa. Haastattelussa tuli myös hyvin esille, että vaikka 
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yrityksessä ei tiedostetusti tehdä minkäänlaisia riskienhallintatoimenpiteitä, ris-

kienhallintaa tapahtuu erittäin paljon ja riskit ovatkin hyvin tiedostettuja ja hallin-

nassa. Asioista vaan ei ole aiemmin käytetty käsitteitä riski tai riskienhallinta. 

Toimintaympäristön osalta haastattelussa ei ilmennyt muita riskitekijöitä kuin vä-

häisiä ympäristöriskejä. Ympäristölle yrityksen toiminta voi aiheuttaa kuljetuska-

lustosta johtuvia päästöjä, kuten hiilidioksidipäästöt sekä mahdolliset öljyvuodot, 

jotka voivat aiheuttaa vakavia seurauksia pohjavedelle, sillä tehdasalue sijaitsee 

pohjavesialueella. Toinen ympäristöön vaikuttava riski on pöly, jota voi kuivalla 

kelillä kulkeutua pilvinä tehdasalueelta lähimmille asutusalueille ja kaupungin 

keskustaan. Yritys on kuitenkin varautunut näihin riskeihin niin hyvin, että nykyi-

sellään niiden tapahtuminen on epätodennäköistä tai vähintäänkin harvinaista. 

Yritys huoltaa kalustoaan säännöllisesti ehkäistäkseen mahdolliset vuodot ja 

muut ylimääräiset päästöt. Lisäksi lait asettavat jatkuvasti uusia kiristyksiä ajo-

neuvojen päästöille, joten niitä noudattamalla päästöt vähenevät entisestään ja 

ympäristöriskit pienenevät. Tehdasalueelle on hankittu myös öljyntorjuntakalusto 

mahdollisen öljyvuodon varalle. Lisäksi alueella on tarkat toimintasäännöt vuo-

don sattuessa. Vuodon tapahtuessa alueella pyritään eristämään öljyn pääsy 

pohjaveteen. Pölypilvien ehkäisemiseksi yritys on hankkinut itselleen kasteluau-

ton, jolla erityisesti kuivina kesäpäivinä kastellaan tehdasalueen teitä, ettei pöly-

pilviä pääsisi muodostumaan. 

Markkinatkaan eivät aseta yritykselle suuria riskejä. Tällä hetkellä yrityksen ra-

hoitustilanne on hyvä eikä tulevaisuudessakaan ole näkyvillä sen heikkenemistä. 

Myöskään kilpailusta ei ole suurta riskiä, sillä yrityksen päätoimialalla, eli kuljetus- 

ja maanrakennuspalveluiden tuottamisella yritysasiakkaille, ei ole kohdeyrityksen 

tasoisia kilpailijoita. Kohdeyrityksen omistama kalusto on niin monipuolista ja laa-

dukasta, että se kykenee kalustonsa ja niiden tarjoamien palveluiden avulla päi-

hittämään kilpailijansa. Kuitenkin yrityksen sivutoiminnassa eli murskan myyn-

nissä kilpailu alueella on kovaa, mikä aiheuttaa yrityksellekin kilpailun osalta 

pientä riskiä. Murskan myynnin osuus liikevaihdosta on kuitenkin niin pieni, että 

sillä ei ole yritystoiminnan kannalta suurempaa merkitystä. Kilpailun aiheuttama 

riski ei aiheuta yritykselle minkäänlaisia toimenpiteitä.  
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Toimitilojen osalta yrityksen sijainti on täydellinen, sillä se sijaitsee asiakkaidensa 

tehdasalueella, jossa suurin osa yritystoiminnastakin tapahtuu. Yrityksellä on li-

säksi oma korjaamo, joka sijaitsee lähellä tehdasaluetta. Tilat sopivat yrityksen 

tarkoituksiin eikä niissä iän tai kunnon osalta ole tällä hetkellä investointitarvetta, 

joten toimitilatkaan eivät aiheuta yritykselle riskejä. Haastattelussa selvisi, että 

toimitilojen ja kaluston turvallisuuden osalta yrityksellä on aiemmin ollut rikolli-

suus ja ilkivaltariskiä, mikä on aiheuttanut yrityksen omaisuudelle vahinkoa, 

mutta tämä riski on poistettu parantamalla alueen vartiointia sekä aitaamalla koko 

työmaa-alue. 

Myöskään yrityksen kalusto ei nykyisellään aiheuta minkäänlaista riskiä. Yritys 

omistaa itse koko kalustonsa, mikä haastattelun mukaan tulee sille halvemmaksi 

kuin esimerkiksi leasingin käyttö. Koska yrityksellä on oma korjaamo ja siellä oma 

työntekijäkuntansa, kaluston huollot sujuvat yleensä nopeasti ja taloudellisesti. 

Jokaisella koneella on myös varakone, joten yhdenkään koneen rikkoutuminen 

ei aiheuta yritykselle työn pysähtymistä. Haastattelun mukaan yrityksellä on ehkä 

liikaakin kalustoa. Sitä olisi myös varaa vähentää, mutta ainakaan tällä hetkellä 

yrityksen taloudellisen tilan ollessa näin hyvä, kalustossa ei ole pakottavaa vä-

hennystarvetta. Koko kalusto on myös vakuutettu yllättävien vahinkojen varalta. 

Ainoaa riskiä kaluston osalta aiheuttaa kalustoon perehdyttäminen, mutta sekin 

on enemmän henkilöstöriski kuin kalustoriski.  

Eniten riskejä yritykselle aiheuttaa henkilöstö. Henkilöstön määrän ja laadun 

osalta riskiä ei ole, mutta pientä riskiä yrityksessä aiheuttaa henkilöstön osaami-

nen ja erityisesti perehdyttäminen. Toimitusjohtajan mukaan yrityksen henkilö-

kunta on osaavaa, mutta vahinkoja voi sattua kaikille. Osaamisen osalta pereh-

dytys töihin ja kalustoon on tärkeässä roolissa. Kaluston osalta vaativimpiin lait-

teisiin on laadittu kirjallinen perehdytysopas, joka jokaisen uuden tätä konetta 

käyttävän työntekijän tulee lukea ja allekirjoittaa. Lisäksi uusi kuljettaja lähtee 

aina alussa kokeneemman työntekijän mukaan, joka opastaa kuinka tulee toimia. 

Uudelle kalustolle ei ole perehdytystä, jos kalusto vastaa pääpiirteittäin vanhaa 

kalustoa. Kuitenkin, jos tulee uusia koneita, jotka vaativat perehdytyksen, sellai-

nen annetaan. Myöskään uusia kuorma-auton kuljettajia, joilla on jo aiempaa ko-

kemusta, ei perehdytetä niin tarkoin työhön kuin täysin kokemattomia kuljettajia 



39 

tai työntekijöitä, jotka on palkattu edellä mainittujen vaativien koneiden kuljetta-

jiksi. Kohdeyrityksellä ei ole kaikille uusille työntekijöille pakollista perehdy-

tysopasta käytössä. Kuitenkin kaikki työntekijät käyvät tehdasalueen omistavan 

yrityksen järjestämän perehdytyksen tehdasalueen yleisistä säännöistä. Myös 

asiakkaat voivat perehdyttää tarkemmin kohdeyrityksen työntekijöitä juuri ky-

seessä olevaan tehtävään.  

Suurimmat henkilöstöriskit liittyvät kuitenkin työtapaturmiin ja ammattitauteihin. 

Ennen riskimatriisin aloittamista toimitusjohtajalta kysyttiin, mikä on hänen mie-

lestään yritystoiminnan suurin riski. Hänen mukaansa suurin riski on liikenneon-

nettomuudet. Tieliikenteessä ajettaessa, vaikka yrityksen henkilökunta ei tekisi 

virheitä, voi muu liikenne aiheuttaa vaaraa ja riskiä myös kohdeyrityksen kuljet-

tajille. Kohdeyrityksen kuljettajat ovatkin joutuneet kokemaan tieliikenteessä use-

ampia läheltä piti tilanteita esimerkiksi itsemurhaa yrittävien vastaantulijoiden toi-

mesta. Tieliikenteessä tapahtuvien työtapaturmien lisäksi myös tehdasalueella 

työtapaturmien vaara on syytä ottaa huomioon. Vaikka 10 vuoden aikana ei ole-

kaan tapahtunut kuin yksi vakava työtapaturma, työympäristö, työnlaatu ja työko-

neiden ominaisuudet huomioiden työ voi aiheuttaa todella vakavia työtapaturmia, 

myös kuolemia. Tapahtuneista tapaturmista laaditaan yrityksessä riskianalyysi, 

jossa selvitetään, kuinka tapaturma olisi voitu välttää. Yrityksellä on pääasiak-

kaansa kanssa työtapaturmien seuranta, jossa on kaikille työntekijöille nähtävillä 

sattuneet tapaturmat asiakkaan muillakin tehdasalueilla. Jos jollain muulla alu-

eella tapahtuu työtapaturma, selvitetään aina, voisiko se tapahtua myös koh-

deyrityksen tehdasalueella, ja jos voisi, alueella parannetaan turvallisuutta, ettei 

tapaturmaa tapahdu. Esimerkiksi viimeisimmän kohdeyrityksessä tapahtuneen 

vakavan työtapaturman jälkeen otettiin käyttöön vaativien laitteiden perehdy-

tysoppaat. Myös tehdasalueella toimivien autojen peruutuskamerat, varoitusvil-

kut ja summerit ovat seurausta toisella alueella tapahtuneesta työtapaturmasta, 

jossa työntekijä jäi peruuttavan ajoneuvon alle.  

Työtapaturmien lisäksi huomattava henkilöstöriski on myös ammattitaudit. Työ-

hön liittyviä ammattitauteja ovat huonon työergonomian sekä koneiden tärinän 

aiheuttamat selkäsairaudet, pölyn aiheuttamat keuhkosairaudet sekä koneiden 
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melun aiheuttamat kuulovauriot. Selkäsairauksien ehkäisemiseksi koneiden is-

tuimet pyritään pitämään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Pölyä torjutaan jo 

aiemmin mainitulla teiden kastelulla sekä vaihtamalla säännöllisesti ajoneuvojen 

suodattimet. Koneita uusittaessa työergonomia ja koneiden suodattimet parane-

vat kehityksen seurauksena. Koneiden aiheuttamat meluhaitat taas ehkäistään 

työntekijöille pakollisilla kuulosuojaimilla. Kohdeyrityksellä on käytössään myös 

laajin mahdollinen työterveyshuolto, joka kattaa kaiken avun, mitä työntekijät tar-

vitsevat.  

Suurin riski yritykselle tulee kuitenkin asiakkaalta. Yrityksen suurimpana riskinä 

voidaan riskimatriisinkin mukaan pitää jo kirjanpitäjien mainitsemaa riippuvuus-

riskiä yhdestä asiakkaasta. Yrityksellä on viisi asiakasyritystä, mutta yrityksen lii-

kevaihdosta tulee 80 % yhdeltä asiakkaalta. Lisäksi yritys toimii tämän asiakkaan 

tehdasalueella ja sivutulonaan myy tältä asiakkaalta kertyvää ylijäämäkiveä. Yri-

tyksen toiminta on siis täysin riippuvaista kyseisestä asiakkaasta. Toimitusjohtaja 

tiedostaa täysin tämän riippuvuuden, mutta hän ei ole millään tavalla varautunut 

tilanteeseen, että asiakas ei jatkaisi enää yhteistyötä. Tällä hetkellä yritykselle ei 

ole kilpailijoita, joten riskin toteutuminen on erittäin epätodennäköistä. Riski on 

yritykselle kuitenkin niin merkittävä, että ohjeiden mukaan toimenpiteet riskin vä-

hentämiseksi tulisi aloittaa välittömästi.  

4.5 Toimenpiteet ja kehitysehdotukset 

Kokonaisuudessaan yrityksellä on riskienhallinta hyvin hallussaan. Suurin osa 

riskimatriisin osa-alueista sijoittui riskiluokkaan 1, eli riskiä ei tällä hetkellä ole. 

Havaituista riskeistä suurin osa taas sijoittui riskiluokkaan 2, joka sekään ei edel-

lytä suurempia toimenpiteitä, vaan ainoastaan tilanteen seurantaa ja mahdolli-

sesti parempien vaihtoehtojen harkintaa kannattavuuden puitteissa, eli toimenpi-

teiden hyötyjen tulee olla suuremmat kuin siitä aiheutuvien kustannusten. Luokan 

2 riskit liittyivät ympäristöön, kilpailuun sekä henkilökunnan osaamiseen ja pereh-

dytykseen. Ympäristöriskit eivät vaadi tällä hetkellä muita toimenpiteitä kuin tilan-

teen seurannan, sillä yrityksen tämänhetkinen panos näiden riskien ehkäisyyn on 

jo hyvä ja tällä hetkellä täysin riittävä. Myöskään kilpailun aiheuttama riski ei tällä 

hetkellä vaadi muuta kuin tilanteen seurantaa, sillä yrityksellä on hyvät ominai-

suudet kilpailijoiden päihittämiseen. 



41 

Sen sijaan henkilöstön osaamiseen ja erityisesti perehdytykseen liittyvää riskiä 

voi edelleen pienentää pienin muutoksin. Yrityksessä voisi laatia yleisen pereh-

dytysoppaan, joka koskisi kaikkia uusia työntekijöitä, tämänhetkisen vaativien 

laitteiden perehdytysoppaan lisäksi. Oppaassa käytäisiin läpi yleiset yrityksen toi-

mintaperiaatteet, kuten työpaikan organisaatio, tavat, toiminta-ajatus, työympä-

ristöön, kuten koneisiin ja työtiloihin, liittyvät seikat sekä yleisesti työtehtäviin ja 

niiden sääntöihin liittyvät asiat. Tässä oppaassa asioista kerrottaisiin yleisellä ta-

solla, jonka lisäksi olisi erikseen vielä vaativimpien laitteiden perehdytysoppaat 

sekä asiakkailta saatava perehdytys. Perehdytysoppaan osana voisi olla pereh-

dytysmuistilista, josta käy ilmi niin perehdyttäjälle kuin perehdytettävällekin ne 

asiat, jotka tulee perehdytyksen aikana kertoa. Muistilistaa seuraamalla jokaisen 

perehdytyksen tulisi toteutua samalla tavalla, vaikka perehdyttäjä olisikin eri hen-

kilö. Perehdytysoppaasta ja muistilistasta löytyy hyviä valmiita malleja interne-

tistä.  

Riskimatriisissa löytyi kaksi kolmanteen riskiluokkaan kuuluvaa riskiä. Kolman-

nessa luokassa olevia riskejä on jo syytä vähentää, mutta niissäkin on silti edel-

leen otettava kannattavuus huomioon. Nämä riskit olivat henkilöstöriskeihin kuu-

luvia työtapaturmariskejä sekä ammattitauteja. Työtapaturmia pystyy ehkäise-

mään myös edellä mainitulla perehdyttämisen parantamisella, mikä parantaisi 

työntekijöiden osaamista ja näin vähentäisi työtapaturmien riskiä. Työtapaturma-

riskien hallinnan painopisteen tulee ollakin ennakoivassa toiminnassa. Tätä riskiä 

tulee pienentää laatimalla riskiarviointeja, ilmoittamalla kaikista turvallisuusha-

vainnoista, tekemällä säännöllisesti työturvallisuustarkastuksia, käymällä työtur-

vallisuuskoulutuksissa sekä huolehtimalla yleisesti työympäristön siisteydestä. 

Yrityksessä tulee lisäksi olla kirjallisesti määriteltynä henkilöstön tehtävät, työsuo-

jelun vastuualueet sekä todelliset valtuudet. Työturvallisuusriskiä kohdeyrityk-

sessä voisi vähentää myös omat turvallisuusmääräykset. Vaikka yritys tällä het-

kellä noudattaakin asiakkaidensa turvallisuusohjeita, yrityksessä olisi hyvä laatia 

myös omat ohjeet, jotka koskevat nimenomaan oman yrityksen työntekijöitä ja 

työtehtäviä. Nämä ohjeet voivat olla osin päällekkäisiä pääasiakkaiden ohjeiden 

kanssa.  
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Ammattitauteihin yrityksellä on jo suhteellisen hyviä ehkäisykeinoja, mutta niitä-

kin voi yrittää kannattavuuden puitteissa parantaa. Selkäsairauksia yritys ehkäi-

see mm. pitämällä koneiden penkeistä huolta. Kannattavuuden puitteissa voisi 

kaikki laitteiden penkit kuitenkin uusia kokonaan ergonomisemmiksi vanhasta ka-

lustosta eikä vain odottaa, että kaluston uusiutuessa myös penkit paranevat ke-

hityksen myötä. Myös säännöllinen taukojen pitäminen ja taukojumppa parantai-

sivat työntekijöiden työkykyä. Taukotiloissa ja myös osassa laitteista voisikin olla 

esillä taukojumppaohjeita, ja työilmapiiriä voisi parantaa taukojumppaan rohkai-

sevaksi. Keuhkosairauksia voisi ehkäistä hankkimalla pahimpiin pölyä aiheutta-

viin töihin kuljettajille hengityssuojaimet. Yritys tarjoaa jo työntekijöilleen laajim-

man mahdollisen työterveydenhuollon, joka kattaa mm. fysikaalisen hoidon, 

mutta kannattavuuden puitteissa yritys voisi tarjota työntekijöilleen myös lisää lii-

kunta-, hieronta-, ja fysikaalisia palveluita. Näiden palveluiden tarjoaminen kui-

tenkin aiheuttaa yritykselle todennäköisesti enemmän kuluja kuin hyötyjä.  

Yrityksen suurin riski on riskiluokkaan 4 kuuluva riippuvuusriski yhdestä asiak-

kaasta. Luokan neljä riskin vähentäminen on yritykselle välttämätöntä ja toimen-

piteisiin tulisi ryhtyä nopeasti. Tämän riippuvuusriskin toteutuminen tällä hetkellä 

on erittäin epätodennäköistä, mutta sen seuraukset ovat yritykselle niin suuret, 

että siihen on syytä varautua. Helpoin tapa pienentää tätä riskiä on pitää tämä 

asiakas tyytyväisenä yrityksen toimintaan, ja tähän kohdeyritys varmasti jatku-

vasti pyrkii. Sopimusneuvotteluissa on myös syytä laatia riskin kannalta hyödylli-

set sopimusehdot esimerkiksi laatimalla mahdollisimman pitkä sopimuskausi, 

jonka lopussa on vielä optio-oikeus. Myös muissa sopimusehdoissa on syytä pyr-

kiä yrityksen kannalta parhaaseen vaihtoehtoon mm. tehtävä sopimuksen ennen-

aikainen purkaminen asiakkaan kannalta mahdollisimman vaikeaksi sekä sopi-

mussakkoehdot yritykselle edullisiksi. Yrityksen on myös syytä pohtia, pystyykö 

se laajentamaan asiakaskuntaansa millään tavalla niin, että liikevaihto jakautuisi 

tasaisemmin. Yritys on kuitenkin riippuvainen kyseisestä asiakkaasta myös toi-

mitilojen sekä sivuliiketoiminnan osalta, joten asiakaskunnan laajentaminen esi-

merkiksi tämän asiakkaan kilpailijoihin voi olla jokseenkin mahdotonta. Tästä 

syystä yrityksen olisikin syytä varautua riskiin hyväksymällä sen olemassaolo ja 

pyrkiä pienentämään sen seurauksia. Yrityksen olisi syytä laatia toimintasuunni-
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telma riskin toteutumisen varalta, kuinka siitä eteenpäin toimittaisiin, että yritys-

toimintaa saadaan jatkettua tai, kuinka yritystoiminta riskin tapahtuessa ajettaisiin 

mahdollisimman edullisesti alas.  

5 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa selvitetään, mitä tarkoittavat käsitteet 

riski, riskienhallinta sekä riskianalyysi. Riski on hyvin moninainen käsite ja se pi-

tää sisällään todella erilaisia riskejä. Riskin käsite voidaan ymmärtää joko vain 

negatiivisena, yritykselle tappioita aiheuttavana riskinä tai siihen voidaan sisällyt-

tää myös positiiviset mahdollisuudet, jotka aiheuttavat yritykselle lisää voittoja. 

Yleisesti riski nähdään kuitenkin vain negatiivisessa valossa. Riskienhallinnalla 

puolestaan tarkoitetaan riskien tunnistamista, arviointia ja niihin liittyvää päätök-

sen tekoa. Riskienhallintaan on laadittu erilaisia prosesseja, mutta yleensä kaikki 

prosessit sisältävät tavoitteiden määrittelyn, riskien tunnistamisen ja arvioinnin, 

riskienhallintatoimenpiteet, riskien raportoinnin ja seurannan sekä jatkuvan seu-

raamisen. Riskianalyysi puolestaan on riskien tunnistamis- ja arviointiprosessi. 

Analyysimalleja on useita erilaisia, joista voi valita omaan yritykseen ja tilantee-

seen sopivimman tai niiden pohjalta laatia itselleen kokonaan oman.  

Empiirisen osuuden tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen suurimmat riskit ja 

antaa niihin riskienhallintakeinoja. Riskit saatiin selville tunnuslukuanalyysin ja 

riskimatriisin avulla, joiden tukena olivat vielä kirjanpitäjien ja yrityksen toimitus-

johtajan haastattelut. Yrityksellä on riskienhallinta hyvin hallussaan eikä analyy-

sistä löytynytkään montaa suurta riskiä. Pieniä riskejä yritykselle aiheuttivat ym-

päristöriskit, kilpailu sekä henkilöstön osaaminen ja perehdyttäminen. Suurempia 

riskitekijöitä, joihin on syytä puuttua tarkemmin, olivat työtapaturmat, ammattitau-

dit sekä yrityksen suurin riski, riippuvuus vain yhdestä asiakkaasta. 

Riski on käsitteenä erittäin laaja. Se kattaa sisälleen vaaran uhkaa sekä mahdol-

lisuuksia. Riskit voidaan jakaa erilaisiin alakäsitteisiin, kuten henkilöstö-, ympä-

ristö-, liiketoiminta-, omaisuus- ja sopimusriskeihin, tai sitten ainoastaan kahtia 

esimerkiksi välittömiin ja välillisiin riskeihin. Yhden riskitekijän tarkka sijoittaminen 

vain yhteen riskiluokkaan on kuitenkin vaikeaa, sillä se voi ominaisuuksiensa 
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puolesta kuulua useampaan ryhmään. Riskien luokittelussa, kuten myös riskien-

hallintakeinoissa, onkin syytä ottaa huomioon oman yrityksen tarpeet. Yhden ris-

kin seurauksena voi myös syntyä aivan uusi toiseen ryhmään kuuluva riski. Esi-

merkiksi operatiiviset riskit aiheuttavat yritykselle aina myös rahoitusriskin. Myös 

riskienhallinta voidaan käsittää suppeasti tai laajasti riippuen yrityksen tarpeista. 

Riskienhallinta voi kattaa ainoastaan yritykselle epäsuotuisten tapahtumien eh-

käisyn tai siihen voi kuulua kaikki turvallisuusmääräyksiä myöten. Kaikki asiat, 

jotka liittyvät riskeihin ja riskienhallintaan yrityksessä, ovatkin täysin yrityskohtai-

sia ja riippuvaisia yrityksen omasta näkökulmasta.  

Empiirinen tutkimus vahvisti entisestään teoriaosiossa muodostunutta käsitystä, 

että kaikki riskeihin ja riskienhallintaan liittyvä on täysin riippuvaista kohdeyrityk-

sestä eikä mitään asiaa voi suoraan soveltaa toisesta yrityksestä toiseen. Jokai-

sen yrityksen on itse muodostettava oma riskikenttänsä, kuinka yritys ymmärtää 

käsitteen riski ja miten se haluaa riskit luokitella. Riskienhallintaankin on ole-

massa monia erilaisia standardeja ja prosessimalleja, joista yrityksen on löydet-

tävä parhaiten itselleen sopiva malli. Yleensä tätäkin mallia täytyy vielä muokata 

yritykselle sopivammaksi. Tämä sama pätee myös riskianalyysien tekemiseen. 

Erilaisiin tarpeisiin on olemassa erilaisia analyysimalleja, joista yrityksen on valit-

tava itselleen ja kyseessä olevaan tilanteeseen sopivin. Yrityksen kokonaisvaltai-

seen riskien tarkasteluun ei esimerkiksi sovellu malli, joka on tarkoitettu parem-

min jo tapahtuneen riskin syiden tarkasteluun ja tutkimiseen, kuinka tämä riski 

olisi voitu estää. Lisäksi tilanteeseen sopivaa valittua mallia voi vielä joutua muok-

kaamaan enemmän yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Tässä työssä riskien kokonais-

valtaiseen tarkasteluun soveltui parhaiten riskimatriisi, mutta sitäkin piti muokata 

paremmin kohdeyritystä vastaavaksi.  

Ennen riskianalyysin aloittamista kohdeyrityksestä syntyi käsitys, ettei siellä ole 

panostettu mitenkään riskienhallintaan tai edes selvitetty yritystoiminnan riskejä. 

Tämä käsitys kuitenkin hävisi täysin riskianalyysin aikana. Suurin osa yrityksen 

riskeistä on täysin tiedossa ja yrityksessä toimitaan jatkuvasti erityisesti työturval-

lisuuden parantamiseksi. Yritys suorittaa jatkuvaa riskienhallintaa mutta ei vain 

ole aiemmin käyttänyt siitä käsitettä riskienhallinta. Yrityksen suurin riski oli kui-
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tenkin toimitusjohtajalta tiedostamatta, ja riskimatriisin aikana pitikin herätellä toi-

mitusjohtajaa huomaamaan, että riippuvuudessa yhteen asiakkaaseen piilee 

huomattava riski, vaikka siitä ei juuri tällä hetkellä ole välitöntä vaaraa. Toimitus-

johtaja tiedosti suuren riippuvuuden, mutta ei osannut alussa ajatella sitä selvänä 

riskinä. Pääosin yrityksen riskienhallinta oli kuitenkin hyvin hallinnassa, ja olikin 

haastavaa keksiä yritykselle kehitysehdotuksia, sillä yrityksen tämänhetkiset toi-

menpiteet olivat varsin kattavia. Kuitenkin pienillä muutoksilla yritys saa varmasti 

parannettua riskienhallintaansa entisestään.  

Opinnäytetyön aiheena riskit ja riskienhallinta on erittäin laaja kokonaisuus. Tämä 

opinnäytetyö pyrki keskittymään teoriaosuudeltaan riskienhallinnan perusasioihin 

ja asioihin, joista oli hyötyä empiiristä osuutta tehtäessä. Tästä työstä jäikin paljon 

pois sellaista, mitä alussa oli ajateltu työhön laittaa. Jos kaikki ajateltu olisi sisäl-

lytetty työhön, tämä opinnäytetyö olisi ainakin pituudeltaan vastannut enemmän 

Pro Gradua kuin ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Teoriaosuutta kirjoitetta-

essa sai hyvin muodostettua kokonaiskuvan riskeistä ja niiden hallinnasta. Teo-

riaosuuden tietoja pystyikin hyvin soveltamaan saman tien käytäntöön empiiristä 

osuutta laadittaessa.  

Työn tavoitteena oli saattaa kohdeyrityksen suurimmat riskit johdon tietoisuuteen 

ja antaa näihin riskeihin hallintakeinoja. Kuitenkin se, mitä tämän työn jälkeen 

tapahtuu, hyödynnetäänkö tutkimuksesta saatuja tietoja vaiko ei, on täysin yrityk-

sen toimitusjohtajan päätettävissä. Tuloksista on hyötyä ainoastaan kohdeyrityk-

selle eivätkä saadut tulokset ole missään muodossa sovellettavissa muihin yri-

tyksiin. Tutkimustulokset auttavat kohdeyritystä ymmärtämään omia riskejään 

paremmin, ja kehitysehdotuksista löytyy vaihtoehtoja, kuinka yritys voisi parantaa 

entisestään omaa riskienhallintaansa.  

Tutkimuksesta nousi esille useampia aiheita, joista voisi tehdä kohdeyritykselle 

uusia tutkimuksia. Kohdeyritykselle ei ole kirjallisesti laadittu minkäänlaisia mis-

sioita, visioita, arvoja eikä strategioita. Tämä kokonaisuus olisi varmasti yhden 

opinnäytetyön mittainen. Yritykselle voisi laatia myös omat turvallisuusmääräyk-

set sekä perehdytysoppaan. Yrityksen suurin riski on myös niin huomattava, että 

siitä yksin saisi laadittua uuden opinnäytetyön, jossa voisi käsitellä tarkemmin 
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tässä työssä vain muutamalla lauseella viitattuja hallintakeinoja sekä luoda yri-

tykselle toimintasuunnitelma riskin toteutumisen varalle.  
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