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Juristin kynästä

Yritystoiminnassa aina 
jossakin vaiheessa joudutaan 
kohtaamaan tapahtumia, 
jonka seurauksena yrityksen 
liiketoiminta häiriintyy ja 
pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa jopa liiketoiminnan 
päättymisen. Tällaisen 
tapahtuman voi saada aikaiseksi 
esimerkiksi yrityksen sisäiset 
tai ulkopuoliset syyt. Puhutaan 
siis yritystoiminnan erilaisista 
riskeistä. Riskienhallinnan 
perinteisenä tavoitteena on 
pyrkiä ennalta estämään riskien 
syntyminen. 

LASSI NYYSSÖNEN ASIANAJAJA, OSAKAS, YTM, ASIANAJOTOIMISTO FENNO

Yrityksen 
riskienhallinnasta 
jatkuvuussuunnitteluun

Liiketoiminnan riski voidaan määritellä esi-
merkiksi seuraavalla tavalla; ”Riski on se 
tappion mahdollisuus, joka aiheutuu yhti-
ön tavoitteiden saavuttamiseen haitallises-
ti vaikuttavasta tapahtumasta.” Määritel-
mässä pyritään huomioimaan yrityksen 
varallisuuden sekä omaisuuden turvaa-
minen, että strategian mukaisten tavoit-
teiden saavuttaminen. Riskienhallinnalla 
ei siis ainoastaan pyritä estämään negatii-
visia tapahtumia, vaan myös edistämään 
yrityksen strategian toteuttamista.  

Liiketoimintaan Liittyy kaikesta huolimat-
ta sellaisia negatiivisia osa-alueita, joita 
yritys ja sen omistajat joutuvat jossakin 
vaiheessa väistämättä kohtaamaan. Täl-
laisia tapahtumia voi olla omistajayrittä-
jän tai osakkaan vakava sairastuminen, 
kuolema, avioero tai vaikka näistä johtu-
vat riidat osakkaiden kesken. Näkemyk-
seni mukaan, riskienhallinnan käsitettä 
tulisi yrityksissä tarkastella ehkä hieman 
vielä edellä kuvattua laajemmin, yrityksen 
jatkuvuuden suunnittelun kautta. 

yrityksen jatkuvuussuunnitteLun avuLLa 
pyritään turvaamaan yrityksen liiketoi-
minnan mahdollisimman häiriötön toi-
minta negatiivisten tapahtumien jälkeen. 
Hyvän jatkuvuussuunnittelun avulla yri-
tys ja sen osakkaat ja johto voivat var-
mistaa, että yrityksen toimintaa voidaan 
jatkaa, vaikka esimerkiksi sen avainase-
massa oleva osakas sairastuisi vakavas-
ti tai kuolisi. Varmastikin kaikkia yrityk-
sen omistajia kiinnostaa se, että kuka tuli-
si valvomaan vakavasti sairastuneen osak-
kaan etuja yhtiökokouksiin, miten toimit-

taisiin osakkaan kuolemantapauksessa tai 
vaikkapa osakkaan avioerotilanteessa, mi-
käli osakkaan yritysomistus tulisi realisoi-
tavaksi osana avioeroon liittyvää ositusta.

viimevuosina on varsin paLjon juLkisuudes-
sa kirjoiteLtu perhe- ja jäämistöoikeuden 
aLueeLLa edunvalvontavaltuutuksista, tes-
tamenteista ja avioehdoista. Vaikkakin yhä 
useammille edellä mainitut käsitteet alkavat 
olla tuttuja, ovat nämä varsin usein erittäin 
kaukaisia käsitteitä yritysten liiketoiminnan 
kontekstissa. PK-yritykset satsaavat nykyi-
sin yhä enemmän liiketoimintastrategioi-
den laatimiseen, niiden kiteyttämiseen se-
kä strategioiden jalkauttamiseen organi-
saatiossa. Yritysten toiminta on entistä am-
mattimaisempaa entistä asiantuntevampien 
omistajien, työntekijöiden sekä tukiverkos-
tojen ansiosta. Samaan aikaan ollaan kuiten-
kin omistajayrittäjien, osakkaiden tai mui-
den avainhenkilöiden yksityiselämässä ta-
pahtuviin ”ennalta arvaamattomiin” tapah-
tumiin erittäin huonosti valmistautuneita. 

Olemmekin Asianajotoimisto Fennon toi-
mesta koettaneet asiakkaillemme korostaa 
kirjallisesti laaditun strategian ja osakasso-
pimuksen lisäksi osakkaiden ja omistajien 
edunvalvontavaltuutusten, testamenttien 
sekä avioehtojen tärkeyttä. Näiden asia-
kirjojen avulla voidaan erittäin kustannus-
tehokkaasti varautua liiketoiminnan häiri-
ötilanteisiin, mitkä ennemmin tai myöhem-
min kohtaa meitä kaikkia yksityiselämäs-
sä. Onko teidän yrityksessänne varauduttu 
edellä mainittuihin riskeihin ja mitä yrityk-
sellenne tapahtuisi, jos joku näistä riskeis-
tä toteutuisi?
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50 vuotta myöhemmin metsän-
arvioijien ja inventoinnin asian-
tuntijoiden Taksaattoriklubi jär-
jesti tukijoidensa kanssa Pekka 

Kilkin uraa kunnioittavan seminaarin 
21.9.2018 Helsingissä Tieteiden talol-
la. Samassa yhteydessä julkaistiin kirja 
”PEKKA KILKKI 1939-1990 Intohimo-
na metsänarvioimisen uudistaminen”.

Kilkin kollegat ja entiset opiskelijat 
tarkastelevat kirjassa lyhyesti, mutta 
kattavasti Kilkin tutkimuksia. Kirjoitta-
jina ovat mm. Annika ja Jyrki Kan-
gas, Risto Päivinen, Jouko Laasa-
senaho sekä Matit Kärkkäinen ja 
Maltamo. Kirja sisältää tarinoita pro-
fessori Kilkistä sekä ansio- ja julkaisu-
luettelot. Mielipidevaikuttaja Pekka 
Kilkin omat ja paikoin värikkäät kirjoi-
tukset ovat kirjan sokerina ja suolana. 
Kilkin sukulaisten muistelmat antavat 
kirjalle syvyyttä.

Pekka Kilkki mm. korosti, että pää-
töksenteon tueksi on hyvä kuulla, mitä 
metsänomistaja haluaa. Lisäksi päätök-
senteon tueksi tarvitaan useita vaihto-
ehtoja, joita on tarpeen vertailla kes-
kenään. Teemat ovat nyt ajankohtaisia 
keskusteltaessa avohakkuista ja jatku-
vapeitteisestä metsänuudistamisesta.

Metsäkirja, joka  
vietiin käsistä

Taksaattoriklubi
Vuonna 1968 Helsingissä vallattiin Vanha ylioppilastalo. Samana vuonna 
Helsingin yliopistossa tarkastettiin Pekka Kilkin väitöskirja ”Tulotavoitteeseen 
perustuva hakkuulaskelma”. Teos loi pohjan suomalaiselle metsäsuunnittelulle ja 
metsävarojen inventoinnille.

Pekka Kilkki kehitti osaltaan Joen-
suun yliopiston metsätieteellisen tie-
dekunnan opetusta 1980-luvulla. Kilk-
ki oli vaativa, mutta palkitseva profes-
sori. Kilkki toimi Metsäntutkimuslai-
toksessa valtakunnan metsien inven-
toinnin professorina Kullervo Kuu-
selan seuraajana.

Metsäkoneyrittäjien työ perustuu 
puutavaralajien apteeraukseen ja pui-
den runkokäyrämalleihin. Jouko 
Laasasenahon runkokäyrien lisäksi 
Pekka Kilkin ja opiskelijoidensa mal-
linnustyö vaikuttaa nykyään arkipäivän 
puunkorjuussa.

Reija Haapanen on toimittanut 
havainnollisen ja puoleensa vetävän 
169-sivuisen teoksen. Joku pieni läh-
deviite toki kaipaisi tarkentamista. Li-
säksi tarkka lukija kaipaa kirjoittajien 
yhteystietoja. 

Taksaattoriklubi, Metsämiesten sää-
tiö, Suomen metsätieteellinen seura ja 
Metsähallitus ovat tukeneet kirjahan-
ketta. Tieteiden talolla kirja vietiin kä-
sistä. Kirjaa ja sen laajennos on saata-
vissa internetissä os. https://ojs.silva-
fennica.fi/ 

RISTO LAUHANEN, MMT, SEAMK
PEKKA KILKKI 1939-1990  




