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1 JOHDANTO

Tutkimuksen tilaaja oli Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskus toimii Työ- ja

elinkeinoministeriön alaisuudessa tehtävänään maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen

ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Toiminta perustuu la-

kiin huoltovarmuuden turvaamisesta. Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa sen

hallitus. Huoltovarmuusorganisaation toiminnassa on mukana eri toimialojen sektorit

ja poolit.1

Tutkimuksessa selvitettiin Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan maakuljetuspoolin

valitsemien kolmen logistiikka-alalla toimivan pk-yrityksen toimintaa kuvatuissa

normaaliajan häiriötilanteissa. Tutkimuksessa keskityttiin yritysten keskeisten toimin-

tojen häiriöiden hallinnan menettelyihin. Tarkemmassa tarkastelussa oli yrityksen

kahdesta kolmeen suurinta riskiä. Haastattelun yhteydessä yrityksille laadittiin kehit-

tämissuunnitelmat, joiden avulla voidaan suojautua keskeisiä toimintoja uhkaavia va-

kavimpia riskejä vastaan.

Tämä tutkimus antaa pohjaa tarkemmalle pk-yritysten riskienhallinnan ja jatkuvuu-

denhallinnan tarkastelulle ja uudelle tutkimukselle.

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys

Tutkimusongelma

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka pk-yrityksessä ennakoidaan keskeisiä

toimia uhkaavat häiriötilanteet ja kuinka ne hallitaan.

Tutkimuskysymys

Millä menettelytavoilla pk-yritys hallitsee liiketoiminnan keskeisiä toimintoja uhkaa-

vat häiriötilanteet?

1 L 18.2.1992/1390; VNp 539/2008; Huoltovarmuuskeskus 2011
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2.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkija pyrki tutkimuksellaan kahteen päämäärään. Ensinnäkin tuloksista täytyy koi-

tua lisäarvoa yritykselle ja toisekseen tuloksilla on oltava merkitystä kansalliselle

huoltovarmuudelle.

Tutkimuksen avulla selvitettiin tutkimukseen osallistuneiden yritysten valmius kohda-

ta keskeisiä toimintoja (ydintoimintoja) uhkaavat suurimmat riskit ja näistä aiheutuvat

seurannaisvaikutukset kuten toimintojen häiriöt ja keskeytykset. Tässä tutkimuksessa

selvitettiin

yrityksen keskeisiä toimintoja uhkaavat tekijät ja tilanteet

uhkatekijöiden ja tilanteiden todennäköisyys ja vaikutus

häiriöidenhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan menettelyt 2 – 4 uhkatilanteissa

yrityksen keskeisten toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin vakuutusten piiriin kuuluvat vahinkoriskit ja ta-

lousasioihin liittyvät riskit.

Tämä tutkimus tulee herättämään lisäkysymyksiä pk-yritysten jatkuvuussuunnittelun

osalta ja toivottavasti käynnistämään jatkotutkimuksia aiheen tiimoilta.

2.3 Kohde

Tämä tutkimus keskittyi kuljetus- ja korjaamoalan pk-yritysten toimintariskeihin ja

tarkemmin riskeihin, jotka kohdistuvat ydintoimintojen kannalta tärkeimpiin osa-

alueisiin.

Tutkimus suoritettiin Huoltovarmuusorganisaation maakuljetuspoolin valmiuspäälli-

kön nimeämille kolmelle yritykselle: A, B ja C. Yritysten antamat vastaukset olivat

julkisia, mutta aihepiirin vuoksi yritysten nimiä ei tutkimustuloksissa julkaista. Muka-
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na ovat korjaamotoimintaa (A), henkilöliikennettä (B) ja tavaraliikennettä (C) harjoit-

tavat yritykset. 2

Mikäli tutkimuksen kohteena oleva yritys (tai sen edustaja) kieltäytyi osallistumasta

haastatteluun tai ylipäätään koko tutkimukseen, etsittiin toinen vastaavan toimialan

yritys. Huoltovarmuuskeskuksen maakuljetuspoolin edustaja oli yhteydessä valittuihin

yritysten edustajiin ennen tutkimuksen alkamista ja, jos mahdollista, läsnä haastattelu-

tilaisuudessa.

2.4 Tutkimusmenetelmä

Koska otanta oli pieni, tutkijan oli tarkoituksenmukaisinta lähestyä aihetta laadullisena

tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä henkilökohtainen yksilöhaastattelu antaa tutki-

mukselle paremman lopputuloksen. Haastatteluun voitiin ennalta valita sellaiset hen-

kilöt, joilla oli mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastattelun etuna

oli myös se, että tietoa saa usein enemmän kuin oli tarpeen. Vaikka yrityksiä käsitel-

tiin anonyymisti, haastattelu voi joissakin tapauksissa epäonnistua tietojen ”pihtaami-

seen”, koska aihepiiri on erityisen arka.3

Ennen haastattelua tutkija lähetti sähköpostitse tutkimukseen osallistuville henkilöille

tietoa haastattelun sisällöstä ja dokumentit, joiden avulla haastattelu tultaisiin käy-

mään. Samassa yhteydessä sovittiin haastatteluaika.4

Haastattelu toteutettiin strukturoituna haastatteluna. Haastattelua varten oli laadittu

valmiit kyselylomakkeet ja tietty käsittelyjärjestys, jonka mukaan haastattelu eteni.

Tutkimuksessa yrityksen edustaja valitsi sanallisista vaihtoehdoista parhaiten asiaa

kuvaavan vaihtoehdon, joka muutettiin numeeriseen muotoon väli- ja lopputulosten

arvioinnin helpottamiseksi. Haastattelussa käytettiin kolmentyyppisiä kysymyksiä

pääkysymykset, joilla aihe avataan

tarkentavat kysymykset, jotka täydentävät edellistä

2 Otranen 2011
3 Hirsjärvi 2007, s.205–206
4 Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2009, s.73
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jatkokysymykset, joilla avataan lisää kyseistä aihetta.5

Haastatteluissa käytetyt dokumentit ovat liitteinä 1 - 10 ja haastattelun kulku sekä esi-

tetyt kysymykset löytyvät kohdasta 4.2. Struktuoidun haastattelun etuna oli tulosten

helppo verrattavuus, analysoitavuus ja kvantifiointi, koska kaikille yrityksille käytet-

tiin samaa menetelmää.6

Haastatteluun valmistautuminen vaati tutkijalta perehtyneisyyttä haastattelun toteut-

tamisesta, yrityksen riskienhallinnan menettelyistä, jatkuvuussuunnittelun toimintata-

vasta ja valmiuslainsäädännöstä sekä kuljetuslogistiikasta.

3. TOIMINNAN JATKUVUUDENHALLINTA

Tässä kappaleessa esitellään seuraavia käsitteitä: uhka, uhkamalli, epävarmuus, riski,

riskien hallinta, jatkuvuudenhallinta, skenaario ja huoltovarmuus.

3.1 Käsitteet

Uhka

Valtiovarainministeriön julkaisussa Valtionhallinnon tietoturvasanasto 8/2008 on

määritelty uhka seuraavasti

Haitallinen tapahtuma, joka voi mahdollisesti toteutua, tai useampi

mahdollinen häiriö, joka tapahtuessaan voi aiheuttaa sen että tiedoille,

muulle omaisuudelle tai toiminnalle tapahtuu ei-toivottua.7

Uhkia voivat olla esimerkiksi erilaiset luonnonilmiöt tai ihmisen aiheuttamat tapahtu-

mat. Uhkan määrittelystä enemmän on kohdassa 3.3.2 Riskien kartoitus ja analysointi.

5 Rubin & Rubin 1995, 202
6 Hirsjärvi 2007, s. 208; Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2009, s.107)
7 Valtionhallinnon tietoturvasanasto 2008, s. 122
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Uhkamalli

Uhkamalli on kuvattu yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa

(2006).

Uhkamalli tarkoittaa yleisellä tasolla olevaa kuvausta turvallisuusympä-

ristön häiriöistä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa yhteiskunnan tur-

vallisuuden, väestön elinmahdollisuudet tai valtiollisen itsenäisyyden.8

Epävarmuus

Epävarmuus liittyy olennaisesti riskin käsitteeseen. Tiedon puute lopputulemasta ai-

heuttaa epävarmuutta. Toisaalta ihmisen mieli saattaa suhtautua liiankin luottavasti

tulevaan, vaikka negatiivisen tuloksen todennäköisyys on suuri.9

Riski

Kai-Erik Berg määrittelee kirjassaan Yrityksen riskinhallinta (1993) käsitteen riski

seuraavasti

 Sanalla riski on monta merkitystä ja useita eri määritelmiä. Yksi määri-

telmä kuuluu: Riski on riskitekijöiden toteutumisen seurauksiin liittyvä

todennäköisyysjakauma.10

Riski ilmaisee haitallisen vahingon suuruutta.  Arkikielessä riski kuvaa vaaraa ja epä-

tietoisuutta, joka liittyy tulevaan tapahtumaan. 11

Riski on ei-toivottu tulevaisuudentila mahdollisen tilanteen tai tapahtuman jälkeen.

Tulos voi vahingoittaa esimerkiksi taloudellisesti, fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti

tai toiminnallisesti. Koemme näitä riskejä jokapäiväisessä elämässä, ne joko johtuvat

itsestämme tai olemme alttiina muiden riskeille. Päätöksenteon jälkeen realisoitues-

saan riski ilmaisee, ettei kaikkia mahdollisia tekijöitä ole otettu huomioon. 12

Keräämällä kokemuksia tapahtuneista riskitilanteista saadaan koottua tietoa, jonka

pohjalta voidaan ennalta arvioida riskin todennäköisyyttä ja ulottuvuutta.

8 Valtioneuvoston periaatepäätös 2006
9 Kuusela 1998, s. 17
10 Berg 1993, s.21
11 SFS 3750,1986; Nurmi 2004
12 Kuusela 1998, s. 17; Vaughan1986; Kyrölä 2010, s. 18,19
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Riskien hallinta

Pöyry (2008) kuvaa riskienhallintaa pro-gradu tutkimuksessaan näin

Riskienhallinnalla tarkoitetaan kulttuuria, prosesseja ja rakenteita, jot-

ka on ohjattu kartoittamaan potentiaalisia mahdollisuuksia ja hallitse-

maan niiden negatiivisia vaikutuksia. 13

Riskianalyysi

Kai-Erik Berg määrittelee kirjassaan Yrityksen riskinhallinta (1993) käsitteen riski-

analyysi seuraavasti

Riskianalyysi on riskinhallinnan osa, jolla tunnistetaan riskit ja arvioi-

daan vahinkotapahtuman todennäköisyys sekä odotettavissa olevat va-

hingot. Riskianalyysillä selvitetään siten riskin kohteet, luonteet, toden-

näköisyydet ja seuraukset eli se mitä, missä, milloin ja mille tapahtuu

sekä tapahtuman merkitys yrityksen taloudelle.14

Riskilaji

Riskien erilaiset luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa. Riskejä jao-

tellaan paitsi luonteen niin myös sen mukaan, mihin yrityksen toimintoihin ne voivat

vaikuttaa. Näin riskit jaetaan ns. riskilajeihin.15

Jatkuvuudenhallinta

Yritystoimintaa ajatellen liiketoiminnan jatkuvuudelle on olemassa asiaa tutkivan

BCM-Instituutin julkaisema BS 25999 standardiin perustuva määritelmä, joka merkit-

see vapaasti suomennettuna seuraavaa. ”Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta (BCM =

business continuity management) on hallintaprosessi, joka tunnistaa mahdolliset vai-

kutukset, jotka uhkaavat organisaatiota ja antavat puitteet rakentaa joustavuutta ja

kykyä tehokkaisiin vastatoimiin, joilla turvataan keskeisten sidosryhmien, brändin ja

lisäarvoa tuottavien toimintojen edut.”16

13 Pöyry 2008
14 Berg 1993, s.73
15 Pk-yritysten riskienhallinta 2010
16 BSI 2006
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Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu, BCP (= business continuity planning), mää-

ritellään ”suunnitteluksi, joka määrittelee organisaation altistumisen sisäisiä ja ulkoi-

sia uhkia vastaan sekä yhdistää kovat ja pehmeät arvot tarjotakseen tehokkaan torjun-

nan ja toipumisen, säilyttäen kilpailuetunsa ja arvojärjestelmänsä ehjänä.” 17

Arkikielessä ilmaistuna tämä selvittää kuinka yritys pystyy toimimaan erilaisissa häi-

riötilanteissa ja sen jälkeen. Häiriötilanteet voivat olla laajuudeltaan paikallisia, alu-

eellisia tai maanlaajuisia tai globaaleja, aina tulipalosta pandemiaan asti.

Skenaario

Skenaario tarkoittaa sanakirjan mukaan elokuvan käsikirjoitusta ja arkikielessä suun-

nitelmaa, hahmotelmaa. Skenaario siis viittaa tulevaisuuteen ja itse asiassa on tulevai-

suuden tutkimista.18

Skenaariota määrittelee väitöskirjassaan Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa

(1991) Meristö mainiosti seuraavalla tavalla

Skenaario on tulevaisuuden käsikirjoitus, joka luonnostelee yrityksen tu-

levaisuuden toimintaympäristön/t (=näytelmän ja kulissit) ja yrityksen ja

sen kilpailijoiden toimenpiteet näissä ympäristöissä (=repliikit ja liik-

keet näyttämöllä) tavoitteiden saavuttamiseksi (=juonen toteuttami-

nen).19

Skenaario on tapahtumaketju tai prosessi, jonka toinen pää on nykyhetkessä ja toinen

tulevaisuudessa olevassa hetkessä.

Skenaario siis sisältää aina kolme elementtiä. Ensinnäkin nykyisen toimintaympäris-

tön, toisekseen kuvauksen tulevaisuudentilasta sekä kolmanneksi tapahtumaketjun tai

prosessin, joka liittää nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteen. 20

17 Elliot, D et.al. 1999
18 Nurmi 2004
19 Meristö 1991
20 Mannermaa 2000
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Huoltovarmuus

Huoltovarmuuskeskus määrittelee huoltovarmuuden seuraavasti

Yleisesti huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan

taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättö-

miä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvalli-

suuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamisek-

si vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. 21

3.2 Riskien hallinta pk-yrityksessä

Yrityksillä on useita erilaisia tapoja suhtautua riskeihin ja toimenpiteisiin, joilla mini-

moidaan riskeistä aiheutuvat kustannukset. Yritykset panostavat vaihtelevasti riskien-

hallintaan riippuen koosta ja toimialasta. Yritykset yhtäältä suhtautuvat hyvin yliolkai-

sesti riskeihin ja vakuuttavat esimerkiksi vain ne kohteet, jotka lakisääteisesti täytyy

olla vakuutettuna (esimerkiksi liikennevakuutus). Toisaalta on yrityksiä, joiden toi-

mintastrategiaan kuuluu yhtenä osana riskienhallinta. Näiden yritysten riskienhallinta-

politiikka on dokumentoitu ja nämä yritykset käyttävät runsaasti aikaa riskien tutkimi-

seen ja niiden seurannaisvaikutusten sekä ennustettavuuden selvittämiseen.22

3.2.1 Riskienhallinnan tehtävät

Riskienhallinta on kokonaisvaltainen prosessi, jolla pyritään minimoimaan yritykselle

johtuvat kustannukset ja vaaratilanteet. Riskienhallinta on prosessi, joka toteutetaan

yrityksessä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Prosessin tarkoituksena on aut-

taa liikkeenjohtoa päättämään niistä toimenpiteistä, jolla voidaan arvioida riskien vai-

kutuksia ja hallita tunnistettuja riskejä kustannustehokkaasti. 23

21 Huoltovarmuuskeskus 2010
22 Kuusela 1998
23 Kuusela 1998
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Samson (1987) on jakanut riskienhallintaprosessin viiteen keskeisimpään vaiheeseen

riskien tunnistaminen

mittaaminen ja analysointi

kontrollointi ja rahoitus

arviointi

riskikustannusten laskeminen.24

Yritystoiminnassa pyritään riskit ja niistä aiheutuvat kustannukset minimoimaan pie-

nimmillä mahdollisilla kustannuksilla, kuten kuviossa 1 tämä graafisesti esitetään.

Riskienhallinnan kokonaiskustannukset ovat alimmillaan, kun suojakustannukset,

esimerkiksi vakuutusmaksut ja vahingoista aiheutuvat menot ovat yhtä suuret. 25

KUVIO 1. Riskienhallinnan optimointi (Kuusela, 1998, s. 25)

24 Samson 1987; Kuusela 1998, s. 135
25 Kuusela 1998, s. 24, 25

Vahinkomenot

Optimi
Kokonaiskustannukset

Suojakustannukset
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3.2.2 Riskien kartoitus ja analysointi

Yritysten riskienhallinnassa on lähdettävä liikkeelle oman toiminnan riskien tunnista-

misesta. Tunnistamisen tulee olla järjestelmällistä ja keskittyä aluksi yrityksen ydin-

toimintaa tai -toimintoja uhkaaviin riskeihin.

Uhkia organisaatioiden tai yritysten ydintoiminnoille voivat olla esimerkiksi erilaiset

luonnonilmiöt tai ihmisen aiheuttamat tapahtumat. Valmiita uhkamalleja on määritelty

yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2010). 26

Tietojärjestelmäalan riskienhallintaoppaan tavoitteena on auttaa organisaatioita hallit-

semaan paremmin informaatioteknologian järjestelmien riskejä. Tämä riskienhallin-

nan tarkastelu sopii myös muuntyyppisten organisaatioiden käyttöön.27

Yritystoimintaa ja varsinkin pk-yritysten yritystoiminnan riskilajeja on määritelty pk-

yritysten riskienhallinnan oppaassa. Kun riskilaji on tunnistettu, voidaan tutkia tar-

kemmin riskilajiin sisältyviä riskejä yritystoiminnassa.28

Uhkien tunnistamisen jälkeen, kullekin uhkalle määritellään todennäköisyys taulukos-

ta 1.

TAULUKKO 1. Uhkan todennäköisyystasot ja niiden määrittelyt (NIST 2002, s.21;

Kyrölä 2010)

Todennäköisyys Todennäköisyyden määrittely
Korkea Uhkalähde on erittäin motivoitunut ja sillä on riittävä

toimintakyky
Keskisuuri Uhkalähde on motivoitunut ja osaava, mutta käytössä on

kontrollit, jotka voivat estää tapahtuman
Matala Uhkalähteellä ei ole motivaatiota eikä toimintakykyä

Tämän jälkeen määritellään uhkan vaikuttavuustaso taulukosta 2.

26 Valtioneuvoston periaatepäätös 2010
27 NIST 2002, s. 7; Kyrölä 2010
28 Pk-yritysten riskienhallinta 2010
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TAULUKKO 2. Uhkan vaikutustasot ja niiden määrittelyt (NIST 2002, s.23; Kyrölä

2010)

Vaikutus Vaikutuksen määrittely
Korkea Tapahtuma

- saattaa johtaa erittäin kalliisiin aineellisten hyö-
dykkeiden tai resurssien menetyksiin

- voi merkittävästi loukata, vahingoittaa tai haitata
organisaation toimintaa, mainetta tai etua

- voi johtaa ihmisten kuolemiin tai vakaviin vam-
mautumisiin

Keskisuuri Tapahtuma
- saattaa johtaa kalliisiin aineellisiin menetyksiin
- voi loukata, vahingoittaa tai haitata organisaation

toimintaa, mainetta tai etua
- voi aiheuttaa henkilövahinkoja

Matala Tapahtuma
- voi johtaa vähäisen aineellisen omaisuuden mene-

tykseen
- saattaa vaikuttaa organisaation toimintaan, mai-

neeseen tai etuun

Kun on saatu selvitettyä uhkan todennäköisyys ja vaikutus nämä sijoitetaan riskimat-

riisiin (taulukko 3). Kertomalla näiden muuttujien arvot taulukon 3 mukaan saamme

tulokseksi riskitasoa kuvaavan lukuarvon. Lukuarvo osoittaa tarkasteltavan kohteen

haavoittuvuuden tason. Riskitasomatriisi on taulukossa 3 kuvattu 3 x 3 matriisina.

Resoluutio voi olla tarkastelun tarpeista ja skaalasta riippuen suurempikin 4 x 4 tai 4 x

5. Siinä tapauksessa tarkastelutasot muuttuvat korkeammiksi ja matalammaksi. Riski-

tasopisteytys on taulukossa 3 merkitty seuraavasti: korkea > 50 – 100, keskisuuri > 10

– 50, matala 1 – 10.29

29 NIST 2002, s. 25; Kyrölä 2010
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TAULUKKO 3. Uhkan todennäköisyyden ja vaikutuksen riskitasomatriisi (NIST

2002, s.25; Kyrölä 2010)

Vaikutus

Todennäköisyys Matala
(10)

Keskisuuri
(50)

Korkea
(100)

Korkea (1.0) Matala
10 x 1.0 = 10

Keskisuuri
50 x 1.0 = 50

Korkea
100 x 1.0 = 100

Keskisuuri (0.5) Matala
10 x 0.5 = 5

Keskisuuri
50 x 0.5 = 25

Keskisuuri
100 x 0.5 = 50

Matala (0.1) Matala
10 x 0.1 = 1

Matala
50 x 0.1 = 5

Matala
100 x 0.1 = 10

Yllä olevassa taulukossa 3 määritellyt riskitasot avataan taulukossa 4 toimenpideluet-

teloksi. Tämä esittelee ne toimenpiteet, jotka yrityksen organisaation kaikkien tasojen

on kullakin riskitasolla suoritettava. 30

TAULUKKO 4. Riskiasteikko ja tarvittavat toimenpiteet (NIST 2002, s.25; Kyrölä

2010)

Riskitaso Tarvittavat toimet
Korkea On suuri tarve korjaaviin toimenpiteisiin. Nykyinen jär-

jestelmä voi jatkaa toimintaansa, mutta korjaussuunnitel-
ma on otettava käyttöön mahdollisimman pian.

Keskisuuri Korjaavia toimia tarvitaan ja suunnitelma on kehitettävä
sekä toteutettava kohtuullisessa ajassa.

Matala Päätetään onko korjaavat toimenpiteet tarpeen vai hyväk-
sytäänkö riski.

Yrityksen riskien analysoinnin tulokset voidaan kuvata taulukon 5 mukaiseen riski-

analyysitaulukkoon. Mallia on käytetty Huoltovarmuuskeskuksen riskianalyysiohjees-

sa (2009). Tähän malliin on sisällytetty lisäksi korjaavat toimenpiteet ja niiden jälkeen

tapahtuva tarkastelu.31

30 NIST 2002, s.25; Kyrölä 2010
31 Huoltovarmuuskeskus 2009
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TAULUKKO 5. Riskianalyysitaulukkomalli (Huoltovarmuuskeskus 2009. Riskiana-

lyysiohje)

Tarkasteltava osa-alue: päiväys:

Riski
Toden-
näköi-
syys

Vai-
kutus Tulos Korjaavat toimenpiteet

Toden-
näköi-
syys

Vai
ku-
tus

Tulos

Riskien arvioinnin jälkeen on suositeltavaa dokumentoida riskianalyysistä saadut tu-

lokset. Näiden tulosten valossa yritys voi kehittää toimintaansa ja antaa lisää ohjaus-

työkaluja organisaation eri tasoille. Dokumentoinnin avulla voidaan kuvata tarkasti

riskien realisoituessa yritykselle koituvat kustannukset tai menetykset.

3.2.3 Riskien käsittely pk-yrityksessä

Riskianalyysin antamien tulosten perusteella on suunniteltava, tunnistettava ja vasta

sitten päätettävä yrityksessä aloitettavista riskienhallinnan toimenpiteistä. Riskejä voi-

daan välttää, siirtää, poistaa, jakaa, pienentää tai jättää kokonaan yrityksen omalle

vastuulle. Usein käytetään useampaa kuin yhtä edellä mainituista toimenpiteistä.32

Mikäli riski halutaan siirtää, siinä tapauksessa sopimuksella siirretään riskialtis toi-

minto toiselle osapuolelle. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat riskin taloudellisten vaiku-

tusten vakuuttaminen, yrityksen toiminnan hajauttaminen tai siirtäminen alihankkijal-

le. 33

Yritystoiminnassa riskin poistaminen on vaikeaa, koska silloin yrityksen tulisi käytän-

nössä lopettaa riskialtis liiketoiminta. Riskiä jaettaessa pyritään pääsemään pois yh-

teen toimintoon sitovasta menettelystä. Tästä esimerkkinä ovat sopimukset useampien

toimeksiantajien, tavarantoimittajien tai alihankkijoiden kanssa. Mikäli riski on pieni

ja toteutuessaan ei aiheuta suuria kustannuksia voidaan riski jättää yrityksen vastuul-

le.34

32 Kuusela s.135-136
33 Kuusela s.135-136
34 Kuusela s.135-136
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Riskianalyysin antamien tulosten jälkeen yritys voi jatkaa riskienhallinnan kehitystyö-

tään ja yksilöidä tarkemmin toimintasuunnitelmaansa vastuuhenkilöt, aikataulun, toi-

minnasta aiheutuvat kustannukset ja näillä toimenpiteillä halutun tuloksen.

Taulukossa 6 on kuvattu yrityksen kehittämissuunnitelmamalli. Mallia on käytetty

Huoltovarmuuskeskuksen riskianalyysiohjeessa (2009). Tähän malliin on sisällytetty

edellä mainittujen lisäksi vastuuhenkilö ja saavutettu tulos.35

TAULUKKO 6. Kehittämissuunnitelmamalli (Huoltovarmuuskeskus 2009. Riskiana-

lyysiohje)

Tarkasteltava osa-alue: päiväys:
Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos

3.2.4 Riskien hallinnan keinojen jatkuva kehittäminen

Riskianalyysin säännöllisen toteuttamisen avulla yritys pystyy tarkastelemaan riskien

hallinnan tilannettaan tietyillä aikaväleillä. Yritys voi kehittää riskienhallinnan osaa-

mistaan seuraavalla järjestelmällä.

Organisaation johtamista tukeva jatkuvasti kehittyvä PDCA - menetelmä, jonka ly-

henne tarkoittaa plan = suunnittele, do = toimi, check = tarkista, act = toimi tarkastus-

tulosten perusteella. Nämä toisiinsa kytkeytyvät toiminnot saavat aikaan jatkumon.

PDCA – menetelmä voidaan kytkeä toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittä-

miseen. Tätä menetelmää on käytetty laaja-alaisesti yrityksissä tuotteiden ja niiden

laadun kehittämisen yhteydessä. Tunnetuksi menetelmä on tullut, väitetyn keksijänsä,

W. Edwards Demingin kautta, joka käytti tätä laatuseminaareissaan. Kuitenkin mene-

telmä on alun perin 1920 – luvulta, jonka keksijä oli Walter Stewhart. Stewhart kuvasi

menetelmän silloin yhdensuuntaiseksi ketjuksi. PDCA - menetelmä, jota kutsutaan

35 Huoltovarmuuskeskus 2009
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myös Demingin ympyräksi, sen kuvatun esitysmuodon vuoksi, on esitetty kuviossa

2.36

PDCA - järjestelmää kuvataan päättymättömäksi prosessiksi, jonka vaiheet kytkeyty-

vät tiivisti toisiinsa. Menetelmä ei ole kuitenkaan ympyrän mallinen, vaan pikemmin-

kin spiraali, jossa oppiminen kohottaa osaamisen tasoa kierros kierrokselta. Menetel-

mä sopii hyvin myös riskienhallinnan kehittämiseen.

KUVIO 2. PDCA-kuvio (Laatuakatemia 2010)

Kuviossa 3 on kuvattu riskienhallinnan toimenpiteitä ja niitä vaatimuksia, joita ris-

kienhallinnan prosessi tarvitsee. Riskienhallinta on jatkuva prosessi.

36 Laatuakatemia 2010
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Määrittele riskienhallinnan
ympäristö

Määrittele
riskinottokyky

Vakiinnuta riskienhallinta
Kehitä
riskienhallintakulttuuri

Tunnista

Hallitse

Reagoi

Arvioi

KUVIO 3. Riskienhallintaprosessi (Holmes 2004, s.139; Kyrölä 2010)

Esimerkkinä säännöllisestä ja jatkuvasta riskienhallinnan haltuunotosta on Itella Oyj:n

vuosikello (kuvio 4), jossa säännöllisin väliajoin, tässä tapauksessa neljännesvuosit-

tain, suoritetaan riskienhallinnan toimenpiteet ja raportoidaan johtoryhmälle (MB):

KUVIO 4. Itella Oyj:n riskienhallinnan vuosikello (Markku Rajamäki, Itella Oyj, yri-

tysturvallisuus, luento 1.10.2009)
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Toinen keino yrityksen riskienhallinnan kehittämiselle on pyrkiä proaktiivisesti etsi-

mään ja löytämään riskejä. Ennakoivaa toimintaa voi tässä tapauksessa olla kokemus-

peräisen tiedon jakaminen yritysten välillä riskien minimoimiseksi, esimerkiksi hyö-

dyntämällä benchmarking - menetelmää.

Benchmarking, esikuva-analyysi, menetelmää käytetään yleisesti tuotteiden laadun ja

tuotantomenetelmien kehittämisen yhteydessä. Menetelmä vaatii vapaaehtoista ja

avointa yhteistyötä yritysten välillä. Tärkeimpänä asiana on löytää riskienhallinnan

näkökulmasta saman toimialan yritys, jolla on olemassa oleva riskienhallintajärjestel-

mä. Tätä menetelmää voidaan hyödyntää riskien kartoittamisessa yritysten välillä.

Parhaan mahdollisen hyödyn tästä menetelmästä saa vertailemalla useiden eri yritys-

ten riskien kartoitusta.37

3.3 Skenaario

Skenaarion avulla on mahdollista tarkastella yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa

ja niiden jälkeen. Skenaario voidaan muodostaa myös uhkaympäristöön, jolloin siitä

käytetään nimitystä uhkaskenaario. Uhkaskenaario rakentuu nykytilan ja tulevaisuu-

denkuvan väliin riskien ja niistä aiheutuvien tilanteiden ketjuksi. Tulevaisuudenkuvan

avulla voidaan esimerkiksi määritellä yrityksen toimintakyky verrattuna nykytilaan. 38

Riskit vaikuttavat yrityksen kautta myös sen toimintaympäristön toimintakykyyn.

Laajalle ulottuvilla toiminnoilla voi olla huomattavat seurannaisvaikutukset sitä ympä-

röiviin toimijoihin tai verkostoon, jossa yritys toimii, valtakunnan laajuisesti ajatellen,

jopa kansalliseen huoltovarmuuteen.39

Skenaarioiden vaikutusta yrityksen eri toimintoihin hyödynnetään tarkasteltaessa lii-

ketoiminnan jatkuvuutta. Teoriaosuudessa esitellään vaikutus- ja haavoittuvuusana-

lyysit. Menetelmiä voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden tarkaste-

lun työkaluina.40

37 Casse, Nadin, Gray 2001
38 Valtioneuvoston periaatepäätös 2006; Mannermaa 2000
39 Viljanen 2011
40 FEMA 1993; Kabay 2007; Kyrölä 2010
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Skenaariomenetelmän avulla on mahdollista rakentaa loogisesti etenevä tapahtuma-

ketju, prosessi, nykytilasta saatavilla olevan tiedon avulla tulevaisuudessa olevaan

tilaan. Tämä voidaan myös kääntää toiseen suuntaan, eli kulkemalla tulevasta tilasta

taaksepäin nykyhetkeen ja tilaan. Skenaariot voivat siis olla deduktiivisia tai induktii-

visia prosesseja.41

Tulevaisuustaulukon laadinta on yksi tapa rakentaa skenaarioita ja kurkistaa tulevai-

suuteen vaihtoehtoisten tulevaisuusvaihtoehtojen kautta. Tulevaisuustaulukko on

staattinen ts. se näyttää yhden tulevaisuudenkuvan. Tulevaisuustaulukon koostaminen

vaatii tekijältään asiantuntemusta sekä yrityksen sisäisistä toiminnoista että toimin-

taympäristöstä, jossa yritys toimii. 42

Tulevaisuustaulukko (taulukko 7) rakentuu seuraavasti

tunnistetaan tarkasteltava alue tarkasti

vaakariveille kootaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset muutostekijät tulevaisuutta

ajatellen sekä heikot signaalit että valtatrendit

ensimmäiseen sarakkeeseen kuvataan nykytila ja seuraaviin sarakkeisiin kulle-

kin muutostekijälle määritellään erilaiset toteutumavaihtoehdot.

Tulevaisuudenkuva saadaan valitsemalla kultakin vaakariviltä yksi toteutumavaih-

toehto, jota kuvaa taulukossa mutkitteleva viiva.43

41 Schwarz & Ogilvy 1998; Rubin, Anita 2002
42 Mannermaa 2000
43 Mannermaa 2000
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TAULUKKO 7. Tulevaisuustaulukko (Mannermaa 2000)

Vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat

K
es

ke
is

et
m

uu
to

st
ek

ijä
t

1               2                3              4

A

B

C

D

Kun liikutaan nykytilanteesta (sarake 1) ajassa eteenpäin, taulukosta toiseen (kuvio 5),

muutostekijät saavat uudet toteutumavaihtoehdot, eli toteutuma on toinen kuin alkupe-

räinen arvo, on syntynyt skenaario.44

1               2                3              4

A

B

C

D

1               2                3              4

A

B

C

D

1               2                3              4

A

B

C

D

1               2                3              4

A

B

C

D

KUVIO 5. Skenaario, joka muodostuu tulevaisuuden kuvista (Mannermaa 2000)

Taulukoiden avulla voi loogisesti edetä tulevaisuuteen. Tulevaisuusvaihtoehtoja on

tosin lukematon määrä, joten tässä kohtaa tarvitaan asiantuntemusta valikoimaan tule-

vaisuudenkuvista tarkasteltavan kohteen kannalta ne keskeisimmät.45

44 Mannermaa 2000
45 Mannermaa 2000
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 Yritysmaailman toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten skenaariotyöskentelyn

tulee olla jatkuvaa tai ainakin säännöllisesti tietyllä aikavälillä päivittyvää. Yrityksen

on jatkuvuudenhallinnan keinoin mahdollista ohjata tulevaisuudentilaa haluttujen ta-

voitteiden suuntaiseksi jatkuvuudenhallinnan keinoin (kts. kohta 3.4.1).

Tässä tutkimuksessa skenaariosta laadittiin uhkaskenaario riskin aiheuttaman tulevai-

suudenkuvan ja nykyhetken välille.

3.4 Jatkuvuudenhallinta pk-yrityksessä

Huoltovarmuuskeskus kuvaa jatkuvuudenhallintaa yhdeksi tavaksi hallita riskejä.

Suunnitelmallisella ja systemaattisella toiminnalla pyritään turvaamaan hallitusti yri-

tyksen keskeiset toiminnot erilaisissa uhkaavissa tilanteissa.46

Jatkuvuudenhallintaa on ohjeistettu laajalti eri lähteissä useiden asiaan perehtyneiden

tahojen toimesta, esimerkiksi standardissa Societal Security Guidelines for Incident

Preparedness and Operational Continuity Management (2007). Ohje on tarkoitettu

julkisille ja yksityisille organisaatioille. Tämän ohjeen avulla organisaatiota opaste-

taan arvioimaan jatkuvuudenhallinnan riittävyyttä ja luomaan toiminnalliset ja organi-

satoriset valmiudet selvitäkseen erilaisten uhkatilanteiden aiheuttamista vaikutuksis-

ta.47

Kuviossa 6 esitetään jatkuvuudenhallinnan eri vaiheet ja kohteet joihin jatkuvuuden-

hallinnan keinoin pyritään vaikuttamaan. 48

46 Huoltovarmuuskeskus 2010
47 ISO/PAS 2007, s.v; Kyrölä 2010, s. 86,87
48 ISO/PAS 2007, s.v; Kyrölä 2010, s. 86,87
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aika

Toiminnan
taso

Haittavaikutuksen lyhentäminen
ja menetysten pienentäminen

Toipumisen
nopeuttaminen

Jatkuvuudenhallinnan konsepti

Häiriö-
tilanne

Varautuminen
Estäminen

Häriötilanteen
hallinta

Toiminnan jatkuvuus

Toipuminen

KUVIO 6. Jatkuvuudenhallinnan konsepti (ISO/PAS 2007, s.v; Kyrölä 2010, s. 86,87)

Yrityksen on mahdollista jatkuvuudenhallinnan suunnitelmien ja järjestelyjen avulla

parantaa selviytymistään häiriötilanteissa ehkäisemällä tai pienentämällä häiriön vai-

kutuksia omassa toiminnassaan sekä verkostossa, jossa yritys toimii.

3.4.1 Jatkuvuudenhallinnan keinot

Vakavia häiriötilanteita varten yrityksen on mahdollista suojautua uhkia vastaan liike-

toiminnan jatkuvuussuunnittelun avulla. Jatkuvuussuunnittelu on jatkuvaa toimintaa ja

usein kuvattu prosessin muotoon.

Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on määrittää ja ottaa huomioon

edellytykset liiketoiminnan jatkuvuudelle

organisaation tavoitteet ja velvoitteet

hyväksyttävä riskitaso

lakisääteiset, regulatiiviset ja sopimukselliset velvoitteet

osakkaiden ja muiden sidosryhmien edut.49

49 BSI 2006
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3.4.1.1 Vaikutusanalyysi

Yritysten toimintojen tai prosessien vaikutusta liiketoimintaan voidaan selvittää laati-

malla vaikutusanalyysi. Vaikutusanalyysilla tutkitaan uhkaskenaarion vaikutusta yri-

tyksen toimintoihin tai prosesseihin. Vaikutusanalyysissa arvioidaan aikaa kuinka

kauan yritys tai organisaatio voi olla ilman tiettyä toimintoa (tai prosessia) sen tuotta-

matta vahinkoa liiketoiminnalle. Taulukkoon 10 kirjataan tiedot maksimiajasta (A),

jonka toiminnon seisokki voi kestää, toiminnon ja prosessin kriittisyystaso (B) taulu-

kosta 8 ja tämän osoittama vaikutus (C) taulukosta 9.50

TAULUKKO 8. Toiminnon tai prosessin kriittisyystasot (Kabay 2007; Kyrölä 2010,

s.87)

Kriittisyystaso Kuvaus

1 - 2 ”Kukaan ei huomaa”, hyvin lievä häiriö

3 - 4 Vähäinen häiriö, josta ei aiheudu taloudellisia kustannuksia

5 - 7 Vakava häiriö, joka aiheuttaa taloudellisia kustannuksia

8 - 9 Erittäin vakava häiriö, joka aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia

10 ”Tilanne johtaa siihen, että organisaatio on liiketoiminnasta ulkona”

Toiminnon/prosessin toiminnallinen vaikutus. Kriittisyys-lukuarvoa vastaava vaiku-

tuslukuarvo saadaan taulukosta 9:

TAULUKKO 9. Toiminnon tai prosessin toiminnallinen vaikutus (Kabay 2007; Kyrö-

lä 2010, s.87)

Kriittisyys Vaikutus Kuvaus

10 – 9 1 Kriittinen vaikutus toimintaan / kriittinen taloudellinen kustannus

8 – 7 – 6 2 Merkittävä vaikutus toimintaan / merkittävä taloudellinen kustan-

nus

5 – 4 – 3 3 Vähäinen vaikutus toimintaan / vähäinen taloudellinen kustannus

2 – 1 4 Ei lyhyen aikavälin vaikutusta / ei taloudellista kustannusta

50 Kabay 2007; Kyrölä 2010, s.87
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Luokittelutekijä saadaan kertomalla keskeytysaika (A) vaikutuksella (C). Saaduista

tuloksista pienin lukuarvo merkitsee kriittisintä toimintoa ja suurin vähäisintä vaiku-

tusta tarkasteltavaan toimintoon. Laskennan jälkeen tulokset dokumentoidaan tauluk-

komuotoon ja toiminnot järjestetään edellä mainittuun järjestykseen sekä muodoste-

taan keskeytysaikavaatimukset toipumiselle.51

TAULUKKO 10. Toiminnon tai prosessin kriittisyys ja riippuvuudet (Kabay 2007;

Kyrölä 2010, s.87)

Yksikkö: Yksikön johtaja:
Avainhenkilö: Varahenkilö:
Toiminto/
prosessi

Keskey-
tys

aika

Kriitti-
syys-
taso

Vai-
kutus

Luokit-
telu

tekijä

Käyt-
täjien
lkm

Kategoria Järjestel-
män

resurssit
A B C D

Toimintojen/prosessien toipumisen priorisoimiseksi määritellään seuraavat toiminnot,

jotka

voidaan toteuttaa samanaikaisesti

muodostavat kriittisen polun

vaativat toimittajan tai kolmannen osapuolen sitoutumista.52

Aikakriittisten toimintojen osalta määritellään liiketoimintaprosessien resurssivaati-

mukset. Mikäli aikakriittisyyttä ei ole määritelty, toiminnot sijoitetaan alemmalle toi-

pumisen prioriteetille.53

3.4.1.2 Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysin avulla on mahdollista selvittää kuinka yritys suoriutuu eri-

tyyppisistä häiriötilanteista. Menetelmä vaatii tarkkoja nykytietoja, jotta saadaan mää-

riteltyä häiriötilanteen yritykselle aiheuttamat todelliset vaikutukset. Kun arvioidaan

tämän hetken tietoja, tulee kiinnittää huomioita ainakin seuraaviin seikkoihin

51 Kabay 2007; Kyrölä 2010, s.87
52 Kabay 2007; Kyrölä 2010, s.87
53 Kabay 2007; Kyrölä 2010 s.87
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tarkistetaan yrityksen sisäiset suunnitelmat ja toimintapolitiikat, esimerkiksi pelas-

tussuunnitelmat, henkilöstöpolitiikka

otetaan huomioon ja keskustellaan sidosryhmien kanssa, esimerkiksi puhelinyhti-

öt, pelastuslaitos

tunnistetaan paikalliset ja valtakunnalliset asetukset ja määräykset, esimerkiksi

työturvallisuusmääräykset

tunnistetaan kriittiset tuotteet, palvelut ja toiminnot, joita tarvitaan, kun määritel-

lään varajärjestelyjä, esimerkiksi tuotantohyödykkeet, avainhenkilöstö, energian-

saanti, viestiyhteydet

tunnistetaan sisäiset resurssit ja voimavarat, joita tarvitaan häiriötilanteessa, kuten

oma palokunta, palosammuttimet, pommisuojat, evakuointisuunnitelmat, varajär-

jestelmät ja järjestelyt muiden yksiköiden kanssa, esimerkiksi palkanmaksu, viesti-

liikenne, tuotanto, asiakaspalvelu, kuljetukset, tietojärjestelmän tukitoiminnot, va-

ravoima, muut tukitoiminnot

tunnistetaan ulkoiset resurssit, joita tarvitaan häiriötilanteessa, esimerkiksi pelas-

tuslaitos, sairaala

tarkistetaan vakuutusten kattavuus.54

Kun nämä kriittiset tiedot on yrityksen osalta saatu, voidaan tarkastella yksikölle koi-

tuvia vaikutuksia kunkin häiriötilanteen osalta.55

Häiriötilanteet on lähdetiedoissa jaoteltu aikaisemmin tapahtuneisiin (esimerkiksi tuli-

palo), teknologisista ongelmista johtuviin, maantieteellisistä syistä johtuviin, inhimil-

lisestä erehdyksestä johtuviin, infrastruktuurin vioittumisesta johtuviin (esimerkiksi

rakennuksen sortuminen) aiheutuviin häiriöihin.56

Analysoidaan jokainen häiriötilanne, jonka lopputulos voisi olla esimerkiksi sähkö-

katkos. Arvioidaan häiriötilanteen todennäköisyys pienemmästä suurimpaan asteikolla

po. yhdestä viiteen. Samalla skaalalla arvioidaan vaikutukset ihmisiin, omaisuuteen ja

liiketoimintaan (esimerkiksi toiminnan keskeytyminen, tuotetoimitusten keskeytymi-

nen). Resurssitarkastelulla tarkoitetaan niitä lisätarpeiden määrän arviointia, joita tar-

54 FEMA 1993, s. 11–13
55 FEMA 1993, s. 11–13
56 FEMA 1993, s. 14, 15
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vitaan häiriötilanteessa. Arviointi tapahtuu asteikolla 1 – 5. Mikäli lisäresurssitarvetta

ei ole tai tarve on vähäinen = 1 tai resurssitarve on suuri = 5. Mikäli lisäresursseja ei

tarvita, siirrytään tarkastelussa eteenpäin. Tarkastelun dokumentointi tapahtuu merkit-

semällä tulokset taulukkoon 11. Rivin summan suuruus (kokonaistulos) määrittelee

häiriön vaikutuksen suuruuden.57

TAULUKKO 11. Tilanteen aiheuttaman vaikutuksen arviointi (FEMA 1993, s. 15)

Tilanne

tyyppi

Toden-

näköisyys

Vaikutus

Ihmisiin

Vaikutus

omaisuudelle

Vaikutus

liiketoimin-

taan

Sisäiset

resurssit

Ulkoiset

resurssit

Kokonais-

tulos

X 1 -> 5 1 -> 5 1 -> 5 rivin summa

Y

3.4.2 Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen kehittäminen

Jatkuvuudenhallinta on mahdollista toteuttaa oppivana järjestelmänä. Jatkuvuudenhal-

linnan suunnittelun vaiheiden sisällöt poikkeavat toisistaan riippuen siitä kuka suun-

nittelumallin esittää. Jatkuvuudenhallinta on kuviossa 7 kuvattu kehän muodossa, jos-

sa prosessin toistaan seuraavat toiminnot muodostavat jatkuvan ketjun.

TUNNISTAMINEN
riskien arviointi

ANALYSOINTI
yritykseen

kohdistuvien
vaikutusten
analysointi

SUUNNITTELU
strategioiden valinta

TOTEUTTAMINEN
Suunnitelmien
kehittäminen
ja toteutus

MITTAAMINEN
suunnitelman

testaus
ja ylläpito

KUVIO 7. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun kiertokulku (Klapetsky et.al. 2006)

57 FEMA 1993, s. 16



30

Jokaisessa jatkuvuussuunnitteluvaiheessa on tärkeää dokumentoida kyseiset asiat ja

jos mahdollista, laatia standardisointi näiden osalta. Toiminnan standardisointi sel-

keyttää asioiden tunnistamista ja käsittelyä. Seuraavassa kuvataan kaaviossa 7 esitetyt

suunnittelun vaiheet.58

Jatkuvuussuunnittelun ensimmäisenä vaiheena tunnistetaan yrityksen toimintoja uh-

kaavat riskit, jonka jälkeen suoritetaan riskien vaikutusten arviointi. Arvioidaan häiri-

öistä aiheutuvia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia sekä vaadittava aikaikkuna

kriittisten toimintojen toipumiselle. Vaikutukset voidaan jakaa kriittisiin ja ei-

kriittisiin, riippuen siitä onko realisoitunut riski liiketaloudellisesti hyväksyttävä vai

ei.59

Kehitetään ja valitaan toipumissuunnitelma sekä laaditaan toimintastrategia. suunni-

telma voidaan laatia toipumisen lisäksi uudelleenaloittamiselle. 60

Suunnitelman kehittäminen ja toimeenpano sisältää suunnitteluvaiheessa laadittujen

yksilöityjen ratkaisujen täytäntöönpanon. Suunnitelma sisältää vastuuorganisaation

henkilöineen, toipumisaikatavoitteen, käytettävän strategian, suunnitelman täytän-

töönpano-ohjeistuksen, toipumissuunnitelman, suunnitelman vaatimat koeistukset ja

tarvittavan koulutuksen. 61

Suunnitelmaa testataan ja laaditaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet (ylläpito). Tes-

taamisen tarkoituksena on saavuttaa hyväksytty liiketoiminnan taso tilanteen aikana

tai palautuminen uudelleenkäynnistyksen jälkeen sekä selvittää mahdolliset puutteet

esimerkiksi avainhenkilöstön koulutuksen suhteen. Testaus voidaan suorittaa organi-

saation koko henkilöstölle tai osalle sitä (esimerkiksi johto). Testauksen taso voi olla

pelkkä suunnitelman läpikäynti tai toteuttaminen eri laajuisina harjoitteina. Suunni-

telmaa täytyy ylläpitää ydintehtävien, resurssien ja avainhenkilöiden osalta. Testaus

on suoritettava säännöllisesti ja käydä läpi saadut tulokset asianomaisten henkilöiden

kanssa.62

58 Klapetsky et.al. 2006
59 Klapetsky et.al. 2006
60 Klapetsky et.al. 2006
61 Klapetsky et.al. 2006
62 Klapetsky et.al. 2006



31

4. TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

4.1 Tutkimuksen suunnittelu

Ennen varsinaista yrityksen kanssa käytävää keskustelua tutkija rajasi yrityksen ydin-

toimintojen kannalta keskeisimmät osa-alueet ja näitä uhkaavat riskit. Edellä mainittu-

jen toimenpiteiden jälkeen on tarkasteltu menetelmää, minkä avulla aineisto kerättiin

tutkittavista yrityksistä sekä menetelmää, jolla kuvattiin riskin aiheuttamaa tapahtu-

maketjua.

4.1.1 Yrityksen ydintoimintojen kannalta keskeiset osa-alueet

Riskikohteet ovat riippuvaisia yrityksen toimialasta. Esimerkiksi tuotantoon tai palve-

luihin keskittyvillä yrityksillä on toisistaan poikkeavat riskikohteet. Kai-Erik Berg on

kuvannut kirjassaan Yrityksen riskinhallinta (1993) riskikohteet seuraavasti: raken-

nukset, käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, työntekijät, työntekijöiden omaisuus, sivul-

liset, sivullisten omaisuus, tuotanto, tuote.63

Tutkija rajasi ja täsmensi edellä mainitusta luettelosta kuljetus- ja korjaamoalan pk-

yritysten ydintoimintojen kannalta keskeisimmät osa-alueet (riskikohteet)

henkilöstö: johto, esimiehet, suorittava henkilöstö

rakennukset ja toimitilat

käyttöomaisuus: tekninen laitteisto, ajoneuvokalusto, työkonekalusto,

korjaamolaitteet, muu tekniikka, puhelin, mobiiliviestintä, atk-laitteet,

yrityksen käyttämä tietoverkko (tai verkot), muu viestintä

vaihto-omaisuus: varaosavarastot, muu vaihto-omaisuus.64

63 Berg 1993, s. 28
64 Berg 1993, s. 28
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4.1.2 Yrityksen keskeisiä ydintoimintoja uhkaavien riskien kartoittaminen

Tutkimuksessa käytettiin yhtenä lähtökohtana yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa

kuvattuja uhkia

voimahuollon vakavat häiriöt

tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt

kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt

yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt

elintarvikehuollon vakavat häiriöt

rahoitus- ja maksujärjestelmien vakavat häiriöt

julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen

väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt

suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat

terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus

rajaturvallisuuden vakavat häiriöt

poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus

sotilaallisen voiman käyttö.65

Nämä uhkamallit painottuvat yhteiskunnan kannalta keskeisimpiin häiriötilanteisiin.

Uhkamalleja voidaan käyttää tarkasteltaessa laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi

valtakunnan kattavia yrityksiä tai organisaatioita.

Tutkimuksessa keskityttiin konkreettisempiin riskeihin pk-yritysten näkökulmasta.

Tarkoituksenmukaisempi lähestymistapa oli tässä tutkimuksessa riskienhallinnan ris-

kilajien luettelo

liikeriskit

henkilöriskit

sopimus- ja vastuuriskit

tietoriskit

tuoteriskit

65 Valtioneuvoston periaatepäätös 2010
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ympäristöriskit

projektiriskit

keskeytysriskit

rikosriskit

paloriskit.66

Kuten kuviosta 8 havaitaan, logistinen järjestelmä on erittäin laaja kokonaisuus, joka

sisältää toisissaan sidoksissa olevia useita osa-alueita. Riskienhallinnan näkökulmasta

on tunnettava verkostossa olevien osa-alueiden nykytila, kehitysnäkymät ja tulevai-

suuden mukanaan tuomat uhat ja mahdollisuudet.67

KUVIO 8. Logistisen järjestelmän osatekijät (Viljanen, R. Logistiikkapäällikkö, Huol-

tovarmuuskeskus. Haastattelu 27.1.2011)

Kuljetus- ja korjaamoalan pk-yritykset ovat osana tätä logistiikan kokonaisverkostoa

ja näiden yritysten tarkastelu osana laajempaa kokonaisuutta on huoltovarmuuden

kannalta erittäin tärkeää.

Riskilajiluetteloa ja sen sisältäviä riskejä oli rajattava tähän tutkimukseen soveltuvak-

si. Kohdistaakseen pk-yritysten riskienhallinnan riskilajien luetteloa tarkemmin tutkit-

66 Pk-yritysten riskienhallinta 2010
67 Viljanen 2011
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taviin yrityksiin, tutkija haastatteli Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijaa, logistiik-

kapäällikkö Raija Viljasta. Kuten aikaisemmin kohdassa 2.2 on mainittu, tässä tutki-

muksessa ei otettu huomioon esimerkiksi vakuutettavia riskejä eikä liiketaloudellisia

riskejä (rahavirrat). Tutkija kokosi asiantuntijahaastattelun perusteella riskiluettelon,

johon oli rajattu yrityksen liiketoiminnan kannalta riskit, jotka ovat relevantteja tässä

tutkimuksessa.68

liikeriskit

o Henkilöstö

avainhenkilöt

työvoiman saatavuus

ammatillinen osaaminen

riittävä erityisosaaminen

o Tuotanto

toimitilat

koneet ja laitteet

tuotantokatkokset

tuotteet

palvelut

Tietoriskit

o Toimitilat

kulunvalvonta

vierailijat, ulkopuoliset toimijat (siivoojat, konsultit yms.)

o Tietojärjestelmät

järjestelmien käytettävyys

varmistukset ja palauttaminen

virukset, haittaohjelmat, roskaposti yms.

sähkön- ja energiansyötön häiriöt.69

Yrityksen riskien kartoituksessa ja analysoinnissa tehtiin jokaiselle ydintoimintojen

kannalta tärkeälle osa-alueelle taulukon 5 mukainen riskianalyysitaulukko.

68 Viljanen 2011
69 Pk-yritysten riskienhallinta 2011; Viljanen 2011
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4.1.3 Jatkuvuudenhallinnan tarkastelumalli

Tässä tutkimuksessa käytettiin riskianalyysia (kts. 3.2.2), jonka avulla kartoitettiin pk-

yrityksen ydintoimintojen kannalta keskeisimpiin toimintoihin vaikuttavat riskit. Tä-

män jälkeen sovellettiin vaikutus ja haavoittuvuusanalyyseja (kts. 3.4.1.1 ja 3.4.1.2).

Tutkimuksen tarkastelumallissa täydennettiin haavoittuvuusanalyysia aikakomponen-

tilla, joka oli mukana vaikutusanalyysitarkastelussa (kts. 3.4.1.1). Riskin ajallinen

vaikutus on saatu lisäämällä haavoittuvuusanalyysiin sarake, joka on saatu yhteenve-

tona taulukoista 10 ja 11. Pisteytys ajallisen vaikutuksen tasoista taulukkoon 13 saa-

daan taulukosta 12.

TAULUKKO 12. Riskin ajallisen vaikutuksen tasot

Vaikutustaso Kuvaus

1 sietää riskin vaikutusta

2 sietää rajallisesti riskin vaikutusta

3 ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

Tutkimuksesta rajattiin pois haavoittuvuusanalyysissa mukana olevat riskin vaikutuk-

set ihmisiin, omaisuuteen ja liiketoimintaan. Tarkasteluun otettiin kohdassa 3.4.1.2

käsitellystä haavoittuvuusanalyysista vain riskin todennäköisyys ja resurssien lisätar-

peet, joiden arviointi tapahtuu asteikolla 1 – 6. Mikäli lisäresurssitarvetta ei ole tai

tarve on vähäinen = 1 tai resurssitarve on suuri = 6. Todennäköisyys on pisteytetty

äärimmäisen harvinainen riski = 1 tai riski toteutuu varmasti = 6. Tutkimuksessa käy-

tettävä menetelmä on kuvattu taulukossa 13.

TAULUKKO 13. Tutkimuksessa käytettävä menetelmä

RiskiA Riski B
Tarkasteltava

osa-alue
tod. ajall.

vaik.
res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos

x
1 - 6 1 - 3 1 - 6 1 - 6

rivin
summa 1 - 6 1 - 3 1 - 6 1 - 6

rivin
summa

y
Riskin A kokonaisvai-
kutus

sarakkeen
summa

Riskin B kokonaisvaiku-
tus

sarakkeen
summa
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Taulukosta 13 saadaan tarkastelun tuloksena kunkin riskin aiheuttama vaikutus osa-

alueittain ja sen aiheuttama kokonaisvaikutus pk-yrityksen toimintaan.

4.1.4 Yrityksen keskeisten ydintoimintojen uhkavaihtoehtojen kuvaaminen ske-

naariomenetelmällä

Tapahtumaketju luotiin nykyhetken ja tulevaisuudenkuvan välille (kts. kohta 3.3).

Tarkasteltavana tapahtumaketjuna oli uhkakuvan aiheuttaman riskin vaikutus nyky-

hetkenä tarkasteltavaan osa-alueeseen ja tästä tapahtumasta seuraava tulevaisuuden-

kuva.

4.1.5 Tutkimusaineiston keruu

Tutkimukseen valittuja yrityksiä pyydettiin nimeämään avainhenkilö, joilla on näke-

mystä yrityksen strategisen tason suunnitelmista, ydintoiminnoista ja vahva ammatil-

linen asiantuntemus yrityksen operatiivisista toiminnoista. Pyydettiin myös huo-

miomaan valinnassaan henkilön aikaisempi kokemus varautumiseen tai valmiussuun-

nitteluun liittyvistä tehtävistä, koska analyysin laatiminen vaatii innovatiivista otetta

oletettuihin tuleviin tapahtumiin.

Yrityksen johdon tuki oli tärkeää ja sen tuli olla tietoinen tapahtuvasta tutkimuksesta,

jotta työ ei olisi kärsinyt esimerkiksi tiedon puutteen vuoksi. Tutkimuksessa käsiteltiin

yrityksen arkaluonteisia tietoja, jonka vuoksi luottamus tutkimuksen tekijän ja yrityk-

sen välillä oli tärkeää työn etenemisen kannalta.

Ennen varsinaista tapaamista tutkija lähetti yrityksen nimeämälle avainhenkilölle säh-

köpostitse haastattelun menettelytapamallin ja haastattelussa käytettävät dokumentit

(liite 1). Yritystä pyydettiin tutustumaan ennen haastattelua tutkijan laatimaan luette-

loon yrityksen ydintoiminnoista ja keskeisimmistä osa-alueista (kts. kohta 4.1.1) sekä

riskianalyysitaulukkoon, jossa on lueteltu yrityksen toimintoja uhkaavat riskit (kts.

kohta 4.1.2, s. 34–35).  Näitä edellä mainittuja luetteloita pyydettiin tarvittaessa täy-

dentämään ennen haastattelua. Samassa yhteydessä sovittiin tarkempi haastatteluaika.
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4.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Varsinainen tutkimustyö suoritettiin kussakin tutkimukseen osallistuvassa yrityksessä

teemahaastattelun avulla (kts. kohta 2.4). Tutkijalla ja haastateltavalla oli käytössään

tilaisuutta varten laaditut dokumentit, joita olivat

yrityksen ydintoiminnot ja keskeisimmät osa-alueet

riskianalyysitaulukko

kehittämissuunnitelmataulukko

tulevaisuustaulukko.

Tässä tutkimuksessa käytettävistä dokumenteista on esitetty mallit taulukkoina 5, 6 ja

13. Näitä dokumentteja voidaan käyttää sellaisenaan riskien- ja jatkuvuudenhallinnan

raportoinnin apuvälineinä.

Teemahaastattelussa tutkijalla oli käytettävissään kysymyksiä käsiteltävistä aiheista

(kts. kohta 2.4). Kysymykset on esitetty tutkimuksen kunkin vaiheen yhteydessä. Tar-

kasteluprosessi eteni loogisessa järjestyksessä uhkista riskeihin ja jatkuvuudenhallin-

taan. Yrityksen kanssa käytävän tarkasteluprosessin vaiheet olivat seuraavat

yrityksen ydintoimintojen/prosessien nimeäminen

ydintoimintojen/prosessien kannalta keskeisten osa-alueiden tarkistelu

uhkien ja riskien tunnistaminen ja täydentäminen

riskianalyysin laatiminen ja raportointi

korjaavien toimenpiteiden tunnistaminen ja dokumentointi

valittujen riskien vaikutukset tarkasteltaviin osa-alueisiin

skenaarion luominen.
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4.2.1 Ydintoiminnot ja keskeisimmät osa-alueet

Aluksi tarkasteltiin yrityksen ydintoimintoja ja näiden kannalta keskeisimpiä osa-

alueita. Kysymykset olivat

mitkä ovat yrityksen ydintoiminnot?

mitkä ovat yrityksen ydintoimintojen kannalta keskeisimmät osa-alueet?

Haastattelun yhteydessä ydintoiminnot luetteloitiin ja tarkistettiin keskeisimmät osa-

alueet ja tehtiin tarvittavat lisäykset (liite 2).

4.2.2 Riskikartoitus

Seuraavaksi tarkistettiin tutkijan laatima uhkamallien riskikartoitus yrityksen ydintoi-

mintojen osalta. Kysymykset olivat

onko riskianalyysitaulukon riskiluettelo riittävä?

puuttuuko joku oleellinen riski, mikä?

Mikäli täydentäviä riskejä ilmeni, ne lisättiin tässä vaiheessa riskianalyysitaulukkoon

(liitteet 3 – 5).

4.2.3 Riskianalyysi

Seuraavaksi arvioitiin riskien vaikutusta ja todennäköisyyttä tarkasteltaviin osa-

alueisiin riskianalyysin avulla (kts. kohta 3.2.2). Kysymykset olivat

mikä on tämän riskin toteutumisen todennäköisyys?

mikä on tämän riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen?
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Riskit sijoitettiin riskitasomatriisiin taulukkoon 16 taulukoista 14 ja 15 saatujen arvo-

jen perusteella. Taulukosta 15 saatu tulos kuvaa riskitasoa. Tulokset kirjattiin riskiana-

lyysitaulukkoon (liitteet 3 – 5).70

TAULUKKO 14. Riskin todennäköisyyden arviointiasteikko (Huoltovarmuuskeskus

2009, Riskienhallinnan ohje)

Todennäköisyys Todennäköisyyden määrittely
1 äärimmäisen harvinainen riski (ei 5 vuodessa)
2 harvinainen (4v -5 v)
3 melko harvinainen (2 v - 4 v)
4 melko todennäköinen (6 kk -2 v)
5 erittäin todennäköinen riski (6 kk)
6 varma (1 kk)

TAULUKKO 15. Riskin vaikutuksen arviointiasteikko (Huoltovarmuuskeskus 2009,

Riskienhallinnan ohje)

TAULUKKO 16. Riskitasomatriisi (Huoltovarmuuskeskus 2009, Riskienhallinnan

ohje)

Vaikutus

Todennäköisyys Matala Keskisuuri Korkea
1 2 3 4 5 6

Matala 1 1 2 3 4 5 6
2 2 4 6 8 10 12

Keskisuuri 3 3 6 9 12 15 18
4 4 8 12 16 20 24

Korkea 5 5 10 15 20 25 30
6 6 12 18 24 30 36

70 Huoltovarmuuskeskus 2009

Vaikutus Vaikutuksen määrittely
1 mitätön vaikutus
2 lievä
3 haitallinen
4 merkittävä / tuntuva vaikutus
5 suuri / vakava vaikutus
6 tuhoisa vaikutus, katastrofi
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Kun yrityksen tarkasteltavan osa-alueen riskitaso on määritelty, voitiin arvioida tau-

lukon 17 avulla ne toimenpiteet, joita riskien hallitsemiseksi yrityksen organisaatiossa

on ryhdyttävä. Kysymykset olivat

aiheuttaako riskin toteutuminen toimenpiteitä?

mihin toimenpiteisiin yritys riskin osalta ryhtyy?

TAULUKKO 17. Riskin aiheuttamien toimenpiteiden määrittely (Huoltovarmuuskes-

kus 2009, Riskienhallinnan ohje)

Riskiluokka Riskiasteikko: Suositeltavat riskienhallinnan toimenpiteet
Matala 1-4 Ei edellytä riskienhallintakeinojen toteuttamista.
Keski-
suuri

5-12 Kohtalainen tarve toteuttaa uusia riskienhallinnan toimenpiteitä / keino-
ja. Aikataulu sovittavissa.

Korkea 15-24 Merkittävä tarve toteuttaa mahdollisimman nopeasti uusia riskienhal-
linnan toimenpiteitä / keinoja.

Erit-
täin

korkea

25-36 Erittäin merkittävä tarve toteuttaa välittömästi riskienhallinnan toimen-
piteitä / keinoja.

Kun tarvittavat toimenpiteet saatiin määriteltyä, tulokset kirjattiin riskianalyysitauluk-

koon (liitteet 3 – 5).

4.2.4 Riskiluokitus

Yrityksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa arvioitiin kunkin riskin kohdalla

riskin käsittelyä ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä (taulukko 18). Kysymykset olivat

onko riski poistettavissa, pienennettävissä tai jaettavissa?

mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla riski saadaan halutulle tasolle?
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TAULUKKO 18. Riskien käsittelyn vaihtoehdot ja toimenpiteet

Riskin käsittely Toimenpiteet
hyväksyminen Hyväksytään riski ja jatketaan toimintaa tai otetaan käyttöön tarvittavat

keinot madaltamaan riskiä hyväksyttävälle tasolle.
ehkäisy Poistetaan riskin syy tai seuraus.
rajoittaminen Rajoitetaan riskiä ottamalla käyttöön keinot, jotka vähentävät uhkan

vaikutusta.
suunnittelu Hallitaan riskiä kehittämällä riskienkäsittelysuunnitelma, jolla priorisoi-

daan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään tarvittavat keinot.
siirtäminen Siirretään riski toiselle osapuolelle käyttämällä muita vaihtoehtoja me-

netysten kompensoimiseksi. Esimerkiksi, jos hankitaan vakuutus tai
tehdään sopimus.

Keskustelujen tulos, eli halutun tason saavuttamisesta aiheutuneet toimenpiteet kirjat-

tiin kehittämissuunnitelmataulukkoon (liitteet 6 – 9).

4.2.5 Riskianalyysin raportointi

Kaikkien edellä mainitut riskit ja riskien aiheuttamat toimenpiteet yrityksen ydintoi-

mintojen kannalta keskeisimpiin osa-alueisiin kirjattiin riskianalyysitaulukkoon (liit-

teet 3 – 5).71

Kehittämissuunnitelmataulukkoon (liitteet 6 – 9) yrityksen tulee kirjata seurantavai-

heessa kunkin riskianalyysin pohjalta toimenpiteet, vastuuhenkilöt, ajoitus, kustannus

ja tulos. Riskienhallinta tulee olla jatkuvaa, osa yrityksen normaaliajan toimintoja (kts.

3.2.4, kuvio 2).72

4.2.6 Tulevaisuudenkuvan luominen

Riskianalyysin avulla saatujen tulosten perusteella tunnistettiin yrityksen ydintoimin-

tojen osa-alueita pahimmin uhkaavat riskit, joiden riskiluokka oli suurin. Näistä ris-

keistä yrityksellä oli mahdollista valita kahdesta neljään riskiä.

Tulevaisuudenkuva esittää kunkin valitun riskin yritykselle aiheuttaman kokonaisvai-

kutuksen. Tulevaisuudenkuvan mallintamista varten on laadittu taulukko 13 kohdassa

71 Huoltovarmuuskeskus 2009
72 Huoltovarmuuskeskus 2009
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4.1.3. Samassa yhteydessä on tarkasteltu riskin ajallista vaikutusta tarkasteltavaan osa-

alueeseen.

Tarkasteltavan riskin todennäköisyys ja vaikutus saatiin riskianalyysitaulukon tulok-

sista (liitteet 3 – 5). Lisäresurssitarve pisteytettiin yhdestä kuuteen vaikutuksen, taulu-

kon 15, mukaisesti. 1 = pieni vaikutus tai pieni resurssitarve ja 6 = suurin vaikutus tai

suuri resurssitarve. Riskin ajallinen vaikutus on pisteytetty taulukossa 12. Kysymykset

olivat

millainen sisäinen lisäresurssitarve yrityksellä on riskin vaikuttaessa tarkastel-

tavaan osa-alueeseen (sisäisin toimin resurssoitavissa)?

millainen ulkoinen lisäresurssitarve yrityksellä on riskin vaikuttaessa tarkastel-

tavaan osa-alueeseen (ulkoisin toimin resursoitavissa)?

onko riskin ajallisella vaikutuksella merkitystä?

Tarkasteltavat kohdat pisteytyksineen on selvitetty seuraavassa

Todennäköisyys (1 – 6)

vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen (1 – 6)

sisäisten lisäresurssien tarve tilanteessa (1 – 6)

ulkoisten lisäresurssien tarve tilanteessa (1 – 6)

ajallinen vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen (1 -3)

Riskin kokonaisvaikutus yrityksen toimintaan saadaan edellisten pisteytysten summa-

na joko yksittäiselle tai useammalle tarkasteltavalle osa-alueelle. Tulokset kirjattiin

tulevaisuudenkuva taulukkoon (liitteet 9 -11).

4.2.7 Skenaarioiden luominen

Skenaarion avulla pyritään kuvaamaan tietyn tapahtuman aikaansaava tapahtumaketju

(kts. kohta 4.1.4). Yritys A kuvasi itse tämän tapahtumaketjun haastattelun yhteydes-

sä, jonka tutkija kirjasi dokumentiksi (liite 12).
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5 TULOKSET

5.1 Tulokset yritys A (korjaamo)

Yrityksen riskienhallinta

Tutkija havaitsi, että tutkimuksen mukaista riskienhallintaa ei yritys entuudestaan ollut

soveltanut. Tässä tapauksessa olisi ollut paikallaan lähetettyjen viestien lisäksi pitää

lyhyt ennakkotilaisuus, jossa olisi käyty läpi haastattelussa käytävä asiasisältö termei-

neen.

Ydintoiminnot ja keskeiset osa-alueet

Tutkittava korjaamoyritys oli toiminnoiltaan monialaosaaja. Ydintoimintojen osalta

keskityttiin kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: korjaamotoiminta, varaosatoiminnot ja

päällirakentaminen. Kaikkia ydintoimintoja käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Käyt-

töomaisuuden osalta tarkennettiin tarkastelua ajoneuvo- ja työkonekalustoon ja kor-

jaamolaitteisiin (liite 2).

Keskeisten uhkien tunnistaminen

Riskianalyysi suoritettiin tutkijan riskiluettelon (liite 3) mukaisesti ja tarkasteltaviin

riskeihin yrityksen edustaja halusi alustavan keskustelun jälkeen lisätä ulkomaankau-

pan häiriintymisestä johtuvan varaosien saannin vaikeutumisen ja tieyhteyksien kat-

keamisen.

Uhkien vaikutus yrityksen toimintoihin

Vaikutuksiltaan suurimmat riskit olivat riskianalyysin jälkeen

liikeriskien osalta työtilat ja hallinnon käyttämä toimitila

tietoriskien ja tietojärjestelmien osalta käytettävyys

sähkön ja energiansyötön ongelmat.

Edellä mainittujen uhkien vaikutusta tarkasteltiin lisäksi tulevaisuudenkuvataulukon

(liite 9) avulla. Taulukon avulla voitiin nähdä lisäresurssitarpeiden ja ajallisen riskin-

sietokyvyn lisävaikutukset kunkin riskin osalta. Tässä suurimman riskipisteytyksen sai



44

tietojärjestelmän käytettävyys.  Yrityksen tietojärjestelmä on oltava käytettävissä koko

ajan ja käyttäjäkoulutus ja opastus sitovat resursseja.

Yrityksen jatkotoimenpiteet

Yrityksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa laadittiin kehittämissuunnitelma-

taulukko (liite 6), jonka mukaisesti yritys varautuu varavoimalaitehankintoihin ja hal-

lintotoimintojen siirtämiseen riskien realisoituessa.

Skenaarion laatiminen

Haastattelun lopuksi laadittiin yrityksen edustajan kanssa kuvitteellinen tilanne jossa

korjaamorakennus tuhoutuu. Tästä tilanteesta muodostuu tapahtumaketju seurannais-

vaikutuksineen, joka on kuvattu liitteessä 12.

5.2 Tulokset yritys B (henkilöliikenneyritys)

Yrityksen riskienhallinta

Yrityksen toimipaikat ovat useilla eri paikkakunnilla, joka parantaa toimintaedellytyk-

siä poikkeuksellisissa tilanteissa. Lisäksi yrityksessä on dokumentoitu toimenkuvauk-

set mukaan lukien hiljainen tieto, joka helpottaa toimintaa henkilövaihdosten yhtey-

dessä. Yrityksessä oli suunniteltu toimenpiteitä lintuinfluenssan varalta. Muutoin ris-

kienhallintaa ei ollut jatkuvasti ylläpidetty. Kuitenkin aika ajoin asiaa oli pohdittu.

Tämä tutkimus herätti ajatuksia riskienhallinnasta.

Ydintoiminnot ja keskeiset osa-alueet

Tutkittava henkilöliikenneyritys oli toiminnoiltaan monialaosaaja. Ydintoimintojen

osalta keskityttiin kahteen keskeiseen osa-alueeseen: fyysiseen kuljettamiseen ja kor-

jaamotoimintaan. Ydintoimintoja käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Käyttöomaisuu-

den osalta tarkennettiin tarkastelua ajoneuvokalustoon ja erityyppisiin laitteisiin (liite

2).

Keskeisten uhkien tunnistaminen

Riskianalyysi suoritettiin tutkijan riskiluettelon (liite 4) mukaisesti.  Yrityksen edusta-

ja oli ennen haastattelua perehtynyt riskiluetteloon. Eräiden riskien osalta todennäköi-

syydet ja vaikutukset vaihtelivat. Tämä johtui riskien kohdentumisesta.
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Uhkien vaikutus yrityksen toimintaan

Vaikutuksiltaan suurimmat riskit olivat riskianalyysin jälkeen liikeriskien osalta ajo-

neuvokaluston suurimääräinen tuhoutuminen ja tuotteiden (palvelut) osalta vuoron

myöhästyminen sekä tietoriskien ja tietojärjestelmien osalta tietoverkon toimivuus.

Edellä mainittujen uhkien vaikutusta tarkasteltiin lisäksi tulevaisuudenkuvataulukon

(liite 10) avulla. Taulukon avulla voitiin nähdä lisäresurssitarpeiden ja ajallisen riskin-

sietokyvyn lisävaikutukset kunkin riskin osalta. Tässä suurimman riskipisteytyksen sai

tietojärjestelmän käytettävyys (käyttökatko).  Taloudellisia vaikutuksia ei tässä yhtey-

dessä tarkasteltu.

Yrityksen jatkotoimenpiteet

Yrityksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa laadittiin kehittämissuunnitelma-

taulukko (liite 7). Taulukkoon kirjattiin vaikutuksiltaan kolmen suurimman riskin ai-

heuttamat toimenpiteet, niiden ajastaminen, kustannukset ja saavutettavat tulokset.

Näiden kolmen riskin osalta riskit hyväksyttiin.

Tietojärjestelmän käyttökatkoksien varalta toimitiloissa oleva palvelin estäisi tietojen

häviämisen ja toimii tietoverkon ollessa poikki offline-tilassa. Verkon palautuessa

tiedot päivittyvät etäpalvelimille.

Tuotteiden (palvelut) osalta reklamaatioiden käsittely kuuluu osana normaaliin toimin-

taan. Tuloksena pyritään parempaan palveluun.

Ajoneuvojen tuhoutuminen laajemmassa mittakaavassa on hyvin epätodennäköistä ja

jos tällaista tapahtuu, olosuhteiden täytyy olla jotain muuta kuin normaaliolot.

5.3 Tulokset yritys C (tavaraliikenne)

Yrityshaastattelutilaisuudessa oli yritysedustajan ja tutkijan lisäksi maakuljetuspoolin

valmiuspäällikkö. Tämä ”kahdennettu haastattelu” avasi enemmän keskustelua kuin

haastattelijan yksinään suorittama haastattelu.
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Yrityksen riskienhallinta

Yritys oli varautunut normaaliolojen häiriötilanteisiin. Yrityksellä on oma voimalaitos

sähköhäiriöiden ja ajoneuvojen renkaiden varasto toimitushäiriöiden varalle.

Ydintoiminnot ja keskeiset osa-alueet

Tutkittava tavaraliikenneyritys oli toiminnoiltaan monialaosaaja. Ydintoimintojen

osalta keskityttiin kahteen keskeiseen osa-alueeseen: fyysiseen kuljettamiseen ja ter-

minaalitoimintoihin. Yrityksellä on lisäksi tukitoimintona korjaamotoimintaa. Kaikki

edellä mainitut toiminnot ovat kytköksissä toisiinsa (liite 2). Yrityksen ydintoimintoja

käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena.

Keskeisten uhkien tunnistaminen

Riskianalyysi suoritettiin tutkijan riskiluettelon (liite 5) mukaisesti. Toimitilojen osalta

tarkastelua laajennettiin hallintoon ja terminaalitoimintoihin sekä koneiden ja laittei-

den osalta ajoneuvokalustoon ja mobiiliviestintään. Yrityksen edustaja oli hyvin pe-

rehtynyt varautumiseen ja riskienhallintaan.

Uhkien vaikutus yrityksen toimintaan

Vaikutuksiltaan suurimmat riskit olivat riskianalyysin jälkeen

liikeriskien osalta mobiiliviestintä (verkko-ongelmat)

tietoriskien ja tietojärjestelmien osalta varmistukset ja palauttaminen sekä vi-

rukset, haittaohjelmat ja roskaposti.

Edellä mainittujen uhkien vaikutusta tarkasteltiin lisäksi tulevaisuudenkuvataulukon

(liite 11) avulla. Taulukon avulla voitiin nähdä lisäresurssitarpeiden ja ajallisen riskin-

sietokyvyn lisävaikutukset kunkin riskin osalta. Tässä suurimman riskipisteytyksen

saivat virukset, haittaohjelmat ja roskaposti.

Yrityksen jatkotoimenpiteet

Yrityksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa laadittiin kehittämissuunnitelma-

taulukko (liite 8). Taulukkoon kirjattiin vaikutuksiltaan kolmen suurimman riskin ai-

heuttamat toimenpiteet, niiden ajastaminen, kustannukset ja saavutettavat tulokset.



47

Mobiiliviestinnän osalta pyritään suunnittelemaan häiriötilanteiden toiminnot niin, että

tuotanto on aukotonta ja toimintakyky turvataan. Toimenpiteinä on esimerkiksi kuljet-

tajien ohjeistus häiriötilanteiden varalle ja varajärjestelmien käyttöönoton suunnittelu.

Tietojärjestelmiin kohdistuneiden hyökkäysten osalta hyväksytään riskin vaikutus.

Toiminta on tietoturvan (virustorjunta ja roskapostinesto) osalta ulkoistettu ja jatkuvaa

toimintaa, mutta on toivottavaa informoida henkilöstöä asiasta.

Tietomassan tallentamisessa tulee pyrkiä rajoittamaan riskin vaikutusta. Kysymykseen

tulisi palvelimen kahdentaminen, jolloin tietohävikin vaara pienenisi. Tämän toimen-

piteen kustannukset olisivat suhteellisen pienet.

5.4 Haastattelutulosten yhteenveto

Tulosten yhteenvedossa tutkija pyrki selvittämään yhtäläisyyksiä ja toimialakohtaisia

painotuksia yritysten antamien vastausten perusteella sekä tärkeimpiä huomioita huol-

tovarmuuden kannalta.

Tutkittavissa yrityksissä riskienhallinta ei ollut jokapäiväistä toimintaa. Toimeen tar-

tutaan vasta silloin, kun asiat ovat ajankohtaisia.  Laajempivaikutteisen riskin uhates-

sa, kuten lintuinfluenssa, yrityksissä oli ajateltu jatkuvuutta ja valmistauduttu jatka-

maan toimintaa erityisjärjestelyjen avulla. Edellä mainittu tapaus oli tehokkaasti esillä

tiedotusvälineissä.

Kaikkien haastateltavien yritysten ydintoimintojen osalta tilanne oli sama. Yrityksen

ydintoimintoja haluttiin pääsääntöisesti käsiteltävän yhtenä kokonaisuutena, eikä ydin-

toimintoja haluttu jakaa tutkijan ehdottamiin useisiin osa-alueisiin. Tästä johtuen yri-

tys B antoi joidenkin riskien vaikutuksesta ja todennäköisyydestä laajempia arvioita.

Tutkittaviin yrityksiin ei ollut nimetty riskienhallinnan vastuuhenkilöä.

Useammalle paikkakunnalle hajautetun toimintaverkoston koettiin pienentävän huo-

mattavasti paikallisten riskien vaikutusta. Henkilöriskit koettiin tutkittavissa yrityksis-

sä vaikutuksiltaan vähäisiksi, koska työvoiman saatavuus on hyvä. Varamiesjärjestelyt

ja varsinkin hiljaisen tiedon haltuunotto oli otettu tarkasti huomioon. Haasteeksi tosin
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koettiin uuden henkilön sopivuus tehtävään, henkilökohtaiset ominaisuudet ja tehtä-

väkohtainen osaaminen. Vaativan erityisosaamisen tarve korostui korjaamoyritykses-

sä.

Vaikutuksiltaan suurimmat ja todennäköisimmät uhkat kohdistuivat tietojärjestelmiin,

lähinnä tietoverkkoihin ja mobiiliviestintään. Pääsääntöisesti yritysten tallentavat tie-

tonsa ulkopuolisille tallentimille, jotka on kahdennettu. Tällä varmistetaan tietojärjes-

telmän vikaantuessa, ettei tärkeitä tietoja häviä. Tietoverkkojen ja mobiiliviestinnän

häiriöiden aiheuttajia voisivat olla esimerkiksi myrskytuhot tai teleoperaattorin toi-

minnan lamautuminen tietyllä toiminta-alueella (maston kaatuminen). Tietotekniik-

kaan liittyen tuli myös esille paperittoman järjestelmän haavoittuvuus rahtitoiminnois-

sa.

Korjaamoyrityksen osalta tietojärjestelmä on hallintotoimintojen ohella tärkeä osa

jatkuvuudenhallintaa. On ratkaisevan tärkeää tilanteen jälkeen saada tietojärjestelmä

uudelleen toimimaan. Yrityksessä suhtauduttiin vakavasti sähkönjakeluhäiriöihin (liite

5). Ulkomaankaupasta johtuva varaosien saatavuuden vaikeutuminen vaikuttaa kor-

jaamotoimintaa hidastavasti.

Tutkittavissa henkilö- ja tavarakuljetusyrityksissä oli korvaavaa ajoneuvokalustoa

saatavilla riittävästi.

Tulevaisuustaulukko täytettiin kunkin yrityksen keskeisten osa-alueiden tai näiden

yhdistelmien osalta. Ulkoisia resurssitarpeita oli eniten tietoliikenteessä ja mobiilivies-

tinnässä. Syynä tähän oli tietotekniikan ulkoistaminen ja operaattoreiden toiminta.

Nämä edellä mainitut eivät kestä riskien vaikutusta ajallisesti ollenkaan. Varsinkin

toimipisteen alueen mobiiliviestintäverkon lamaantuminen vaikuttaisi erittäin haitalli-

sesti kuljetusyrityksen ydintoimintaan.

Riskien aiheuttamien tapahtumien ketju kuvattiin vain yrityksen A osalta (liite 12).

Skenaario koostui korjaamorakennuksen kuvitteellisen tuhoutumisen seurauksena

toteutuvasta tapahtumaketjusta. Yrityksillä on olemassa omat toimintamallinsa erilai-

sia ei-toivottuja tilanteita varten. Kuitenkin tapahtumaketjukuvaukset eivät ulotu hy-
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vin pitkälle aikavälille. Pidemmän aikajänteen tarkastelu vaatisi runsaasti enemmän

aikaa pohdinnalle ja skenaariomallin kuvaukselle.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Pk-yritysten toiminta on tänä päivänä erittäin kiireistä ja eletään tätä hetkeä. Yritysten

avainhenkilöjoukot olivat suhteellisen suppeita. Tästä johtuen riskienhallinta ja liike-

toiminnan jatkuvuudenhallinta kuuluu pk-yrityksessä pääsääntöisesti toimitusjohtajan

tehtäviin.

Jokaisella yrityksellä on omat tulostavoitteensa, joihin pyritään, mutta tulosten perus-

teella riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa ei välttämättä ajatella

jatkuvasti. Syynä siihen on, ettei tämä tuota selkeää lisäarvoa. Mikäli toiminnasta saa-

tu hyöty olisi selkeästi mitattavissa (euroina), tilanne voisi olla aivan toinen.

Mitkä ovat ne hyödyt, joita yritys sai tämän tutkimuksen perustella? Tärkeintä liike-

toiminnassa on ennakoida uhkat ja sen myötä pyrkiä eliminoimaan yrityksen keskei-

siin toimintoihin kohdistuvat häiriöt sekä niiden aiheuttamat seurannaisvaikutukset

mahdollisimman tehokkaasti. Tämän tutkimuksen avulla yrityksellä oli mahdollisuus

oppia näkemään ”verhon taakse” eli tutustua tilanteeseen, jossa uhkamalli toteutuu.

Tutkittavien yritysten kannalta suurimpina uhkina olivat tietojärjestelmät ja tietoverk-

kojen varmentaminen. Yhtenä suurena riskinä tavaraliikenteen osalta todettiin mobii-

liviestintä ja sen varmentamien.

Mitkä ovat ne hyödyt, jotka Huoltovarmuuskeskus sai tästä tutkimuksesta? Huolto-

varmuuskeskus sai tutkimuksen ja sen tulokset vapaasti käyttöönsä. Tutkimuksen otos

oli pieni, mutta tutkimuksella saatiin näkyviin mallit, kuinka tarkastelun kohteena ole-

vat yritykset toimivat sisäisesti ja ulkoisesti valituissa häiriötilanteissa, miten yritykset

suojautuivat ennalta määriteltyjä riskejä vastaan sekä mikä oli riskien aiheuttamien

tapahtumaketjujen vaikutus.
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7 KEHITTÄMISKOHTEET

Tässä tutkimuksessa käytettiin pientä otantaa ja strukturoitua haastattelua. Kattavam-

man ja tarkemman tuloksen saavuttamiseksi tulisi ottaa tämäntyyppiseen tutkimuk-

seen mukaan enemmän yrityksiä ja jakaa yritykset tarkemmin toimialoittain. Tässä

tutkimuksessa yritysten toimialat vaihtelevat esimerkiksi pelkästä fyysisestä kuljetta-

misesta monialaiseen logistiikkayritykseen, jolla on esimerkiksi fyysisen kuljettami-

sen lisäksi korjaamotoimintaa ja varastointia.

Tulokset eivät antaneet tutkittaville yrityksille kiitettävää arvosanaa riskienhallinnasta

ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnasta. Tämän vuoksi pk-yritysten on tärkeää kehit-

tää riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa niin, että se on osa yrityk-

sen päätöksentekoprosessia sekä strategiaa. Perusteet onnistuneelle riskienhallinnalle

tuovat selkeä toimintamalli ja sitoutuminen johdon lisäksi myös muilla organisaation

tasoilla. Hyvä lähtökohta on riskienhallinnan vuosikellon omaksuminen (kts. kuvio 4).

Työkaluja yritysten jatkuvaan riskienhallintaan on olemassa, kuten

Oppiva malli, PDCA, jota voidaan hyödyntää yrityksen riskienhallinnassa (kts.

kohta 3.2.4, kuvio 2) ja myös kuviossa 7 (kts. 3.4.2) kuvattua jatkuvuuden-

suunnittelun kiertokulkua.

Esikuva-analyysi (kts. kohta 3.2.4), jonka avulla on mahdollista tiedostaa sa-

manlaisen ydinprosessin omaavan yrityksen riskit ja niiden hallinnan menette-

lytavat, mutta yrityksen ydintoimintojen salassa pidettävä tietomateriaali voi

aiheuttaa ongelmia tiedon jakamisessa.

Yrityksellä itsellään on vastuu oman liiketoiminnan jatkuvuuden ohella riskienhallin-

nasta. Tietoisuuden lisääminen edellä mainituista asioista pk-yritysten suuntaan voisi

parantaa yritysten suhtautumista uhkiin ja häiriötilanteisiin. Huoltovarmuusorganisaa-

tion eri toimialoilla toimivilla pooleilla on parhaat edellytykset edistää pk-yritysten

tietämystä riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan osalta.
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Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Sähköpostin saateteksti:

Ohessa lähetän tutkimushaastattelun toteuttamisen vaiheineen. Pyytäisin täydentä-
mään ennen tapaamistamme PP.KK liitteeseen 1 yrityksenne ydintoimintojen kannalta
keskeiset osa-alueet ja liitteeseen 2 yritystänne uhkaavat (todennäköisimmät) riskit.
Riskiluettelosta on tarkoituksellisesti rajattu pois vakuutuksen piiriin kuuluvat riskit ja
rahaliikenne, joita ei tässä tutkimuksessa tarkastella. Mikäli kysyttävää ilmenee, par-
haiten minut tavoittaa sähköpostilla tuomo.karkkainen@ely-keskus.fi

Tutkimusterveisin,

Tuomo

mailto:tuomo.karkkainen@ely-keskus.fi
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Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Varsinainen tutkimustyö suoritetaan kussakin tutkimukseen osallistuvassa yrityksessä

teemahaastattelun avulla. Tutkijalla ja haastateltavalla on käytössään tilaisuutta varten

laaditut dokumentit

yrityksen ydintoiminnot ja keskeisimmät osa-alueet (liite 1)

riskianalyysitaulukko (liite 2)

kehittämissuunnitelmataulukko (liite 3)

tulevaisuustaulukko (liite 4).

Teemahaastattelussa tutkijalla on käytettävissään kysymyksiä käsiteltävistä aiheista.

Kysymykset esitetään tutkimuksen kunkin vaiheen yhteydessä. Tarkasteluprosessi

etenee uhkista riskeihin ja jatkuvuudenhallintaan. Yrityksen kanssa käytävän tarkaste-

luprosessin vaiheet ovat seuraavat

yrityksen ydintoimintojen/prosessien kannalta keskeisten osa-alueiden tarkastelu

uhkien ja riskien tunnistaminen ja täydentäminen

riskianalyysin laatiminen

korjaavien toimenpiteiden tunnistaminen ja dokumentointi

valittujen riskien vaikutukset tarkasteltaviin osa-alueisiin

skenaarioiden luominen.

1 Ydintoiminnot ja keskeisimmät osa-alueet

Aluksi tarkastellaan yrityksen ydintoimintojen kannalta keskeisimpiä osa-alueita. Ky-

symykset

mitkä ovat yrityksen ydintoiminnot?

mitkä ovat yrityksen ydintoimintojen kannalta keskeisimmät osa-alueet?
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Haastattelun yhteydessä ydintoimintojen luettelo tarkistetaan ja tehdään tarvittavat

muutokset ja lisäykset (liite 1).

2 Riskikartoitus

Seuraavaksi tarkistetaan tutkijan laatima uhkamallien riskikartoitus yrityksen ydin-

toimintojen osalta. Kysymykset

onko riskianalyysitaulukon riskiluettelo riittävä?

puuttuuko joku oleellinen riski, mikä?

Mikäli täydentäviä riskejä ilmenee, ne lisätään tässä vaiheessa riskianalyysi-

taulukkoon (liite 2).

3 Riskianalyysi

Seuraavaksi arvioidaan riskien vaikutus ja todennäköisyys tarkasteltaviin osa-alueisiin

riskianalyysin avulla. Kysymykset

mikä on tämän riskin toteutumisen todennäköisyys?

mikä on tämän riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen?

Riskit sijoitetaan riskitasomatriisiin taulukkoon 3 taulukoista 1 ja 2 saatujen arvojen

perusteella. Taulukosta 3 saatu tulos kuvaa riskitasoa. Tulokset kirjataan riskianalyysi-

taulukkoon (liite 2).
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TAULUKKO 1. Riskin todennäköisyyden arviointiasteikko

Todennäköisyys Todennäköisyyden määrittely
1 äärimmäisen harvinainen riski (ei 5 vuodessa)
2 harvinainen (4v -5 v)
3 melko harvinainen (2 v - 4 v)
4 melko todennäköinen (6 kk -2 v)
5 erittäin todennäköinen riski (6 kk)
6 varma (1 kk)

TAULUKKO 2. Riskin vaikutuksen arviointiasteikko

TAULUKKO 3. Riskitasomatriisi

Vaikutus

Todennäköisyys Matala Keskisuuri Korkea
1 2 3 4 5 6

Matala 1 1 2 3 4 5 6
2 2 4 6 8 10 12

Keskisuuri 3 3 6 9 12 15 18
4 4 8 12 16 20 24

Korkea 5 5 10 15 20 25 30
6 6 12 18 24 30 36

Kun yrityksen tarkasteltavan osa-alueen riskitaso on määritelty, voidaan arvioida tau-

lukon 4 avulla ne toimenpiteet, joita riskien hallitsemiseksi yrityksen organisaatiossa

on ryhdyttävä.

Vaikutus Vaikutuksen määrittely
1 mitätön vaikutus
2 lievä
3 haitallinen
4 merkittävä / tuntuva vaikutus
5 suuri / vakava vaikutus
6 tuhoisa vaikutus, katastrofi



59

Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Kysymykset

aiheuttaako riskin toteutuminen toimenpiteitä?

mihin toimenpiteisiin yritys riskin osalta ryhtyy?

TAULUKKO 4. Riskin aiheuttamien toimenpiteiden määrittely

Riskiluokka Riskiasteikko: Suositeltavat riskienhallinnan toimenpiteet
Matala 1-4 Ei edellytä riskienhallintakeinojen toteuttamista.
Keski-
suuri

5-12 Kohtalainen tarve toteuttaa uusia riskienhallinnan toimenpiteitä / keinoja.
Aikataulu sovittavissa.

Korkea 15-24 Merkittävä tarve toteuttaa mahdollisimman nopeasti uusia riskienhallinnan
toimenpiteitä / keinoja.

Erit-
täin

korkea

25-36 Erittäin merkittävä tarve toteuttaa välittömästi riskienhallinnan toimenpiteitä
/ keinoja.

Kun tarvittavat toimenpiteet saadaan määriteltyä, tulokset kirjataan riskianalyysitau-

lukkoon (liite 2).

4 Riskiluokitus

Yrityksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa arvioidaan kunkin riskin kohdal-

la riskin käsittelyä ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä (taulukko 5). Kysymykset

onko riski poistettavissa, pienennettävissä tai jaettavissa?

mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla riski saadaan halutulle tasolle?
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TAULUKKO 5. Riskien käsittelyn vaihtoehdot ja toimenpiteet

Riskin käsittely Toimenpiteet
hyväksyminen Hyväksytään riski ja jatketaan toimintaa tai otetaan käyttöön tarvittavat

keinot madaltamaan riskiä hyväksyttävälle tasolle.
ehkäisy Poistetaan riskin syy tai seuraus.
rajoittaminen Rajoitetaan riskiä ottamalla käyttöön keinot, jotka vähentävät uhkan

vaikutusta.
suunnittelu Hallitaan riskiä kehittämällä riskienkäsittelysuunnitelma, jolla priorisoi-

daan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään tarvittavat keinot.
siirtäminen Siirretään riski toiselle osapuolelle käyttämällä muita vaihtoehtoja me-

netysten kompensoimiseksi. Esimerkiksi, jos hankitaan vakuutus tai
tehdään sopimus.

Keskustelujen tulos, eli halutun tason saavuttamisesta aiheutuneet toimenpiteet kirja-

taan kehittämissuunnitelmataulukkoon (liite 3).

5 Riskianalyysin raportointi

Kaikkien edellä mainitut riskit ja riskien aiheuttamat toimenpiteet yrityksen ydintoi-

mintojen kannalta keskeisimpiin osa-alueisiin kirjataan riskianalyysitaulukkoon (liite

2).

Kehittämissuunnitelmataulukkoon (liite 3) yrityksen tulee kirjata seurantavaiheessa

kunkin riskianalyysin pohjalta toimenpiteet, vastuuhenkilöt, ajoitus, kustannus ja tu-

los. Riskienhallinta tulee olla jatkuvaa, osana yrityksen muita toimintoja.

6 Tulevaisuudenkuvan luominen

Riskianalyysin avulla saatujen tulosten perusteella tunnistettiin yrityksen ydintoimin-

tojen osa-alueita pahimmin uhkaavat riskit, joiden riskiluokka oli suurin. Näistä ris-

keistä valitaan yrityksestä riippuen kolmesta neljään riskiä.

Tulevaisuudenkuva esittää kunkin valitun riskin yritykselle aiheuttaman kokonaisvai-

kutuksen. Tulevaisuudenkuvan mallintamista varten on laadittu liitteenä 4 oleva tau-

lukko..
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Tarkasteltavan riskin todennäköisyys ja vaikutus saadaan riskianalyysitaulukon tulok-

sista (liite 2). Lisäresurssitarve pisteytettiin yhdestä kuuteen vaikutuksen, taulukon 2,

mukaisesti. 1 = pieni vaikutus tai pieni resurssitarve ja 6 = suurin vaikutus tai suuri

resurssitarve.

Tässä yhteydessä tarkastellaan myös riskin ajallista vaikutusta tarkasteltavaan osa-

alueeseen. Riskin ajallinen vaikutus on pisteytetty taulukossa 6.

TAULUKKO 6. Riskin ajallisen vaikutuksen tasot

Vaikutustaso Kuvaus

1 sietää riskin vaikutusta

2 sietää rajallisesti riskin vaikutusta

3 ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

Kysymykset

millainen sisäinen lisäresurssitarve yrityksellä on riskin vaikuttaessa tarkastel-

tavaan osa-alueeseen (sisäisin toimin resurssoitavissa)?

millainen ulkoinen lisäresurssitarve yrityksellä on riskin vaikuttaessa tarkastel-

tavaan osa-alueeseen (ulkoisin toimin resurssoitavissa)?

onko riskin ajallisella vaikutuksella merkitystä?

Tarkasteltavat kohdat pisteytyksineen on selvitetty seuraavassa

Todennäköisyys (1 – 6)

vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen (1 – 6)

sisäisten lisäresurssien tarve tilanteessa (1 – 6)

ulkoisten lisäresurssien tarve tilanteessa (1 – 6)

ajallinen vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen (1 -3)
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Riskin kokonaisvaikutus yrityksen toimintaan saadaan edellisten pisteytysten summa-

na joko yksittäiselle tai useammalle tarkasteltavalle osa-alueelle. Tulokset kirjataan

tulevaisuudenkuva taulukkoon (liite 4).

7 Skenaarioiden luominen

Mikäli tapahtumaketju riskin vaikutuksen osalta on mallinnettavissa, se dokumentoi-

daan erikseen.
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Liite 1. Ydintoiminnot ja keskeisimmät osa-alueet

YDINTOIMINTO TARKASTELTAVA

OSA-ALUE

HUOM.

1. HENKILÖSTÖ

a) johto

b) esimiehet

c) suorittava henkilöstö

d) muu

2. RAKENNUKSET JA

TOIMITILAT

a) muu

3. KÄYTTÖOMAISUUS

a) ajoneuvokalusto

b) työkonekalusto

c) korjaamolaitteet

d) muu tekniikka

e) puhelin (lankaverkko)

b) mobiiliviestintä

c) atk-laitteet

d) yrityksen käyttämä tietoverkko

e) muu viestintä

4. VAIHTO-OMAISUUS

a) varaosavarastot

b) muu vaihto-omaisuus
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Liite 2. Riskianalyysitaulukko

Tarkasteltava osa-alue:   0 / x  päiväys:  00/00.2011

Riski
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos Korjaavat toimenpiteet
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos

Liikeriskit, henkilöstö

Avainhenkilöt
Liikeriskit, henkilöstö

työvoiman saatavuus
Liikeriskit, henkilöstö

ammatillinen osaaminen

Liikeriskit, henkilöstö

riittävä erityisosaaminen

Liikeriskit, Tuotanto

Toimitilat

Liikeriskit, Tuotanto
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koneet ja laitteet

Liikeriskit, Tuotanto

Tuotantokatkokset

Liikeriskit, Tuotanto

tuotteet (palvelut)

Tietoriskit, toimitilat

kulunvalvonta

Tietoriskit, tietojärjestelmät

järjestelmien käytettävyys

Tietoriskit, tietojärjestelmät

varmistukset ja palauttaminen

Tietoriskit, tietojärjestelmät

virukset, haittaohjelmat, roskaposti

Sähkön- ja energiansyötön ongelmat
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Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Liite 3. Kehittämissuunnittelutaulukko

Tarkasteltava osa-alue:   0 / x  päiväys: 00/00.2010

Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos
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Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen ja sen vaiheet

Liite 4. Tulevaisuudenkuvataulukko

RiskiA Riski B Riski C Riski D
Tarkasteltava

osa-alue
tod. ajall.

vaik.
res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos

0/x
0/x
0/x

Riskin A kokonais-
vaikutus

Riskin B kokonais-
vaikutus

Riskin C kokonais-
vaikutus

Riskin D kokonais-
vaikutus

tod = riskin toteutumisen todennäköisyys (riskianalyysitaulukko)

ajall. vaik. = riskinsietokyky ajallisesti: 1 = riski ei vaikuta ajallisesti, 2 = riskin sietokyky rajallinen, 3 = ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

res. ulk. = ulkoinen resurssitarve (1 – 6), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman ulkoisia lisäresursseja….6 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

res. sis. = sisäinen resurssitarve (1 – 6), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman sisäisiä lisäresursseja…..6 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

tulos = riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen = rivin summa

Riskin (A, B, C tai D) kokonaisvaikutus = kaikkien osa-alueiden vaikutustuloksien summa = sarakkeen summa
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Liite 2. Yritysten ydintoiminnot

Ydintoiminnot ja osa-alueet (yritys A)

YDINTOIMINTO TARKASTELTAVA

OSA-ALUE

HUOM.

Korjaamotoiminta

Varaosatoiminnot

Päällirakentaminen

KÄYTTÖOMAISUUS

a) ajoneuvokalusto

b) työkonekalusto

c) korjaamolaitteet

Ydintoimintoja käsitel-

tiin yhtenä kokonaisuu-

tena

Ydintoiminnot ja osa-alueet (yritys B)

YDINTOIMINTO TARKASTELTAVA

OSA-ALUE

HUOM.

fyysinen kuljettaminen

korjaamotoiminnot

Ydintoimintoja käsitel-

tiin yhtenä kokonaisuu-

tena

Ydintoiminnot ja osa-alueet (yritys C)

YDINTOIMINTO TARKASTELTAVA

OSA-ALUE

HUOM.

fyysinen kuljettaminen

terminaalitoiminnot

-läpivirtausterminaali

-varastointi (yli 24h)

tukitoimintona tukee edellä

mainittuja

-korjaamotoiminta

kytkeytyvät toisiinsa

Ydintoimintoja käsitel-

tiin yhtenä kokonaisuu-

tena
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Liite 3. Riskianalyysitaulukko (yritys A)

Tarkasteltava: kaikki ydintoiminnot  päiväys:  20.4.2011

Riski
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos Korjaavat toimenpiteet
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos

Liikeriskit, henkilöstö

Avainhenkilöt

2 3 6 varamiesjärjestely

Liikeriskit, henkilöstö

työvoiman saatavuus

2 2 4 vaikea löytää ammattiosaajaa / oma koulutus

Liikeriskit, henkilöstö

ammatillinen osaaminen

2 4 8 ammatin kautta kouluttautuminen

Liikeriskit, henkilöstö

riittävä erityisosaaminen

2 4 8 tapa toimia toisin / alihankija

Liikeriskit, Tuotanto

Toimitilat

toimitilat/hallinto

2

2

4

5

8

10

hallit voivat korvata, työskentely jatkuu (suoritta-
va työ)
nykyisellään vain yksi paikka, oltava varapaikka,
johon hallinto siirtyy

Liikeriskit, Tuotanto

koneet ja laitteet

3.a
3.b
3.c

2
2
3

2
2
3

4
4
9

lisäkalustoa on saatavilla
korvaavaa kalustoa saatavilla
hitaasti saatavilla
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Liikeriskit, Tuotanto

Tuotantokatkokset

1 4 4 ei  ole todennäköistä – ei toimenpiteitä

Liikeriskit, Tuotanto

tuotteet (palvelut)

2 3 6 voi mutta hidasta - aikaavievää

Tietoriskit, toimitilat

kulunvalvonta

2 3 6 videovalvonta asutus vartiointi

Tietoriskit, tietojärjestelmät

järjestelmien käytettävyys

3 4 12 malli toimia eteenpäin

Tietoriskit, tietojärjestelmät

varmistukset ja palauttaminen

2 3 6 palvelimet muualla

Tietoriskit, tietojärjestelmät

virukset, haittaohjelmat, roskaposti

1 3 3 palomuurit toimivat hyvin

Sähkön- ja energiansyötön ongelmat 1 5 5 päivä ei vaikuta / viikko haittaa VARAVOIMA/

Ulkomaankaupan häiriintyminen

(varaosat)

1 5 5 ennakointi jos mahdollista

Infran katkeaminen (tiestö) 1 5 5 viranomaiset hoitavat tällaiset tilanteet
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Liite 4. Riskianalyysitaulukko (yritys B)

Tarkasteltava osa-alue: kaikki ydintoiminnot  päiväys:  28/04.2011

Riski
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos Korjaavat toimenpiteet

riskiluokka

To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos

Liikeriskit, henkilöstö

Avainhenkilöt

1-2 5 5-10 toimintakuvaukset hiljainen tieto dokumentoitua
varahenkilöjärjestelyt

Liikeriskit, henkilöstö

työvoiman saatavuus

1-4 4 4 reserviä on mahdollisesti saatavilla

Liikeriskit, henkilöstö

ammatillinen osaaminen

2 2 4 kuljettajapuolella ei ongelmaa
korjaamotoimintojen osalta suuri vaativuustaso

Liikeriskit, henkilöstö

riittävä erityisosaaminen

2 2 4 vaihtoehtoiset ulkopuoliset korjauspaikat

Liikeriskit, Tuotanto

Toimitilat

1 5 5 vaihtoehtoiset toimitilat eri paikkakunnilla

Liikeriskit, Tuotanto

koneet ja laitteet
ajoneuvot (riippuu määrästä)

korjaamolaitteet, rahastuslaitteet
(erityyppiset laitteet aiheuttavat erilaisia
vaikutuksia)

1-4

1-3

2-6

2-4

2-24

2-12

10-15 autoa löytyy nopeastikin suuremmat puut-
teet -> aikajana kasvaa
alihankkijaverkoston kautta saatavissa kalustoa
saatavuus vaikuttaa tulokseen

Liikeriskit, Tuotanto
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Tuotantokatkokset koko toiminnan osal-

ta

1 3-6 3-6 riippuen kestosta ja vaikutuksen nopeudesta

Liikeriskit, Tuotanto (vuoro myöhäs-

sä)

tuotteet (palvelut)

6 1-4 5-20 asiakastiedottaminen / reklamaatioiden käsittely

Tietoriskit, toimitilat

kulunvalvonta

1 2 2 avainsarjoitukset – lukitut tilat

Tietoriskit, tietojärjestelmät

järjestelmien käytettävyys (yksittäinen

hetkellinen käyttökatkos)

5 4 20 palvelimen käyttö / 2 palvelimen käyttö takaa suh-
teellisen varmat toiminnot riski on lähinnä tieto-
verkon toimivuudessa

Tietoriskit, tietojärjestelmät

varmistukset ja palauttaminen

2 2 4 haitallisin lyhyellä tähtäimellä ja todennäköisin,
paikallinen palvelin offline-tilassa

Tietoriskit, tietojärjestelmät

virukset, haittaohjelmat, roskaposti

4 2 8 virustarkastusten ajantasaisuus

Sähkön- ja energiansyötön ongelmat 3 2 6 riskin todennäköisyys pitkäkestoisena on pieni
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Liite 5. Riskianalyysitaulukko (yritys C)

Tarkasteltava osa-alue: kaikki ydintoiminnot  päiväys:  29/04.2011

Riski
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos Korjaavat toimenpiteet
To-
den-
nä-
köi-
syys

Vai-
ku-
tus

Tulos

Liikeriskit, henkilöstö

Avainhenkilöt (liikenteenhoitajat, jos 2
yhtäaikaa pois aiheuttaa vaikutusta)

2 4 8 jatkuva kouluttaminen, korvaava henkilö suorit-
tavalta tasolta

Liikeriskit, henkilöstö

työvoiman saatavuus (pysyvyys ongel-
ma) 1 4 4 jatkuva rekrytointi, oma-aloitteinen esittely toi-

minnasta

Liikeriskit, henkilöstö

ammatillinen osaaminen 2 3 6 vierihoito, toimiminen yhdessä tiimissä

Liikeriskit, henkilöstö

riittävä erityisosaaminen 1 5 5 tehtävät on dokumentoitu, huomioidaan hiljainen
tieto, esimerkiksi asiakastiedot (kartta)

ajan
säästö

Liikeriskit, Tuotanto

Toimitilat

hallinto
terminaalitoiminnot

1
1

4
6

4
6

toiminnot on siirrettävissä nopeastikin
vastaavia tiloja ei ole saatavissa – lähimmät ter-
minaalit 100 – 150 km päässä

Liikeriskit, Tuotanto

koneet ja laitteet

ajoneuvokalusto 4 2 8 pienessä mittakaavassa korvaavaa kalustoa saata-
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mobiliiviestintä (gsm ja gps-

paikannin)
4 4 16

villa. Myytävänä korvaavaa kalustoa.

kiinteä yhteys olemassa (fax, puhelin), kahden
operaattorin vaihtoehtoiset toiminnat (eri mas-
toissa), VoiP-puhelinmahdollisuus, kuljettajien
ohjeistus tilannetta varten

Liikeriskit, Tuotanto

Tuotantokatkokset (liikennepolttoaineen

puute)
1 6 6 erillissäiliö tontille, huoltovarmuuskriittisyys

mahdollistaa polttoainesaannin? yrityksen itse
vaikea vaikuttaa

Liikeriskit, Tuotanto

tuotteet (palvelut), reklamaatiot 6 1 6 jatkuvaa toimintaa, asia hoidossa

Tietoriskit, toimitilat

kulunvalvonta 1 2 2 kulun valvonta ja säätäminen mahdollinen, kame-
ravalvonta, jatkuva valvonta

Tietoriskit, tietojärjestelmät

järjestelmien käytettävyys

(tuotannonohjaus, hallinto)
1 2 2

järjestelmät helppokäyttöisiä, helppo oppia

Tietoriskit, tietojärjestelmät

varmistukset ja palauttaminen 3 3 9 palvelun hankinta ulkopuolelta, palvelimen kah-
dentaminen

Tietoriskit, tietojärjestelmät

virukset, haittaohjelmat, roskaposti 5 3 15 tietoturvapalvelu ostopalveluna, kontrollointi jat-
kuvaa toimintaa

Sähkön- ja energiansyötön ongelmat 1 1 1 oma voimalaitos (äkillinen katkos vaikuttaa toi-
mintaan)
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Liite 6. Kehittämissuunnittelutaulukko (yritys A)

Tarkasteltava osa-alue: kaikki ydintoiminnot  päiväys: 20.4.2011

Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos

varavoimalaitteet toimitusjohtaja 1 vuosi 50000 e

toimiston siirto tarvittaessa toimitusjohtaja tarvittaessa 1
vko/1 kk

10000 e
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Liite 7. Kehittämissuunnittelutaulukko (yritys B)

Tarkasteltava osa-alue:  Fyysinen kuljettaminen  päiväys: 28/04.2011

Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos

tietojärjestelmän käyttökatkos

hyväksyminen

atk-pääkäyttäjä jossakin vaiheessa ei pysty arvioi-
maan

tiedot ei häviä niin herkästi

tuotantokatkos (vuoro myö-
hässä)
hyväksyminen

liikennepäällikkö jatkuvaa toimin-
taa

kuuluu osana
normaaliin toimin-
taan

parempi palvelu

ajoneuvojen tuhoutuminen
hyvin epätodennäköistä
hyväksyminen

toimitusjohtaja - - poikkeusolotilanne ei mah-
dollista normaalioloissa
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Liite 8. Kehittämissuunnittelutaulukko (yritys C)

Tarkasteltava osa-alue:  kaikki ydintoiminnot  päiväys: 29.04.2011

Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos

mobiiliviestintä

suunnittelu
hallinto 6 kuukautta 5000 e tuotannon aukottomuus ja

toimintakyky

varmistukset/palauttaminen

rajoittaminen
atk-vastuuhenkilö 6 – 9 kuukautta 5000 e tuotannon aukottomuus ja

toimintakyky

virukset/haittaohjelmat

hyväksyminen
atk-vastuuhenkilö jatkuvaa sopimuksen mu-

kaan
raportointi ja tiedottami-
nen
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Liite 9. Tulevaisuudenkuvataulukko yritys A

RiskiA tsto Riski B järjestelmän käytetä-
vyys

Riski C sähkönsaanti

Tarkasteltava
osa-alue

tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos

kaikki 3 2 3 2 4 11 3 3 3 3 12 1 2 5 2 10
Riskin A kokonais-
vaikutus

11 Riskin B kokonais-
vaikutus

12 Riskin C kokonais-
vaikutus

10

tod = riskin toteutumisen todennäköisyys (riskianalyysitaulukko)

ajall. vaik. = riskinsietokyky ajallisesti: 1 = riski ei vaikuta ajallisesti, 2 = riskin sietokyky rajallinen, 3 = ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

res. ulk. = ulkoinen resurssitarve (1 – 6), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman ulkoisia lisäresursseja….6 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

res. sis. = sisäinen resurssitarve (1 – 6), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman sisäisiä lisäresursseja…..6 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

tulos = riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen = rivin summa

Riskin (A, B, C tai D) kokonaisvaikutus = kaikkien osa-alueiden vaikutustuloksien summa = sarakkeen summa
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Liite 10. Tulevaisuudenkuvataulukko (yritys B)

Riski atk-verkko/palvelimet Riski vuoro myöhässä
Tarkasteltava

osa-alue
tod. ajall.

vaik.
res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos

fyysinen kul-
jettaminen

5  2 6 1 14 6 2 2 2 12

Riskin A kokonais-
vaikutus

14 Riskin B kokonais-
vaikutus

12

tod = riskin toteutumisen todennäköisyys (riskianalyysitaulukko)

ajall. vaik. = riskinsietokyky ajallisesti: 1 = riski ei vaikuta ajallisesti, 2 = riskin sietokyky rajallinen, 3 = ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

res. ulk. = ulkoinen resurssitarve (1 – 5), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman ulkoisia lisäresursseja….5 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

res. sis. = sisäinen resurssitarve (1 – 5), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman sisäisiä lisäresursseja…..5 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

tulos = riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen: rivin summa

Riskin x kokonaisvaikutus = kaikkien osa-alueiden vaikutustuloksien summa: sarakkeen summa
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Liite 11. Tulevaisuudenkuvataulukko (yritys C)

Riski mobiiliviestintä Riski varmistuk-
set/palauttaminen

Riski virukset/haittaohjelmat

Tarkasteltava
osa-alue

tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos tod. ajall.
vaik.

res.
ulk.

res.
sis.

tulos

kaikki 4 2 6 2 12 3 2 3 5 13 5 3 6 2 16
Riskin A kokonais-
vaikutus 12

Riskin B kokonais-
vaikutus 13

Riskin C kokonais-
vaikutus 16

tod = riskin toteutumisen todennäköisyys (riskianalyysitaulukko)

ajall. vaik. = riskinsietokyky ajallisesti: 1 = riski ei vaikuta ajallisesti, 2 = riskin sietokyky rajallinen, 3 = ei siedä riskin vaikutusta ollenkaan

res. ulk. = ulkoinen resurssitarve (1 – 5), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman ulkoisia lisäresursseja….5 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

res. sis. = sisäinen resurssitarve (1 – 5), 1 = voidaan toimia tilanteessa ilman sisäisiä lisäresursseja…..5 = tarvitaan runsaasti lisäresursseja

tulos = riskin vaikutus tarkasteltavaan osa-alueeseen: rivin summa

Riskin x kokonaisvaikutus = kaikkien osa-alueiden vaikutustuloksien summa: sarakkeen summa
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Liite 12. Yrityksen A kuvaama skenaario

HUOLTOHALLI
JOHTOTILOINEEN

TUHOUTUU

ALKUTILANNE

HUOLTOTOIMINNOT
SIIRTYVÄT VÄISTÖTI-
LOIHIN

HUOLTOHALLIN KOR-
JAUS JA REMONTOINTI
(KESTO NOIN 1 VUOSI)

TIETOJEN HAKEMINEN
PALVELIMELTA

HUOLTOTOIMINNOT
SUPISTUVAT

LIIKETOIMINTA SU-
PISTUU

JOHTOTILAT VÄISTÖ-
TILOIHIN

LAITEHANKINNAT

KALUSTON
PELASTUSTYÖT

TOIMINTOJEN SIIRTÄ-
MINEN HUOLTOHALLIIN
JA JOHTOTILOIHIN

LAITTEIDEN JA KALUS-
TEIDEN HANKINNAT

LOPPUTILANNE


