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Riskienhallintaa pidetään pankkitoiminnan yhtenä päätehtävistä. Pankkialan riskienhallinnan 
tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan, arvioimaan, rajoittamaan sekä valvomaan liiketoimin-
nasta aiheutuvia tai siihen vaikuttavia riskejä. Opinnäytetyössä käsiteltävä riskimatriisi on ris-
kien arviointiin soveltuva työkalu, jota käytetään hyvin laajasti organisaatioissa osana riskien-
hallintaprosessia.  
 
Tämän opinnäytetyön kehittämistyön tavoitteena oli selvittää riskimatriisimallin heikkoudet 
ja vahvuudet osana pankin x riskienhallintaa. Työn kohdeorganisaationa toimii Suomessa toi-
miva kansainvälinen pankki, josta tässä työssä käytetään nimitystä pankki x, sillä pankkien lii-
ketoiminnassa käyttämät toimintamallit ovat liikesalaisuuden piirissä olevaa tietoa.  
 
Työn teoreettisessa viitekehys muodostui pankkialan, riskienhallintaprosessin sekä riskimatrii-
simallin tarkastelusta. Pankkialan tarkastelussa keskityttiin pankkialan historiaan, pankkitoi-
minnan päätehtäviin, riskityyppeihin pankkialalla sekä pankkien riskienhallinnan ja sisäisen 
valvonnan toteutukseen. Riskienhallintaprosessi on työssä kuvattu mukaillen ISO 31000 stan-
dardia, jonka yhtenä osa-alueena on riskien arviointi, joka tässä työssä on kuvattu riskimatrii-
simallilla.  
 
Kehittämistyön menetelminä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, puolistrukturoi-
tuja haastatteluja sekä sisällön analyysia. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kehit-
tämistyön aiheesta kerättiin aikaisempia tutkimustuloksia, jotka analysoitiin keräämisen jäl-
keen. Haastatteluihin valikoitui kohdeorganisaation asiantuntijoita niin riskienhallinnan kuin 
liiketoiminnan osa-alueilta. Haastateltavien valinnalla pyrittiin saamaan sellainen joukko asi-
antuntijoita, joiden haastatteleminen tukee opinnäytetyön kehittämistehtävän tavoitteita. 
Haastattelemalla kohdeorganisaation turvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaavia asiantun-
tijoita, opinnäytetyöhön saatiin näkökulmia henkilöiltä, jotka päivittäisissä työtehtävissään 
käyttävät riskimatriisia sekä kouluttavat sen käyttöä pankin henkilöstölle. Liiketoiminnan asi-
antuntijoiden haastattelulla saatiin esiin riskimatriisin käyttäjien näkökulmia sekä ajatuksia 
riskimatriisin toimivuudesta riskienhallinnan työkaluna.  
 
Kehittämistyön tuloksissa havaittiin, että riskimatriisimallin vahvuudet perustuvat erityisesti 
sen yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Riskimatriisimalli on helposti muokattavissa 
organisaation tarpeisiin sekä sen visuaalinen riskien esittämistapa helpottaa lukijaa ymmärtä-
mään riskien luonnetta. Yksinkertaisen ja visuaalisen esittämistavan takia riskimatriisimallin 
kouluttaminen henkilöstölle on myös helppoa. Riskimatriisimallin heikkoudet liittyvät riskien 
hyväksymisen epäjohdonmukaisuuteen, riskiarvojen valintojen puolueellisuuteen, riskiarvojen 
valinnan vaikeuteen, riskiarvojen sanallisten selitysten puutteellisuuteen sekä tulosten epä-
luotettavuuteen. Nämä riskimatriisimallin heikkoudet tulisi ottaa huomioon riskimatriisimallia 
käytettäessä, kouluttaessa sekä riskimatriisin tuloksia arvioitaessa.  
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Risk management is considered to be one of the main tasks of banking. The purpose of risk 
management in the banking sector is to strive to identify, assess, limit and control risks 
arising from or affecting business operations. The risk matrix discussed in the thesis is a 
suitable tool for risk assessment, which is very widely used in organizations in the risk 
management process. 
 
The purpose of this thesis was to map the weaknesses and strengths of the risk matrix model 
as part of a bank’s risk management process. The commissioner organization of the thesis is 
an international bank operating in Finland, which is referred to in this work as bank X, as the 
operating models used by banks in their business are confidential. 
 
The theoretical framework of the work consists of an examination of the banking sector, the 
risk management process and the risk matrix model. The review of the banking sector focuses 
on the history of the banking sector, the main tasks of banking operations, types of risks in 
the banking sector, and the implementation of banks’ risk management and internal control. 
The risk management process is described in the work in accordance with the ISO 31000 
standard, one part of which is risk assessment, which in this work is described by the risk 
matrix model. 
 
The methods used in the thesis were a systematic literature review, semi-structured 
interviews and content analysis. With the help of the systematic literature review, previous 
research results on the topic were collected and analyzed. Experts from the target 
organization in both the areas of risk management and business were selected for the 
interviews. The objective of the selection of the interviewees was to obtain a group of 
experts whose interviews support the thesis objectives. By interviewing experts responsible 
for the security and risk management in the commissioner organization, perspectives on the 
thesis were obtained from people who use the risk matrix in their daily work and train its use 
for the bank staff. The interviews with business experts revealed the perspectives of the 
users of the risk matrix and ideas about the functionality of the risk matrix as a risk 
management tool. 
 
The results of the development work showed that the strengths of the risk matrix model are 
in particularbased on its simplicity and ease of use. The risk matrix model can be easily 
adapted to the needs of the organization, and its visual way of presenting risks makes it 
easier for the reader to understand the nature of the risks. Due to the simple and visual 
presentation, training the risk matrix model for staff is also easy. Weaknesses in the risk 
matrix model relate to inconsistencies in risk acceptance, bias in risk value choices, difficulty 
in selecting risk values, lack of verbal explanations of risk values, and unreliability of the 
results. These weaknesses of the risk matrix model should be taken into account when using 
the risk matrix model, in training and evaluating the results of the risk matrix. 
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1 Johdanto 

Riskienhallintaa pidetään pankkitoiminnan yhtenä päätehtävistä (Kontkanen 2016, 11). Pank-

kialan riskienhallinnan tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan, arvioimaan, rajoittamaan sekä 

valvomaan liiketoiminnasta aiheutuvia tai siihen vaikuttavia riskejä (Kontkanen 2016, 94). Ris-

kienhallintaan on saatavilla useita ohjekokonaisuuksia, joista suurin osa pohjautuu ISO 31000 

(2018) standardiin, jossa on kuvattu tyypillisen riskienhallintaprosessin eteneminen.  

Opinnäytetyössä käsiteltävä riskimatriisi on riskien arviointiin soveltuva työkalu, jota käyte-

tään hyvin laajasti organisaatioissa osana riskienhallintaprosessia. Riskimatriisin suosio johtuu 

mitä luultavimmin sen helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä, sekä soveltuvuudesta useiden eri 

palvelualojen riskien arviointiin. Riskianalyysi on osa ISO 31000 standardin (2018) mukaista 

riskienhallintaprosessia. Riskien arviointiin ja riskimatriisin käyttöön on annettu erilaisia oh-

jeita, muun muassa Valtiovarainministeriö (2017) on julkaissut ohjeen riskienhallintaan ja ris-

kiarviointityökalun käyttöön, jossa on askelmerkki-tyyppiset ohjeet nimenomaan riskimatriisin 

käyttöön. Vaikka riskianalyysien tekoon on muitakin vaihtoehtoja, valtion tasolla annetut oh-

jeet ovat ohjanneet organisaatioita käyttämään riskimatriisia enenemissä määrin työkaluna 

riskien arvioimisessa. Riskimatriisin käytöstä on tunnistettu jo aikaisemmin tehdyissä tutki-

muksissa sekä vahvuuksia, mutta myös heikkouksia. Tässä opinnäytetyössä näitä vahvuuksia ja 

heikkouksia on analysoitu ja kerätty yhteen erilaisten tutkimusmenetelmien avulla.  

Opinnäytetyön kohde-organisaationa toimii Suomessa toimiva kansainvälinen pankki, josta 

käytetään tässä työssä nimitystä pankki x. Pankkien liiketoiminnassa käyttämät toimintamallit 

ovat liikesalaisuuden piirissä olevaa tietoa, jolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole yleisesti tie-

dossa tai helposti saatavilla (Liikesalaisuuslaki 595/2018). Liikesalaisuuden ilmaiseminen ja 

esiin tuominen on siis täten laissa kiellettyä. Lisäksi ennen opinnäytetyön aloittamista, olen 

opinnäytetyön laatijana allekirjoittanut salassapitosopimuksen, joka velvoittaa minua salaa-

maan kyseiseen pankkiin liittyvät tiedot liiketoiminnasta ja toimintamalleista kolmannelta 

osapuolelta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää riskimatriisimallin heikkoudet ja vahvuudet osana koh-

deorganisaationa toimivan pankin x riskienhallintaa. Opinnäytetyön kohdeorganisaatio käyttää 

riskimatriisia laajasti eri riskienhallinnan osa-alueilla, jonka myötä tarve opinnäytetyön ai-

heen tarkemmalle tutkimiselle syntyi. Riskienhallinta kokonaisuudessaan on osa-alue, jota tu-

lisi tarkastella säännöllisin väliajoin sekä kehittää aina tarpeen mukaan, joten opinnäytetyö-

hön valittu aihe ja tavoite vastaa tähän kohdeorganisaation tarpeeseen. Opinnäytetyön kir-

joittajana käytän itse riskimatriisimallia lähes päivittäin osana työtehtäviäni, jonka myötä 
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myös oma kiinnostukseni aiheen tarkemmalle tutkimiselle ja kehittämiselle löytyi. Loppu-

tuotoksena opinnäytetyössä pyrittiin saamaan selkeä näkemys siitä, mitä heikkouksia ja vah-

vuuksia riskimatriisimallilla on ja mitä sen käytössä tulisi ottaa huomioon.  

2 Pankkiala  

Nykyaikainen moderni yhteiskunta ja kehittynyt talous tarvitsevat käyttöönsä kattavia finans-

sipalveluita. Finanssipalveluilla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, mitä muun muassa pankit 

harjoittavat asiakkaidensa kanssa tarjoamalla pankkipalveluita kansantaloudessa. (Alhonsuo, 

Nisén & Pellikka 2009, 13.) Pankkien toiminnan ytimessä on molemminpuolinen riippuvuus-

suhde pankin ja asiakkaan välillä. Pankkien harjoittaessa varainhankintaa, luototusta sekä si-

joittamista, muodostuu pankin ja asiakkaan välille ensinäkin asiakassuhde, mutta myös riippu-

vuussuhde. Pankit tarvitsevat asiakkailtaan rahaa esimerkiksi talletusten muodossa, kun taas 

asiakas voi olla riippuvainen pankin antamasta luototuksesta. Riippuvuussuhteet ovat myös eri 

pankkien välisiä suhteita, sillä pankit lainaavat toisilleen rahaa ja luotottavat toisiaan. (Al-

honsuo ym. 2009, 83.) 

2.1 Pankkialan historia 

Pankkitoiminnan historian ensiaskeleet on otettu jo kauan sitten kultaseppien toimesta, joi-

den rooli liittyi rahan säilyttämiseen sekä rahan vaihtamiseen. Hyvin nopeasti rahan säilyttä-

misen ja vaihtamisen rinnalle syntyi myös luotonanto, jota voidaan pitää yhtenä pankkitoi-

minnan keskeisimmistä osista. Rahalaitokset, jotka kantoivat myös jo tässä vaiheessa nimeä 

pankki, tarjosivat palveluina maksuvälineitä, talletuksia sekä luottoja niin yksityishenkilöille 

kuin yrityksillekin. Nykyaikaisen pankkijärjestelmän voidaan katsoa saaneen alkunsa 1800-lu-

vulla, jolloin sen muotoutuminen alkoi eri teollisuusmaissa sekä myös Suomessa. Nykyaikaisen 

pankkijärjestelmän mukaisesti tällöin alkoi muodostumaan kansalliset rahoitusjärjestelmät, 

jotka koostuivat nykyäänkin merkittävästi tekijöistä, kuten keskuspankki, kansalliset rahoitus-

markkinat ja rahoituslaitokset. Paikallisten ja perinteisten pankkien roolia tässä kehityksessä 

pidetään merkittävänä, sillä pankkitoiminnan kehityksen katsottiin toteutuvan erityisesti pai-

kallisesti. (Kontkanen 2016, 9.)  

Perinteisen pankkitoiminnan historian alku Suomessa sijoittuu 1820-luvulle, jolloin Suomeen 

perustettiin ensimmäiset säästöpankit. Tätä ennen vuonna 1811, Turkuun perustettiin yksi 

maailman vanhimmista keskuspankeista. Kyseisen vuosisadan aikana Suomeen perustettiin 

myös ensimmäiset kiinnitysluottolaitokset, liikepankit sekä Suomen valtion tällöin omistama 

Postisäästöpankki, jonka postikonttorit ottivat vastaan yleisön talletuksia. Suomen vuonna 

1902 vuonna perustetusta Keskuslainarahaston osuuskassat muuttuivat Suomen ensimmäisiksi 
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osuuspankeiksi vuonna 1970. 1980 luvulla rahoitusmarkkinat olivat suurten muutoksen kes-

kellä, kun markkinat vähitellen vapautuivat. Tästä seurasi se, että markkinoille tuli uusia toi-

mijoita, niin kotimaisia kuin ulkomaisia pankkeja ja pankkiiriliikkeitä. 1980 luvun loppupuo-

lella tapahtunut talouden ylikuumeneminen ja 1990 luvun alun lama aiheuttivat pankkikriisin 

syntymisen. Pankkikriisin yhteydessä pankkirakenne koki voimakkaan muutoksen sekä pankki-

konttoreiden ja niiden henkilöstömäärä laski huomattavasti. 1990 luvulla pankkikriisin lisäksi 

tapahtui myös muutakin merkittävää, joka muutti pankkirakennetta merkittävästi. Suomen 

Yhdyspankin ja Kansallis-Osake-Pankin fuusioituminen vaikutti merkittävästi pohjoismaiden 

rajat ylittävien pankkikonsernien syntyyn. Pankkikonsernien syntymisen jälkeen monet yrityk-

set alkoivat toimia pohjoismaiden lisäksi myös Baltialla. (Kontkanen 2016, 13.)  

Viime vuosina pankkitoimintaan on vaikuttanut merkittävästi eri tekijät kuten fuusiot, kan-

sainvälistyminen, kilpailun lisääntyminen, vakavaraisuusvaatimusten uudistaminen sekä ris-

kienhallinnan kehittyminen. Asiakkaiden käytöksen ja tarpeiden muutokset ovat vaikuttaneet 

myös merkittävästi pankkitoimintaan, kun asiakkaiden tarpeisiin on pyritty vastaamaan. Tie-

totekninen kehitys on myös tukenut asiakkaisin tarpeisiin vastaamista, kun lisääntyvissä mää-

rin asiakkaiden asiointi on siirtynyt verkkoon esimerkiksi internetpankkipalveluihin. Nopean ja 

tehokkaan tietotekniikan kehityksen avulla pankit ovat pystyneet vastamaan asiakkaidensa 

tarpeisiin ja muuttuneisiin käytösmalleihin tarpeeksi nopeasti. Pankkien asiakaspalvelun rooli 

on myös viime vuosina muuttunut ja voidaankin katsoa, että asiakaspalvelun rooli on tänä päi-

vänä enemmänkin neuvonnallinen. (Kontkanen 2016, 13-14.)  

2.2 Pankkitoiminnan päätehtävät  

Pankkialan ja sen toiminnan kehitys on muuttunut siihen suuntaan, että perinteisen pankki-

käsitteen sijasta pankit voidaan nähdä finanssialan yrityksiksi, jolla on laaja tuotevalikoima. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että pankeilla on oikeus toimia kaikilla perinteisiksi nähdyillä toimin-

nanalueilla sekä aikaisemmat esteet koskien konsernien muodostumista ovat poistuneet. 

Vaikka pankkitoiminta on laajentunut sen historiaan nähden huomattavasti, pankkien toimin-

nasta voidaan edelleen tunnistaa kolme keskeisintä toiminta-aluetta: rahoituksen välitys ja 

siihen liittyvät palvelut, maksuliike sekä riskienhallintaan liittyvät palvelut. (Kontkanen 2016, 

11.) Kuviossa 1 on kuvattu rahoitusmarkkinoiden toiminnan pääperiaatteet yksinkertaistet-

tuna.  
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Kuvio 1: Rahoitusmarkkinoiden toiminta (Kontkanen 2016, 11) 

Kuten Kontkanen (2016, 11) mainitsee, rahoituksen välityksen voidaan katsoa muodostavan 

pankkitoiminnan ytimen. Yksinkertaistettuna rahoituksen välitystä voidaan kuvata talletusten 

kanavoimisena niille toimijoille, jotka haluavat ja tarvitsevat rahoitusta (Alhonsuo ym. 2009, 

83). Rahoituksen välitys pitää sisällään luotonantoon, sijoittamiseen sekä talletukseen liitty-

vät palvelut. Pankkien tehtävä onkin tarjota likviditeettiä sekä toisaalta myös ottaa riskejä 

muiden puolesta, sillä rahoitusmarkkinat perustuvat epätäydellisyyteen. Tätä kautta vakau-

den ongelma on jatkuvasti läsnä pankkitoiminnassa. 

Maksujen välitys kotimaan sisällä sekä kansainvälisesti voidaan katsoa olevan välttämätön 

edellytys markkinatalouden toiminnalle. Erityisesti nyky-yhteiskunnassa, jossa käteisen rahan 

käyttö vähenee ja tilisiirtojen määrä lisääntyy, pankkien ylläpitämien maksujärjestelmien 

merkitys on entisestään korostunut. Pankkien tuleekin panostaa erityisesti maksujen siirron 

nopeuteen, helppouteen sekä edullisiin kustannuksiin. (Kontkanen 2016, 11.) Suomalaisen 

maksuliikenteen voidaan sanoa tilastojen valossa pohjautuvan erityisesti tilisiirtoihin sekä kor-

teilla maksamiseen. Tutkimuksien mukaan on todettu, että suomalaisten eniten käyttämä pal-

velu maksujen suorittamiseen on verkkopankki. Esimerkiksi vuonna 2007 suomalaiset tekivät 

asukasta kohden 125 tilisiirtoa, 153 korttimaksua sekä 15 suoraveloitusta vuodessa. Maksupal-

velujen käyttö voi poiketa merkittävästikin eri maiden välillä. Jos tarkastellaan saman vuoden 

eli 2007 maksupalveluiden käyttöön liittyviä tilastoja Kreikassa, samanlaisessa tutkimuksessa 

tulokset olivat 1 tilisiirto, 1 suoraveloitus, 6 korttimaksua sekä 2,5 shekkimaksua vuodessa 

yhtä asukasta kohden. Tätä eroa selittääkin se, että tilastojen luomisen aikaan Kreikassa käy-

tettiin edelleen vielä paljon käteistä rahaa. (Alhonsuo ym. 2009, 178.)  

Riskien hallinnalla pankkitoiminnassa tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa pankit keräävät laa-

jasti tietoa asiakkaistaan sekä markkinoiden tilanteesta. Pankit tarvitsevat tietoja asiakkais-

taan, jotta voidaan arvioida esimerkiksi asiakkaan takaisinmaksukykyä luottoihin liittyen sekä 

tietoa markkinoista, jotta pankki voi arvioida rahoitukseen liittyvä riskejä markkinoiden näkö-

kulmasta. (Alhonsuo ym. 2009, 83) Markkinoihin liittyviin korko – ja valuuttakurssiriskeihin 

pankit pyrkivät vastaamaan tuotteilla, joiden voidaan katsoa suojaavan näiltä riskeiltä sekä 
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hajauttamista koskevilla suunnittelupalveluilla (Kontkanen 2016, 12). Kuten Alhonsuo ym. 

(2009, 132) toteaa, pankkien rahanpesulaista tulevat velvollisuudet koskien asiakkaan tunte-

mista, tukevat aikaisemmin mainittua riskien hallinnan keinoa, jossa asiakkaista kerätään tie-

toja. Kuten Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) 3 luvun 3 

§:ssä säädetään, ilmoitusvelvollisen tulee kerätä ja säilyttää muun muassa tiedot asiakkaan 

liiketoiminnan laadusta, taloudellisesta asemasta sekä varojen alkuperästä.  

2.3 Riskityypit pankkialalla  

Kuten Alhonsuo ym. (2009, 40) kuvaa, riskille ei ole käsitteenä olemassa yksiselitteistä määri-

telmää, vaan sen voi ajatella olevan yleismaailmallinen, abstraktinen ja kuvitteellinen käsite. 

Arkielämässä riskin voidaan ajatella olevan jotain vahingollista, kielteistä, vaarallista tai hai-

tallista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (2021) kuvaa riskiä käsitteenä vaaralle altistumisesta 

aiheutuvan haitan todennäköisyytenä. Hopkin (2018, 15) puolestaan kuvaa riskiä vaaran, me-

netyksen, loukkaantumisen tai muiden haitallisten seurausten toteutumisen mahdollisuutena.  

Riskin voidaan ajatella kuvaavan jotain sellaista, mikä voi mahdollisesti toteutua tulevaisuu-

dessa. Erilaisille riskien määritelmille onkin yhteistä se, että niissä kuvataan tulevaisuudessa 

tapahtuvan haitan mahdollisuutta sekä sitä, kuinka huolissaan ollaan kyseisen haitan mahdol-

lisesta toteutumisesta. (Alhonsuo ym. 2009, 40.) Riskejä määriteltäessä nousee siis väistä-

mättä esiin ajatus tulevaisuuden ennustamisesta, sillä kuten usein riskin määrittelyssä kuva-

taan, riski on jotakin haitallista, joka voi tapahtua tulevaisuudessa. Ongelma voi kuitenkin 

syntyä siitä, jos tulevaisuuden ennustamista pidetään absoluuttisena totuutena (Hiltunen 

2012, 44). Kuten Hiltunen (2012, 45) kuvaa, tulevaisuuden ennusteet ovat oikeastaan vain 

parhaita hyvin perusteltuja arvauksia tulevaisuuden kulusta. Vaihtoehdoksi tulevaisuuden en-

nustamisen sijaan Hiltunen (2012, 180) kuvaakin skenaarioajattelun, jossa mietitään erilaisia 

mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Skenaariot eivät siis ole ennusteita tulevaisuudesta, 

vaan ne antavat näkemyksiä siitä, millaisia tapahtumaketjuja tulevaisuudessa voi tulla eteen. 

Yrityksien johdolle skenaarioajattelu voi auttaa ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisuuksia, 

mutta myös varautumaan mahdollisiin riskitulevaisuuksiin (Hiltunen 2012, 195).  

Kuten Hopkin (2018, 15) kuvaa, riskin seuraukset eivät ole aina negatiivisia tai haitallisia, 

vaan riskin ottaminen voi tuottaa myös positiivisia tuloksia. Esimerkkinä Hopkin (2018, 15) ku-

vaa auton hankkimista. Auton hankkiminen voi tuoda ihmiselle vapautta ja helppoutta liikku-

miseen, mutta toisaalta autolla ajaessa on aina riski onnettomuuksiin tai yllättäviin kuluihin, 

jos autoon tulee odottamaton vika. Auton omistamiseen liittyy siis riskin osalta mahdollisuus, 

vaara ja epävarmuus. Koska riskin määritelmän kuvauksesta on saatavilla monia erilaisia ver-

sioita, Hopkin (2018, 16) suosittelee organisaatiota valitsemaan sen määritelmän, joka sopii 

parhaiten yrityksen riskienhallinnan tavoitteisiin. Riskin määritelmä organisaatiossa voi olla 
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niin kapea tai kattava, kuin yritys näkee parhaimmaksi. Hopkin (2018, 16) kuitenkin mainit-

see, että yleisesti yhtenä parhaimpana riskin kuvauksena pidetään ISO 31000 (2018) standar-

din mukaista kuvausta, jossa riskejä ajatellaan tapahtumina. Riskin määritelmän voi siis yksin-

kertaistettuna ajatella olevan: ”suunnittelematon tapahtuma, jolla on odottamattomia seu-

rauksia” (Hopkin 2018, 16).   

Pankkeihin kohdistuu hyvin samanlaisia riskejä kuin muihinkin yrityksiin. Kuitenkin, kuten 

Kontkanen (2016, 86) mainitsee, pankit poikkeavat riskien suhteen muista yrityksistä siinä, 

että pankit kantavat itsellään rahoituksen välitykseen liittyviä riskejä. Pankkitoiminnassa ris-

kien realisoitumisen seuraukset voivat olla suuriakin, kuten pankin taloudellisen aseman heik-

keneminen tai jopa yksittäisen pankin kaatuminen, jos samanaikaisesti useampi suuri riski 

realisoituu. Riskien seurauksena voi aiheutua myös positiivisia vaikutuksia, kuten riskinoton 

seurauksena tuottojen saaminen pankille. Kuviossa 2 on kuvattu pankkialan riskityypit ja nii-

den väliset riippuvuudet sekä ulottuvuudet.  

 

Kuvio 2: Keskeisten riskien väliset riippuvuudet ja ulottuvuus (Kontkanen 2016, 88) 

Kuten Kontkanen (2016, 87) kertoo, pankkitoiminnan keskeisempänä riskityyppinä voidaan pi-

tää luottoriskiä. Luottoriski liittyy epävarmuuteen koskien pankin asiakkaiden takaisinmaksu-

kykyä. Luottoriskillä siis tarkoitetaan sitä mahdollisuutta, että vastapuoli ei pysty maksamaan 

täysimääräisesti luottoaan tai pankki ei saa maksua ajallaan. Luottoja pidetään suurimpana 

luottoriskin lähteenä, mutta riski voi syntyä myös muun muassa joukkovelkakirjalainoista, ly-

hytaikaisista saamistodistuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista (Finanssivalvonta 

2018, 5). Pankeilla tulisikin olla riittävät ja tehokkaat resurssit ja toiminnot luottoriskien tun-

nistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen sekä seurantaan osana pankin riskienhallinnan ko-

konaisuutta.  

Strateginen 
riski 

Operativiivinen 
riski 

Markkinariski

Luottoriski
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Markkinariskillä tarkoitetaan tappiomahdollisuutta, joka johtuu markkinahintojen vaihtelusta 

(Finanssivalvonta 2008, 13). Niin kuin Kontkanen (2016, 87-88) mainitsee, pankkeihin merkit-

tävästi vaikuttavia markkinariskejä ovat muun muassa korko-, valuutta-, raaka-aine-, johdan-

nais- ja luottomarginaaliriskit. Edellä mainitut riskit toteutuessaan voivat laskea pankkien 

voittoa sekä kasvattaa tappioiden määrää.  

Toisin kuin useat luotto- ja markkinariskit ovat mitattavissa, pankin operatiiviset riskit ovat 

usein ei-mitattavia (Kontkanen 2016, 88). Operatiivisiin riskeihin voidaan katsoa lukeutuvan 

esimerkiksi pankin järjestelmiin liittyvät riskit, pankkiin kohdistuvat rikokset sekä pankin hen-

kilöstön osaaminen ja ammattitaito. Finanssivalvonta (2014, 7) on määritellyt operatiivisiin 

riskeihin liittyvässä määräys- ja ohjekokonaisuudessaan operatiivisiksi riskeiksi tappiovaaran, 

joka aiheutuu henkilöstöstä, järjestelmistä, ulkoisista tekijöistä tai riittämättömistä tai epä-

onnistuneista sisäisistä prosesseista. Operatiivisten riskien hallinnassa pankin tulee huolehtia 

riittävästä tietohallinnon, tietoturvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden tasosta. Tämän tason 

määrittelemisen ja ylläpitämisen lisäksi operatiivisten riskien hallinta tulee suhteuttaa toi-

minnan laajuuden ja laadun vaatimusten mukaisesti.  

Kuten Kuvio 2 kuvaa, strateginen riski kuvaa pankkitoiminnan epävarmuuteen liittyvää koko-

naisriskiä (Kontkanen 2016, 88). Erilaiset riskityypit voivat siis vaikuttaa toisiinsa, esimerkiksi 

markkinariski, joka on johtunut markkinoiden vaihtelusta, voi vaikuttaa luottoriskin toteutu-

miseen. Pankkien päätavoite on voiton maksimoiminen ja jos ylläolevista riskityypeistä riskit 

realisoituvat, voi se vaikuttaa merkittävästi pankkien kannattavuuden heikentymiseen. Kuten 

Kontkanen (2016, 88) kuvaa, tällaisissa tapauksissa strateginen riski voi ilmetä valitun strate-

gian joustamattomuutena ja epäonnistuneena toteutuksena.  

2.4 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta pankkialalla  

Riskienhallinta pankkialalla on osa pankin sisäistä valvontaa, jossa pyritään tunnistamaan, ar-

vioimaan, rajoittamaan sekä valvomaan liiketoiminnasta aiheutuvia tai siihen vaikuttavia ris-

kejä (Kontkanen 2016, 94). Riskienhallinnan päätavoitteena on hallita ja vähentää yllättävien 

tappioiden todennäköisyyttä tai riskeistä johtuvaa uhkaa pankin maineelle. Kuten Kontkanen 

(2016, 94-95) kuvaa, päävastuu riskienhallinnasta ja riskienhallintajärjestelmän organisoin-

nista on pankin hallituksella, jonka tehtävänä on määrittää pankin riskinottokyky sekä siihen 

liittyvät toimintaperiaatteet. Hallituksen tekemien määrittelyjen jälkeen yhtiön johdon tulee 

arvioida, mille riskeille pankki voi altistua sekä luoda niille riskienhallintamenetelmät halli-

tuksen määrittelemien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Pankin sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan tulisi ottaa huomioon kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja toiminnot, joissa liiketoi-

mintaa uhkaavat riskit voivat realisoitua (Kontkanen 2016, 95). Sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan toteuttamisessa tulisikin ottaa huomioon organisaatiorakenne, liiketoiminnan laa-
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juus sekä sen monimuotoisuus. Pankin ylimmällä johdolla on vastuu riittävän sisäisen valvon-

nan järjestämisestä sekä sen ylläpitämisestä. Ylimmän johdon tulisikin vuosittain riskinottoky-

vyn ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden vahvistamisen lisäksi varmistua riskienhallinnan 

ja sisäisen valvonnan riittävyydestä ja toimivuudesta. Konsernitasolla emoyhtiön ylimmän joh-

don tulisi varmistua siitä, että sen tytäryhtiöissä noudatetaan sisäisen valvonnan periaatteita 

eikä tytäryhtiöissä oteta sellaisia suuria riskejä, jotka voisi vaarantaa pankin vakavaraisuuden. 

(Kontkanen 2016, 96.) 

Pankeissa riskinoton valvontaan tulee olla luotuna liiketoiminnasta ja riskienhallinnasta riip-

pumaton toiminto, jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää riskienhallinnan periaatteita, 

jotka viedään pankin johdolle vahvistettavaksi (Kontkanen 2016, 96). Pankin täytyy jatkuvasti 

varmistua siitä, että riskejä arvioivat menetelmät ovat asianmukaisia, sekä siitä, että mikään 

riski ei muutu niin vakavaksi, että sen voisi katsoa ylittävän ennalta sovitun sallitun rajan. Ris-

kejä tulisikin arvioimisen ja mittaamisen lisäksi seurata osana päivittäistä liiketoimintaa ja 

sen johtamista. Riskienhallinnassa on tärkeä varmistua myös siitä, että riskienhallinnan tun-

nistamis- ja arviointimenetelmät ovat sellaisia, että niiden avulla aikaisemmin tunnistamatto-

mat uudet riskit saadaan riskienhallinnan piiriin. Tämän takia myös riskienhallinnan menetel-

miä tulee arvioida ja kehittää jatkuvasti tarpeiden mukaan. (Kontkanen 2016, 96.)  

Riskienhallinnan läpinäkyvyys pankeissa on myös merkittävässä osassa, kun omistajat ja sijoit-

tajat tekevät omistuksiinsa koskevia päätöksiä (Kontkanen, 95). Nykymaailmassa myös pankin 

asiakkaat voivat olla kiinnostuneita pankin riskienhallinnasta ja sen toteutuksesta, jonka takia 

monet suomalaiset pankit ovat kuvanneet riskienhallinnan periaatteitaan nettisivuillaan. Esi-

merkiksi Oma Säästöpankki (2021) on kuvannut nettisivuillaan heidän riskienhallinnan periaat-

teita, sen toteutusta eri puolustuslinjojen toimesta sekä pankin toimintaan merkittävimmin 

vaikuttavia riskejä. Suomessa on myös pankkeja,  jotka tarjoavat yritysasiakkaille palveluna 

apua yrityksen riskienhallintaan ja riskeiltä suojautumiseen. Esimerkiksi Danske Bank (2021) 

tarjoaa nettisivujensa perusteella tällaista palvelua, jossa tarjotaan apua eri finanssimuuttu-

jista johtuviin riskeihin varautumiseen.  

3 Riskienhallintaprosessi  

Riskienhallinta auttaa organisaatiota strategian määrittelyssä, tavoitteiden saavuttamisessa 

sekä tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Se on merkittävässä osassa organisaation 

hallintotapaa sekä sitä, miten organisaatiota johdetaan kaikilla tasoilla. Riskienhallinnan kuu-

luisikin olla osa organisaation kaikkia toimintoja ottaen huomioon myös vuorovaikutuksen eri 

sidosryhmien kanssa. (ISO 3100:2018, 5.) Tässä työssä riskienhallintaprosessi on yksi merkittä-

vimmistä keskeisistä käsitteistä, joka on kuvattu työssä Kuviossa 3 mukaillen ISO 31000 stan-
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dardia. Standardin mukaisesti riskienhallintaprosessi tulisi sisällyttää organisaation rakentee-

seen, kaikkiin toimintoihin sekä prosesseihin siten, että sitä voidaan soveltaa niin strategi-

sella, operatiivisella tai projektin tasolla. Riskienhallintaprosessi parhaimmillaan on räätälöi-

vissä tavoitteiden saavuttamista varten sekä ulkoiseen ja sisäiseen toimintaympäristöön sopi-

vaksi. (ISO 31000:2018, 14.)  

Riskienhallintaprosessissa viestinnällä ja tiedonvaihdolla on merkittävä rooli, sillä niiden tar-

koituksena on auttaa eri sidosryhmiä ymmärtämään riskejä, päätöksenteon perusteita ja sitä, 

miksi tiettyjä toimenpiteitä tarvitaan. Viestinnän tavoitteena on myös tietoisuuden lisäämi-

nen ja riskien ymmärryksen parantaminen, kun taas tiedonvaihdossa pyritään hankkimaan tu-

kevaa palautetta ja tietoa. Niin viestinnän kuin tiedonvaihdonkin tulisi edistää tosiasioihin pe-

rustuvan, oikea-aikaisen, olennaisen, tarkan sekä ymmärrettävän tiedon jakamista. Tiedon 

laadussa tulisi aina huomioida tiedon luottamuksellisuus sekä oikeellisuus. (ISO 

31000:2018,14.) Riskienhallintaprosessissa seurannalla ja katselmoinnilla pyritään varmista-

maan prosessin suunnittelun, toteutuksen ja tulosten laatu ja vaikuttavuus ja tätä kautta tar-

vittaessa parantaa niitä. Niiden tulisikin olla osa kaikkia riskienhallintaprosessin vaiheita sekä 

siihen liittyvät vastuut tulisi olla määritelty mahdollisimman selkeästi. Seurantaan ja katsel-

mointiin voidaan katsoa kuuluvan suunnittelu, tiedon kerääminen ja analysoiminen, tulosten 

kirjaaminen ja palautteen antaminen. Näiden tulosten tulisi hyödyntää organisaatiota suori-

tuskyvyn hallinnassa, mittauksessa sekä raportoinnissa. (ISO 31000:2018,19.) Riskienhallinta-

prosessin muut vaiheet eli toimintaympäristön määrittely, riskien arviointiprosessi ja riskien 

käsittely on kuvattu tässä työssä seuraavissa alaluvuissa.  

 

Kuvio 3: Riskienhallintaprosessi mukaillen ISO 31000 (2018) -standardia (ISO 31000:2018) 

3.1 Toimintaympäristön määrittely  

ISO 31000 – standardin mukainen riskienhallintaprosessi alkaa toimintaympäristön määritte-

lystä. Standardin mukaan toimintaympäristö voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen, jotka 

ovat liiketoimintaympäristö, organisaatio, riskienhallintaprosessi sekä riskinottohalu. Liiketoi-

mintaympäristössä tulee ottaa huomioon sosiaaliset, poliittiset, teknologiset, taloudelliset 
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sekä lainsäädännölliset seikat sekä myös soveltuvissa osin vallitsevat trendit sekä kumppa-

nuussuhteet. Organisaation osalta huomioitavia seikkoja ovat yrityksen kulttuuri, prosessit, 

hierarkia ja strategia, joiden tunnistaminen ja määrittely vaikuttavat riskienhallinnan soveltu-

vuuteen yrityksessä. Jotta yrityksen riskejä voitaisiin hallita, tulee kaikki edellä mainitut sei-

kat sekä niihin liittyvät toiminnot ja ulottuvuudet huomioida. Riskienhallintaprosessissa tulee 

huomioida yrityksen tarpeet ja resurssit sekä määritellä tavoitteet sekä päämäärä. Määritte-

lyssä on tärkeä pitää myös mukana muuttuvat tekijät, kuten projektit sekä kehityshankkeet. 

Tällä tavoin jokainen organisaation toiminto tulee riskienhallinnassa huomioitua. Riskinotto-

halulla tarkoitetaan usein riskien kriteeristöä. Riskien kriteeristön määrittely koostuu monesta 

osasta, esimerkiksi riskityyppien määrittelystä, tavoitellun riskitason määrittelystä, riskien 

määrän sietokyvyn määrittelystä sekä siitä, minkä suuruiset riskit ovat organisaatiossa siedet-

tävällä tasolla. (Juvonen, Koskensyrjä, Kuhanen, Ojala, Pentti, Porvari & Talala 2014, luku 3.) 

Toimintaympäristön määrittely ja ymmärtäminen osana riskienhallintaprosessia on tärkeää, 

jotta riskienhallinta voidaan räätälöidä yritykselle sopivaksi ottaen huomioon yrityksen tavoit-

teet ja toiminnot. Määrittelyn avulla voidaan myös havaita, jos yrityksen organisatoriset teki-

jät olisivat riskien alkulähteenä, jolloin hallintakeinot tulisi kohdistaa näihin tekijöihin. (ISO 

31000:2018, 15.) 

3.2 Riskien arviointiprosessi  

Toimintaympäristön määrittelyn jälkeen siirrytään riskien arviointiprosessiin, joka on ISO 

31000 – standardin mukaan kolmivaiheinen: 1. Riskien tunnistaminen 2. Riskianalyysi 3. Ris-

kien merkityksen arviointi. Monissa tapauksissa voidaan katsoa, että riskianalyysissä käsitel-

lään riskien merkityksen arviointia samalla, jolloin nämä kaksi vaihetta voidaan nitoa yhteen. 

(Juvonen ym. 2014, luku 3.)  Riskit tulisi arvioida aina järjestelmällisesti sekä sidosryhmien 

välistä yhteistyötä hyödyntäen, jotta saadaan huomioitua myös merkittävien sidosryhmien tie-

tämys ja näkemys riskeihin liittyen. Riskien arvioinnissa tavoitellaan tilannetta, jossa käyte-

tään parasta luotettavaa tietoa, jota on saatavilla. (ISO 31000:2018, 16.)  

Riskienhallinta edellyttää riskien tunnistamista, sillä ainoastaan riskeihin, jotka on riskienhal-

lintaprosessissa tunnistettu, voi varautua sekä niille luoda mahdollisia mitigointikeinoja. Ris-

kien tunnistamisen tavoitteena on identifioida ja kuvata ne riskit, jotka joko voivat auttaa tai 

estää organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. Riskien tunnistamisen kulmakivenä toimii 

olennainen sekä ajantasainen tieto. (ISO 31000:2018, 16.) Riskien tunnistaminen edellyttää, 

että riskien alkulähteet on tunnistettu. Alkulähteitä voivat olla muun muassa kontrollin 

puute, tiedon puute tai ajan puute. Riskien tunnistamiseen organisaatiossa on monenlaisia 

menetelmiä ja sitä pidetään riskien arviointiprosessin tärkeimpänä vaiheena. Esimerkkeinä 

erilaisista riskien tunnistamismenetelmistä voidaan mainita PK-HAAVA, HAZOP sekä vikapuu-
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analyysi, jotka ovat käyttötavoiltaan erilaisia sekä antavat erilaisia tuloksia tunnistettujen ris-

kien suhteen. PK-HAAVA menetelmän avulla saadaan tietoa yrityksen jatkuvuuteen liittyvistä 

riskeistä koskien esimerkiksi henkilöstöä, omaisuutta, toiminnan organisointia, sidosryhmiä 

sekä toiminnanedellytyksiä. HAZOP menetelmällä sen sijaan tarkastellaan poikkeamia, niiden 

syitä sekä mahdollisia poikkeamista toteutuneita seurauksia. Vikapuuanalyysi soveltuu erityi-

sesti erilaisten järjestelmien haavoittuvuuksien ja vikojen, niiden syiden sekä mahdollisten 

seurausten tunnistamiseen. (Juvonen ym. 2014, luku 3.) Menetelmä tulisikin valita siten, että 

se  palvelee juuri kyseisen yrityksen riskienhallintaa kokonaisuutena ja kaikki mahdolliset ris-

kit tulee huomioitua riskien tunnistamisprosessissa. On myös tärkeä muistaa, että riskien tun-

nistamisessa tulisi ottaa huomioon myös sellaiset riskit, joiden lähde ei välttämättä ole yrityk-

sen omassa hallinnassa. Vaikka alkulähde ei olisi yrityksen kontrollissa, on mahdollista, että 

riskin realisoituessa vaikutukset ulottuvat myös organisaation eri osa-alueisiin ja toimintoihin.  

Riskien tunnistamisen ja niiden mahdollisten alkulähteiden tunnistamisen jälkeen voidaan siir-

tyä riskien arviointivaiheeseen. Arvioinnista käytetään nimitystä riskianalyysi, jonka tarkoituk-

sena on arvioida tunnistettujen riskien toteutumisen todennäköisyys sekä riskin realisoituessa 

mahdolliset vaikutukset. Riskianalyysin teko ja tulos ei yksinään poista tai minimoi riskejä, 

mutta se auttaa kohdistamaan tarvittavat toimenpiteet riskeihin varautumista ajatellen. Ris-

kianalyysiä pidetäänkin yhtenä tärkeimpänä yksittäisenä riskienhallinnan osana. Riskien arvi-

ointi luo perustan erilaisten uhkakuvien torjunnalle, riskipolitiikan määrittelylle ja toteutuk-

selle sekä riskien seurannalle. (Juvonen ym. 2014, luku 3.) 

Riskianalyysiä tehdessä tarkastellaan riskin lähteitä, epävarmuuksia, skenaarioita, vaikutuk-

sia, riskin hallintakeinoja sekä hallintakeinojen vaikuttavuutta. Kaikkien riskien syitä ja seu-

rauksia ei voida yksiselitteisesti selittää, sillä jonkun riskin syntyyn voi vaikuttaa usea alkute-

kijä ja taas riskin realisoituessa, seurauksia voi olla useita. Riskianalyysissa tavoitellaankin ti-

lannetta, jossa kaikki mahdolliset skenaariot riskiin liittyen on tunnistettu sekä arvioitu. (ISO 

31000:2018, 18) ISO 31000 (2018, 17) standardin mukaan myös seuraavat tekijät on tärkeä 

huomioida riskianalyysiä tehdessä:  

• tapahtumien ja seurausten todennäköisyys  

• seurausten luonne ja suuruus 

• monimutkaisuus ja liittymäkohdat 

• aikaan liittyvät tekijät ja vaihtelu  

• nykyisten hallintakeinojen vaikuttavuus  

• herkkyys – ja luottamustasot.  

Riskianalyysin laajuus ja yksityiskohtaisuus tulee mukauttaa analyysin tarkoitukseen, tietojen 

saatavuuteen ja luotettavuuteen sekä resursseihin nähden. Analyysimenetelmiä on useita ja 
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koska opinnäytetyön aiheena on riskimatriisimallin heikkouksien ja vahvuuksien arviointi, esi-

tellään tässä työssä myöhemmin analysointimenetelmänä riskimatriisimalli.  

Riskien merkityksen arvioinnissa verrataan laadittua riskianalyysia ja sen tulosta aikaisemmin 

määriteltyihin riskikriteereihin. Vertauksen avulla voidaan tehdä päätöksiä koskien mahdolli-

sia toimenpiteitä ja riskien käsittelyä. Vertauksen pohjalta voidaan päätyä monenlaisiin tulok-

siin ja jatkotoimenpiteisiin, joista esimerkkeinä ovat nykyisten hallintakeinojen ylläpitämi-

nen, hallintakeinojen lisääminen, tavoitteiden uudelleen harkinta sekä lisäanalyysien teko, 

jotta esiin nousseita riskejä voitaisiin ymmärtää vielä paremmin. Päätöksenteossa on tärkeä 

palata vielä riskienhallintaprosessin ensimmäiseen vaiheeseen eli toimintaympäristön määrit-

telyyn, jotta toimintaympäristö otetaan tarvittavalla tasolla huomioon päätöstä tehdessä. 

Myös ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät ja heihin kohdistuvat vaikutukset on huomioitava osana 

päätöksentekoa. (ISO 31000:2018, 18.) 

3.3 Riskien käsittely  

Riskianalyysin ja riskien merkityksen arvioinnin jälkeen määritellään kullekin riskille riskien-

hallintamenetelmä. Nämä hallintamenetelmät on jaoteltu viiteen päävaihtoehtoon: (riskin) 

pienentäminen, välttäminen, jakaminen, siirtäminen sekä omalla vastuulla pitäminen. (Juvo-

nen ym. 2014, luku 3.) Hallintamenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon kustannukset ja 

työmäärä, sekä hallintamenetelmän huonoja puolia tulee verrata mahdollisiin saavutettaviin 

hyötyihin. Hallintamenetelmien vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, mutta toisaalta kaikki 

hallintamenetelmät eivät sovellu kaikkiin olosuhteisiin. (ISO 31000:2018, 18.) 

Riskin pienentämisen tavoitteena on riskin vaikutuksen tai todennäköisyyden muuttaminen, 

tässä tapauksessa pienentäminen. Riskin pienentämistä käytetään riskienhallintamenetelmänä 

silloin, kun riskiä ei ole mahdollista välttää tai siirtää pois. Erityisesti riskejä, jotka on riski-

analyysin ja riskien merkityksen arvioinnin jälkeen todettu vakaviksi, tulee pyrkiä pienentä-

mään, jos niitä ei ole mahdollista kokonaisuudessaan poistaa. Riskin pienentämisen keinoina 

voi olla esimerkiksi henkilöstön koulutus, erilaisten varautumissuunnitelmien luominen sekä 

järjestelmien kehitys. Hallintamenetelmänä riskin pienentäminen voi lisätä tuotannon tehok-

kuutta tai palvelun laatua, mutta myös nostaa kustannuksia niin merkittävästi, että riskin pie-

nentäminen ei ole kannattavaa. Tämän takia on tärkeää arvioida, mitä seurauksia tämän hal-

lintakeinon käyttämisestä seuraa. (Juvonen ym. 2014, luku 3.) 

Riskien välttämistä tulisi mahdollisuuksien mukaan pitää ensisijaisena hallintakeinona, kun 

riskin vakavuus on määritelty merkittäväksi. Riskin välttämisessä yksinkertaisuudessaan yritys 

lopettaa sellaisen toiminnan, joka kohdistuu tähän tunnistettuun riskiin. Riskin hallintakei-

nona välttäminen voi aiheuttaa yritykselle joko menojen lisääntymistä tai tulojen kasvua, 

jonka takia yrityksen tulisi pohtia kustannusten ja hyötyjen suhdetta. Välttämisen äärim-

mäiseksi muodoksi voidaan katsoa olevan riskin poistaminen kokonaan. Tällöin riskin juurisyy 
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pitäisi pystyä eliminoimaan kokonaisuudessaan, jotta riskin poistaminen olisi mahdollista. (Ju-

vonen ym. 2014, luku 3.) 

Riskien jakaminen on erityisesti liikeriskeissä merkittävä riskien hallintamenetelmä. Jakami-

sen tarkoituksena on pyrkiä torjumaan esimerkiksi toiminnan yksipuolisuudesta johtuvia ris-

kejä. Jakaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tuotteiden valmistamisella kahdessa eri pai-

kassa, jolloin tuotannon jatkuvuus on paremmin turvattu tai yrityksen toimitilan palo-osas-

toinnilla, jolloin pystytään pienentämään mahdollisia palovahingoista syntyviä seurauksia. 

Hallintakeinona riskien jakaminen aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia, mutta sen avulla yri-

tyksen toiminnankeskeytykset ja mahdolliset menetykset jäävät pienemmiksi. Pahimmissa 

skenaarioissa riskien jakamisella pystytään estämään toiminnan täydellinen seisahtuminen. 

(Juvonen ym. 2014, luku 3.) 

Riskin siirtäminen voidaan katsoa hyödylliseksi hallintakeinoksi, jos riskin toteutuminen ai-

heuttaisi yritykselle taloudellisesti liian haastavan, jopa kestämättömän tilanteen. Riskin siir-

täminen voidaan toteuttaa parilla eri tavalla. Yritys voi siirtää sopimusteitse riskiin liittyviä 

toimintoja tai omaisuutta toisen yrityksen, usein alihankkijan tai palveluntarjoajan  huoleh-

dittavaksi. Myös esimerkiksi toimitilan vuokraaminen yrityksen toimintaa varten siirtää usein 

tietyt riskit toimitilan vuokranantajan vastuulle. Riskiä voidaan siirtää myös yksinkertaisesti 

vakuuttamalla. Vakuutukset tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta ja suojaavat merkittävien ris-

kien realisoituessa yritystä. Vakuutuksen oton yhteydessä riski siirretään osittain tai kokonaan 

pois yrityksen vastuulta vakuutusyhtiön huolehdittavaksi. Samalla taloudellisten menetysten 

riski pienenee merkittävästi. Vakuutuksen saamisen suhteen vakuutusyhtiöt kuitenkin usein 

vaativat yrityksiltä tiettyjä toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ja riskin realisoitumisen es-

tämiseksi. (Juvonen ym. 2014, luku 3.) 

Riskien omalla vastuulla pitäminen voi olla ongelmallinen riskienhallintakeino, koska se on 

usein tiedostamatonta. Jos yritys kuitenkin tekee tietoisen päätöksen riskin omalla vastuulla 

pitämisestä, on syyt usein taloudellisia. Kuten yllä on kuvattu, muut riskienhallintakeinot voi-

vat lisätä kustannuksia suurimmissa osissa tapauksissa, johon yrityksellä ei välttämättä ole va-

raa. Riskin omalla vastuulla pitäminen voi vaatia sitä, että yrityksellä on käytössä korvausra-

hasto, josta mahdollisen riskin realisoitumisesta johtuvat tappiot maksetaan. Jotta korvausra-

hasto on hyödyllinen, tulisi yrityksen pystyä arvioimaan riskeistä johtuvien tappioiden koko-

naismäärä vuositasolla. (Juvonen ym. 2014, luku 3.) 

Joissain tapauksissa riskien käsittely ja valittu hallintamenetelmä ei tuota odotettuja tulok-

sia, vaikka menetelmän valinta, suunnittelu ja toteutus olisi tehty huolellisesti. Tämän takia 

on kriittisen tärkeää, että riskien käsittelyyn luodaan myös seurantamalleja, jotta riskien hal-

lintakeinot pysyvät tarpeeksi vaikuttavina. On myös mahdollista, että riskien käsittely luo uu-
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sia riskejä, joille tulee löytää uusia hallintakeinoja. Jos hallintakeinojen seurannassa havai-

taan, että valittu menetelmä ei ole riittävä, tulee asia dokumentoida ja seurantaa lisätä enti-

sestään. Kaikki hallintamenetelmät eivät myöskään poista riskiä kokonaisuudessaan, vaan hal-

lintamenetelmän käyttöönoton jälkeen voi riskistä jäädä myös jäännösriski, joka tulisi doku-

mentoida ja sille luoda säännölliset seuraustoimenpiteet tai mahdollisesti käsitellä riskiä ja 

siihen liittyviä hallintakeinoja uudelleen. (ISO 31000:2018, 19.) 

4 Riskimatriisi  

Riskimatriisi on työkalu, jota käytetään laajasti organisaatioissa osana riskienarviointiproses-

sia. Riskimatriisin tarkoituksena on saada selkeä näkemys siitä, millaisia riskejä organisaa-

tiossa on, kuinka suuria riskit ovat sekä onko riskit tarvittavalla tasolla organisaation hallin-

nassa. Riskimatriisi on yleensä 3x3 tai 5x5 kokoinen taulukko, joka koostuu kahdesta akselista, 

horisontaalisesta ja vertikaalisesta, joista toinen kuvaa riskin todennäköisyyttä ja toinen ris-

kin vaikutusta. (Hopkin 2018, 125-126.)  

 

Kuvio 4: Esimerkki riskimatriisista (Valtiovarainministeriö 2017) 

4.1 Riskien arviointi riskimatriisilla  

Kun riskit on yrityksen toimesta tunnistettu, tulee nämä riskit arvioida, jotta on mahdollista 

tunnistaa riskeistä kaikkein merkittävimmät. Ennen riskien arvioinnin aloittamista, yrityksen 
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tulee määritellä riskin todennäköisyyksille ja vaikutuksille arviointitaulukko numeroin ja sa-

nallisin selityksin, joka koetaan sopivimmaksi yrityksen riskienhallinnan tavoitteisiin nähden. 

(Hopkin 2018, 124.) Kuten Hopkin (2018, 124-125) kuvaa, tyypillisesti yrityksissä käytetään 

numeroasteikkoa 1-4, mutta monet yritykset valitsevat tavan, jossa asteikko on suurempi, ku-

ten 1-5 tai 1-6. Arviointitaulukon laajuus riippuu pitkälti yrityksen koosta, toimialasta sekä 

monimutkaisuudesta.  

Riskimatriisin avulla tunnistettujen riskien todennäköisyyksille ja vaikutuksille annetaan luku-

arvot, tässä tapauksessa asteikolla 1-5. Lukuarvot on usein riskimatriisissa selitetty myös sa-

nallisesti. Riskin todennäköisyyttä voidaan Valtiovarainministeriön riskienhallinnan ohjeen liit-

teen 5 (2017, 4 ) mukaisesti mitata asteikolla 1-5 seuraavasti:  

 

Taulukko 1: Riskin todennäköisyyden arviointitaulukko (mukaillen Valtiovarainministeriö 2017, 

4) 

Riskin vaikutusta voidaan Valtiovarainministeriön riskienhallinnan ohjeen liitteen 5 (2017, 4) 

mukaisesti mitata asteikolla 1-5 seuraavasti:  
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Taulukko 2: Riskin vaikutuksen arviointitaulukko (mukaillen Valtiovarainministeriö 2017, 4) 

Kuten Alhonsuo ym. (2009, 40) kuvaa, finanssitoiminnassa riskien arvojen määrittelylle on 

muutamia eri tapoja. Kuviossa 5 kuvataan yleisesti käytettyä laskentakaavaa, jolla riskin arvo 

saadaan määriteltyä. Joissakin tapauksissa riskianalyysi vaiheessa halutaan painottaa enem-

män riskin vakavuutta, kuin todennäköisyyttä. Tällöin Kuviossa 5 kuvattua kaavaa voi muokata 

siten, että riskin vakavuudelle annetaan erillinen kerroin, kuten esimerkiksi 2, jolloin vaka-

vuuden luku on painotettu lopullisessa riskin arvossa (Valtiovarainministeriö 2017, liite 5, s. 

9). Samalla logiikalla voidaan painottaa myös riskin todennäköisyyttä suhteessa riskin vaka-

vuuteen.  

 

Kuvio 5: Riskin arvon määrittely (mukaillen Alhonsuo ym. 2009, 40) 

4.2 Lämpökartta 

Riskimatriisia kutsutaan myös lämpökartaksi tai riskin luonteen matriisiksi, sillä sen avulla ris-

kit voidaan visualisoida kaksiuloitteiseksi esitykseksi, jossa riskin arvot on esitelty väreillä. 

Useimmissa riskimatriiseissa muodostuu vähintään kolme erilaista värialuetta, jotka kuvaavat 

riskin vakavuutta organisaatiossa. (Hopkin 2018, 128.) Taulukossa 3 on kuvattu esimerkki siitä, 

miten lämpökartta riskimatriisiin muodostuu.  
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Taulukko 3: Lämpökartta (mukaillen Hopkin 2018, 128) 

Riskimatriisissa käytettyjen värien avulla riskit voidaan jakaa vähintään kolmeen osaan, jossa 

vihreä väri kuvaa matalaa riskiä, keltainen/oranssi väri kohonnutta riskiä ja punainen korkeaa 

riskiä. Lämpökartan käyttäminen riskien luokittelussa voi olla selkeämpää ja visuaalisempaa, 

kuin riskien luokittelu pelkästään saatujen riskiarvojen perusteella. Lämpökarttaan muodostu-

nut vihreä alue eli mukavuusalue kuvaa niitä riskejä, joiden todennäköisyys ja vaikutukset on 

arvioitu riskianalyysivaiheessa pieniksi. Tälle alueelle osuvien riskien hallintakeinoja pidetään 

usein riittävinä ja riskin realisoitumisen vaikutukset ovat sellaisia, jotka yritys voi liiketoimin-

nassaan ottaa ja hallita. (Hopkin 2018, 129) Kuten Hopkin (2018, 128) kuvaa, punaiselle alu-

eelle eli kriittisille alueelle osuvat riskit katsotaan olevan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuu-

delle kriittisiä. Kriittiselle alueelle osuvat riskit vaativat paljon tai enemmän kontrollitoimen-

piteitä sekä mitigointikeinoja, joiden avulla joko todennäköisyyttä tai vaikutuksia pyritään vä-

hentämään. Kriittisen alueen riskit vaativat myös yritykseltä seurantatoimenpiteitä, jotta ris-

kien mahdolliset positiiviset tai negatiiviset muutokset pystytään havaitsemaan ajoissa. Kel-

taiselle/oranssille alueelle osuvat riskit ovat sellaisia, joita tulisi säännöllisesti seurata, mutta 

jotka eivät välttämättä tarvitse välittömiä toimenpiteitä (Hopkin 2018, 129).  

5 Opinnäytetyön menetelmät ja toteutus  

Opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, jossa tullaan käyttämään kvalitatiivisen  eli 

laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullista tutkimusta voi yksinkertaisimmillaan kuvata 

aineiston muodon kuvaamiseksi (Eskola & Suoranta 2000, 13).  Kuten Kananen (2013, 26) ku-
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vaa, kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään oikean maailman ilmiöitä, siihen vaikutta-

via tekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat 

myös ihmisten suosiminen tiedonkeruun menetelmänä sekä kohdejoukon tarkoituksenmukai-

nen valitseminen. Näillä tarkoitetaan sitä, että tutkija luottaa enemmän käytyihin keskuste-

luihin tutkittaviensa kanssa, kuin erilaisilla määrällisillä testeillä hankittuun tietoon. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2012, 164.)  Kuviossa 6 on kuvattu tyypillisen laadullisen tutkimuk-

sen eteneminen. Tässä opinnäytetyössä kehittämistyön menetelminä käytetään systemaattista 

kirjallisuuskatsausta, puolistrukturoituja haastatteluja sekä sisällön analyysia.  

 

Kuvio 6: Laadullisen tutkimuksen eteneminen (mukaillen Kananen 2013, 23) 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinta voidaan toteuttaa monella eri tavoilla. Kuten 

Eskola ym. (2000, 117-118) kuvaa, laadullisen tutkimuksen yksi positiivinen piirre onkin se, 

että aiheesta on usein saatavilla jo valmiiksi aineistoja, jolloin työn teoreettista viitekehystä 

ei tarvitse rakentaa vain uuden tiedon varaan. Kuten Kuviossa 6 on kuvattu, laadullinen tutki-

mus voikin koostua valmiiden aineistojen analyysistä, sekä haastatteluista, joista aiheeseen 

voi saada sellaista uutta tietoa, jota valmiissa aineistoissa ei ole tullut esille. Opinnäytetyön 

menetelmäprosessi ja sen eteneminen on kuvattu Kuviossa 7. 

 

Kuvio 7: Opinnäytetyön menetelmäprosessi 
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5.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus  

Opinnäytetyön menetelmien käyttö aloitettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutuk-

sella. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jonka tuloksena on tiivis-

telmä aihepiiristä tehdyistä aikaisemmista tutkimuksista ja niiden olennaisesta sisällöstä. Me-

netelmän avulla pystytään kartoittamaan sellaisia tieteellisiä tuloksia, jotka ovat tärkeitä ja 

hyödyllisiä oman tutkimuksen kannalta. Systemaattista kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

testata hypoteeseja sekä esittää tutkimuksien tuloksia mahdollisimman tiiviissä muodossa. 

Menetelmän tuloksena voi olla myös havainto aikaisempien tutkimuksien puutteista, joka tuo 

esiin uusia tutkimustarpeita. (Salminen 2011, 9.)  

 

Kuvio 8: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen prosessi, Finkin malli (Salminen 2011, 11) 

Kuviossa 8 on esitetty systemaattisen kirjallisuuskatsauksen prosessi pelkistetyllä tasolla Fin-

kin mallin (Salminen 2011, 11) mukaisesti ja tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus toteu-

tettiin kyseisen mallin mukaisesti.  Finkin mallin mukaisesti kirjallisuuskatsauksen toteutus 

alkoi aihepiirin ja tutkimuskysymyksen rajaamisella ja asettamisella, joka tässä tapauksessa 

on tämän työn otsikon ja kehittämistehtävän mukainen.  
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Kuten Salminen (2011, 10-11) kuvaa, tutkimuskysymyksen asettamisen jälkeen valitaan sellai-

set bibliografian tietokannat, joista aineistoa lähdetään hakemaan. Tietokantojen tulisi olla 

sellaisia, joista voidaan sanoa löytyvän mahdollisimman luotettavina pidettäviä lähdeaineis-

toja. Tässä työssä bibliografiseksi tietokannaksi valikoitui ResearchGate niminen sivusto, joka 

on tutkijoiden ammatillinen verkosto, jota tutkijat käyttävät tehtyjen tutkimuksien jakami-

seen ja löytämiseen (ResearchGate GmbH 2021). ResearchGate on perustettu vuonna 2008 

kahden tutkijan toimesta, jotka huomasivat, että yhteistyö tutkijoiden välillä, jotka asuvat 

kaukana toisistaan, on hankalaa. Tänä päivänä kyseisessä verkostossa on yli 19 miljoonaa jä-

sentä.  

Kuten Salminen (2011, 10-11) kuvaa, bibliografisen tietokannan valinnan jälkeen valittiin ha-

kutermit, joilla aikaisempia tutkimustuloksia valitusta tietokannoista haetaan. Hakutermien 

valinnalla pyritään tilanteeseen, jossa hakutulokset vastaisivat asetettuun tutkimuskysymyk-

seen mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Tässä opinnäytetyössä hakutermeiksi valikoitui 

seuraavat termit: riskimatriisin vahvuudet, riskimatriisin heikkoudet sekä riskimatriisin rajoi-

tukset. Koska valitussa bibliografisessa tietokannassa jaetut tutkimukset ovat pitkälti englan-

niksi, näitä hakutermejä käytettiin englanniksi, jotta opinnäytetyön kehittämistehtävään saa-

tiin mahdollisimman kattavasti lähdeaineistoja. Seuraavassa vaiheessa saatuja hakutuloksia 

seulottiin kahdella erilaisella tekniikalla, käytännön seulonnalla sekä metodologisella seulon-

nalla. Käytännön seulonnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miltä ajanjaksolta aineistoja ote-

taan katsaukseen mukaan tai millä kielellä aikaisempi tutkimus on toteutettu. Tässä työssä 

aineistojen ajanjaksoksi valikoitui 2000-luku eli aikaväli 2000-2021, jotta opinnäytetyöhön 

saatiin mukaan mahdollisimman ajantasaisia tutkimustuloksia ja sitä kautta ajankohtaisia vas-

tauksia tutkimusongelmaan. Bibliografisen tietokannan valinnan takia aineistot olivat pitkälti 

englanniksi, joten käytännön seulonnassa englanninkieliset aineistot oli helppo valita mukaan. 

Käytännön seulonnan jälkeen saaduista hakutuloksista seulottiin metodologisesti kaikkein laa-

dukkaimmat aineistot, joiden pystyttiin katsoa tukevan asetettuun tutkimuskysymykseen vas-

taamista. Metodologinen seulonta on pitkälti aineiston valitsijan valinnan varassa, johon vai-

kutti merkittävästi oma medialukutaitoni sekä aiempi kokemukseni tieteellisten artikkelien 

lukemisesta. Metodologisen seulonnan pohjalta kaikkein laadukkaimpiin aineistoihin tutustut-

tiin ja perehdyttiin eli suoritettiin itse katsaus. Perehtymisen jälkeen prosessin mukaisesti ku-

vattiin tulokset opinnäytetyön osioihin  6.2 ja 6.3 .   

5.2 Puolistrukturoidut haastattelut  

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä hyvin laajasti käytetty tutkimus- sekä kehittämis-

työssä. Haastattelu sopii menetelmänä moniin kehittämistöihin, sillä haastattelun avulla  saa-

daan hyvinkin tehokkaasti kerättyä laajasti ja syvällisesti tietoa tutkimuskysymyksestä tai ke-

hittämisen kohteesta. Haastatteluiden avulla voidaan saada myös uutta tietoa tutkimuksen tai 

kehityksen kohteesta. Tutkimus – ja kehittämistyössä kannattaa kuitenkin valita haastattelun 



  26 

 

 

rinnalle myös muita tutkimusmenetelmiä, sillä menetelmät tukevat usein hyvin toisiaan ja 

tuovat lisäarvoa ja luotettavuutta tutkimukseen tai kehittämistyöhön. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritakoski 2015, luku 4.) Haastattelumenetelmiä on erilaisia ja menetelmän valinta tulisi pe-

rustaa siihen, millaista tietoa tarvitaan työn tueksi. Menetelmien suurimmat erot liittyvät 

haastatteluiden strukturointiasteeseen eli siihen, miten haastattelutilanteessa toimitaan. 

Täysin strukturoidussa haastattelussa kysymykset ja niiden esittämisjärjestys ovat tarkasti en-

nalta muotoiltuja ja päätettyjä. Menetelmässä ainoastaan kysymyksien vastaukset jätetään 

avoimeksi. (Ojasalo ym. 2015, luku 4.) 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin haastattelumuotona puolistrukturoitua haastattelua, jossa 

haastattelukysymykset on mietitty ja laadittu ennakkoon, mutta haastattelutilanteessa kysy-

myksien järjestystä tai muotoa voidaan vaihtaa tilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi jos jokin 

ennalta mietitty haastattelukysymys ei sovellu haastattelutilanteeseen, voidaan tämä kysymys 

jättää esittämättä tai vastavuoroisesti haastattelussa voidaan esittää tilanteessa mieleen tu-

levia uusia tai tarkentavia kysymyksiä. (Ojasalo ym. 2015, luku 4.)  Puolistrukturoituun haas-

tatteluun pyritään poimimaan tutkimusongelmasta sellaiset keskeiset teemat, jotka ovat vält-

tämättömiä käsitellä, jotta haastattelusta on hyötyä tutkimuskysymyksen vastaamisessa. Me-

netelmän tavoitteena on saada haastateltavalta keskeisistä teemoista oman näkökantansa ja 

haastattelu etenee teemoittain haastateltavalle luontevassa järjestyksessä. (Vilkka 2017, luku 

5.)  

5.2.1 Opinnäytetyön haastateltavat  

Tätä opinnäytetyötä varten haastateltiin yhteensä seitsemää asiantuntijaa, joista kuusi on 

kohdeorganisaatiossa tällä hetkellä työskenteleviä asiantuntijoita ja yksi toisessa organisaa-

tiossa työskentelevä asiantuntija. Kohdeorganisaation haastateltavat koostuivat kahdesta tur-

vallisuusasiantuntijasta, kahdesta riskienhallinnan asiantuntijasta sekä kahdesta liiketoimin-

nan asiantuntijasta. Toisen organisaation haastateltava toimii riskienhallinnan asiantuntijana.  

Haastateltavien valinnalla pyrittiin saamaan sellainen joukko asiantuntijoita, joiden haastat-

teleminen tukee opinnäytetyön kehittämistehtävän toteutumista. Haastattelemalla kohdeor-

ganisaation turvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaavia asiantuntijoita, opinnäytetyöhön 

saadaan näkökulmia sellaisilta asiantuntijoilta, joille riskimatriisi ja sen käyttäminen on hy-

vinkin tuttua ja jotka omassa työssään esimerkiksi ohjeistaa pankin henkilöstöä riskimatriisin 

käytössä. Liiketoiminnan asiantuntijoita haastattelemalla opinnäytetyöhön saadaan riskimat-

riisin käyttäjien näkökulmia ja ajatuksia riskimatriisin toimivuudesta riskienhallinnan työka-

luna. Kohdeorganisaation anonymisoinnin takia myös haastateltavat on tässä työssä ano-

nymisoitu.  
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5.2.2 Haastatteluiden toteutus  

Tutkimushaastattelun perusta rakentuu samoihin keinoihin ja kasvokkaista vuorovaikutusta 

koskeviin oletuksiin kuin kaikki muutkin keskustelut (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22). Toisin 

kuitenkin kuin arkikeskustelussa, tutkimushaastattelulla on erityinen tarkoitus ja haastatte-

luun osallistujilla erilaiset roolit. Kuten Ruusuvuori ym. (2005, 22) kuvaa, haastattelija on 

haastattelutilanteessa tietämätön osapuoli ja kaikki tarvittava tieto on haastateltavalla. 

Haastattelu on järjestetty haastattelijan toimesta sekä haastattelija ohjaa keskustelua tiet-

tyihin käsiteltäviin teemoihin ja aiheisiin. Tutkimushaastatteluilla on tietty päämäärä, johon 

pyritään pääsemään haastattelijan toimesta esittämällä kysymyksiä, ohjaamalla keskustelua 

ja kannustamalla haastateltavia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Tämän opinnäytetyön 

haastattelutilanteisiin vaikutti merkittävästi maailmanlaajuinen pandemia, jonka takia haas-

tattelut toteutettiin kasvokkaisen keskustelun sijasta etäyhteydenpitoon tarkoitetun Skype 

sovelluksen avulla. Virtuaalisesti järjestettävän haastattelun yksi keskeisimmistä piirteistä on 

osallistujien fyysinen etäisyys (Ruusuvuori ym. 2005, 266). Tätä pidetään virtuaalisesti järjes-

tettävän haastattelun vahvuutena, mutta myös heikkoutena. Sen vahvuus perustuu siihen, 

että haastattelijan ja haastateltavan ei tarvitse olla samassa tilassa ja täten voidaan tavoittaa 

helposti ilman lisäkustannuksia henkilöitä pitkänkin matkan päästä. Virtuaalihaastattelujen 

heikkous kuitenkin pohjautuu siihen, että ilman kasvokkaista kontaktia haastattelija ei pysty 

havainnoimaan ja analysoimaan haastateltavan toimintaa itse haastattelutilanteessa. 

Kuviossa 9 on esitetty, miten haastattelut toteutettiin. Kaikki haastattelut järjestettiin helmi-

kuun viikoilla 6 ja 7. Kaikki haastattelut toteutettiin etähaastatteluina; kuusi haastattelua 

tehtiin Skypen välityksellä ja yksi haastattelu puhelimen välityksellä. Haastattelut aloitettiin 

opinnäytetyön tekijän esittelyllä sekä opinnäytetyön aiheen esittelyllä, jossa samalla kerrot-

tiin opinnäytetyön taustaa ja prosessia. Opinnäytetyön taustan esittelyn jälkeen jokaiselta 

haastateltavalta pyydettiin keskustelun suhteen äänityslupa ja kerrottiin, että nauhoitteet 

tullaan tuhoamaan tietoturvallisesti välittömästi siinä vaiheessa, kun nauhoitteille ei ole enää 

tarvetta. Kaikki haastateltavat antoivat keskustelulle äänitysluvan ja luvan saamisen jälkeen 

nauhoitus aloitettiin. Haastattelu aloitettiin virallisesti nauhoituksen käynnistämisen jälkeen, 

jolloin haastateltavat asiantuntijat esittäytyivät ja kertoivat omasta työnkuvastaan vapain sa-

noin. Esittäytymisen tarkoituksena oli, että haastattelijalle jää selkeä kuva siitä, millaisia 

vastuita ja työtehtäviä haastateltavalla omassa työnkuvassaan on. Tämän jälkeen haastatelta-

vien kanssa käytiin vapaamuotoinen keskustelu riskimatriisista, jonka yhteydessä tarvittaessa 

kerrattiin haastattelijan toimesta, mikä riskimatriisi on ja mihin sitä tavallisesti käytetään. 

Tarkoituksena oli, että haastateltavilla on selkeä kuva siitä, mistä haastattelussa on kyse ja 

mitä aihetta haastattelussa on tarkoitus käsitellä. Tämän jälkeen haastateltaville esiteltiin 

haastattelukysymykset puolistrukturoidun haastattelumallin mukaisesti tilanteeseen sopivassa 

ja luontevassa järjestyksessä teemoittain.  
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Kuvio 9: Haastattelujen eteneminen 

Haastatteluissa käytetyt haastattelukysymykset on kuvattu tässä työssä Liitteessä 1. Haastat-

telukysymykset teemoiteltiin suunnitteluvaiheessa kuuden eri teeman alle ja kysymyksiä oli 

yhteensä neljätoista. Puolistrukturoidun haastattelumallin mukaisesti kysymysten järjestyk-

sessä oli eroja haastateltavasta riippuen sekä haastattelun aikana esitettiin myös tarkentavia 

kysymyksiä, joita ei Liitteen 1 kysymyslistaan ole kirjattu. Haastattelukysymykset pyrittiin va-

litsemaan siten, että niiden avulla käsitellään samoja teemoja, mitä systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen tuloksissa oli tullut ilmi. Tärkeimpänä tavoitteena oli saada haastateltavien 

näkemyksiä riskimatriisimallin vahvuuksiin ja heikkouksiin.   

5.3 Haastatteluiden sisällönanalyysi  

Puolistrukturoidut haastattelut pyritään äänittämään, jonka jälkeen haastatteluäänitys litte-

roidaan. Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoitetun aineiston puhtaaksi kirjoittamista luettavaan 

muotoon. Aineisto voidaan kirjoittaa puhtaaksi puhe – tai kirjakielellä riippuen siitä, miten 

aineistoa aiotaan hyödyntää. (Ojasalo ym. 2015, luku 4.) Haastatteluiden litterointi tehtiin 

välittömästi haastatteluiden jälkeen, jotta haastatteluiden sisältö oli vielä äänityksen lisäksi 

hyvin opinnäytetyön tekijän muistissa. Litteroinnissa haastattelu kirjoitettiin täsmällisesti 

tekstimuotoiseksi ja jo litteroinnin yhteydessä haastattelun sisältö teemoiteltiin erilaisten ai-

heotsikoiden alle, jotta haastattelujen tuloksia olisi helppo verrata toisiinsa sekä myös syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksiin.  

Litteroinnin teon jälkeen aineisto tulee analysoida, joka aloitetaan litteroidun aineiston luke-

misella useaan kertaan. Aineiston läpikäynnin tavoitteena on aineiston purku ja luokittelu 
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teemoittain sekä yhteyksien löytäminen käytettyyn teoriaan. Teemoittelussa pyritään löytä-

mään tehdyistä haastatteluista yhteneväisyyksiä vastauksien osalta. Haastatteluiden analy-

soinnissa puhutaan myös usein saturaatiopisteestä, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa voidaan 

sanoa, että haastatteluaineistoja on kerätty tarpeeksi. Saturaatiopistettä voidaan mitata 

sillä, että uudet haastattelut eivät tuo enää tutkimuskysymyksen kannalta olennaista tai 

uutta tietoa. Tällöin voidaan todeta, että aineistoa on kerätty tutkimuskysymykseen tar-

peeksi.  (Ojasalo ym. 2015, luku 4.) 

Tässä opinnäytetyössä haastattelut teemoiteltiin kahden yläotsikon alle: riskimatriisin heik-

koudet & riskimatriisin vahvuudet. Yläotsikoiden alle kertyvät vastaukset teemoiteltiin vielä 

yhteneväisesti tarkemmin alaotsikoiden alle, esimerkki tästä on kuvattu Kuviossa 10. Näiden 

kahden yläotsikon haastattelusisältöjä verrattiin toisiinsa ja pyrittiin löytämään samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Haastatteluiden analysoinnin jälkeen haastatteluista esiin tulleita 

vastauksia verrattiin systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta löydettyihin aiemmin aiheesta 

tehtyjen tutkimuksien tuloksiin.  

 

Kuvio 10: Haastattelutulosten teemoittelu 
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6 Opinnäytetyön tulokset 

Tässä osiossa esitellään laadullisten tutkimusmenetelmien eli systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen ja puolistrukturoitujen haastatteluiden tulokset. Opinnäytetyön tulososiossa esitel-

lään, mutta myös vertaillaan tutkimusmenetelmien tuloksia muiden aikaisemmin tehtyjen 

vastaavien tutkimusten tuloksiin (Hakala 2004, luku 8). Kuten Hakala (2004, luku 8) kuvaa, 

opinnäytetyössä tuloksia esiteltäessä tulee muistaa, että lukijalle työn aihepiiri voi olla tunte-

maton, jonka takia tulokset tulee esitellä mahdollisimman selkeästi. Opinnäytetyössä tuloksia 

kirjatessa voidaan ensin esitellä päätulokset ja sen jälkeen mahdolliset sivulöydökset.  

6.1 Riskimatriisin käyttö kohdeorganisaatiossa  

Riskimatriisit kohde-organisaatiossa on pidemmällä aikavälillä katsottuna uusia työkaluja (Ris-

kikontrollin asiantuntija 2021). Kuten kohdeorganisaation riskikontrollin asiantuntijat (2021) 

kertovat, operatiiviset riskit tulivat merkittävämmäksi osaksi organisaation riskienhallintaa 

vuosina 2009 ja 2010, kun riskejä alettiin arvioimaan enenemissä määrin käyttäen apuna riski-

matriiseja. Riskien arvioinnit eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa olleet niin laajoja ja kat-

tavia, kuin nykypäivänä. Erityisesti operatiivisten riskien arviointi ja riskimatriisien kehittämi-

nen lähti käyntiin vuosina 2007-2009 jyllänneen finanssikriisin jälkeen. Finanssikriisin jälkeen 

astui voimaan uusi Basel III – säädös, jossa määritellään muun muassa, että pankkien täytyy 

ennaltaehkäisevästi tunnistaa, laskea ja arvioida pankin toimintaan vaikuttavia riskejä. Ennen 

näiden säädösten voimaan astumista, pankkien riskienhallinta ei ole ollut kovinkaan säädel-

tyä, sillä esimerkiksi Finanssivalvonta vaati pankeilta vain dokumentoidaan ja raportoimaan 

suurimmat tappiot vuosittain. Basel III – säädösten voimaantulon jälkeen kohde-organisaa-

tiossa riskien arviointia ja siihen käytettävää riskimatriisia kehitettiin konsernitasolla merkit-

tävästi. Tällöin käyttöön otettiin operatiivisten riskien analyysityökalu riskimatriisi muotoi-

sena, joka on kohdeorganisaatiossa käytössä edelleen.  

Kohdeorganisaatiossa riskimatriisia käytetään erityisesti operatiivisten riskien arvioimiseen ja 

dokumentoimiseen. Turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) kertoivat haastattelussa, että ris-

kimatriisia käytetään esimerkiksi kun arvioidaan pankin käyttämien järjestelmien tietoturvaa, 

hankinta – ja sopimusriskejä sekä liiketoimintaan kohdistuvia tai siitä johtuvia riskejä. Kuvi-

ossa 10 on kuvattu kohdeorganisaation riskien arviointiprosessin eteneminen, kuten turvalli-

suusyksikön asiantuntijat (2021) sen haastattelussa kuvasivat. Ensimmäisessä vaiheessa riskien 

omistaja, joka kohdeorganisaatiossa on usein työntekijä liiketoiminnan puolelta, arvioi omis-

tamansa riskit käyttäen työkaluna riskimatriisia. Kohdeorganisaation turvallisuusyksikössä 

työskentelee riskikoordinaattori, joka tarvittaessa osallistuu riskimatriisin asiantuntijana ris-

kien arviointiin. Riskikoordinaattorin rooli riskien arvioinnissa on avustaa riskimatriisin käy-

tössä, sekä antaa tarvittaessa esimerkiksi historiatietoja tietyistä riskeistä ja niiden kehityk-
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sestä. Toisessa vaiheessa kohdeorganisaation riskikoordinaattori toimii niin sanotussa ensim-

mäisessä linjassa ja tarkistaa valmistuneen analyysin sisällön sekä sen laadun. Tässä vaiheessa 

on mahdollista, että riskikoordinaattori havaitsee riskien arvioinnissa vielä jotain tarkennetta-

vaa tai muutettavaa. Kohdeorganisaatiossa toimii myös niin sanottu toinen linja eli riskikont-

rolli, joka riskien arviointiprosessin kolmannessa vaiheessa seuraa riskien arviointien tuloksia 

ja niiden laatua. Riskikoordinaattori ja riskikontrolli toimivat tiiviissä yhteistyössä ja heidän 

välinen viestintä koskien riskejä on jatkuvaa ja molemminpuolista.  

 

Kuvio 11: Riskien arviointiprosessi kohdeorganisaatiossa 

6.2 Riskimatriisimallin vahvuudet 

Riskimatriisimallin vahvuus perustuu erityisesti sen yksinkertaisuuteen ja tätä kautta myös 

helppokäyttöisyyteen (Elmontsri 2014,1). Kuten Cox (2008) toteaa, riskimatriisit ovat laajalti 

omaksuttuja yrityksissä niiden yksinkertaisen ja tehokkaan lähestymistapansa vuoksi riskien-

hallintaan. Kohdeorganisaation turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) ovat näiden lausunto-

jen kanssa samoilla linjoilla eli myös heidän mukaansa riskimatriisimalli on yksinkertainen ja 

sen käyttö ja tarkoitus on helposti ymmärrettävissä. Myös kohdeorganisaation riskikontrollin 

asiantuntijat (2021) ovat riskimatriisimallin helppokäyttöisyydestä samaa mieltä, sillä heidän 

mielestään perusasetelma riskimatriisissa on simppeli ja riskien arvioijien on helppo täyttää 

tunnistamansa riskit riskimatriisiin. Riskimatriisimallin yhtenä vahvuutena voidaan katsoa ole-

van myös se, että se on helposti muutettavissa ja mukautettavissa yrityksen mieleiseksi esi-

merkiksi muuttamalla todennäköisyyden ja vaikutuksen asteikkoa ja määritelmää (Cox 2008). 

Riskimatriisimallin voidaan katsoa siis olevan joustava ja mukautuva työkalu, joka sopii monen 

yrityksen riskienhallinnan tarpeisiin riippumatta yrityksen toimialasta. Riskimatriisimallin 

pohja on myöskin laajasti saatavilla useissa paikoissa internetissä, joten yrityksen ei tarvitse 

rakentaa sitä alusta asti itse (Mangum 2019). Thomas, Bratvold & Bickel (2013, 56) toteavat 
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myös, että yritysten on luonnollista valita riskienarviointityökaluksi riskimatriisi, sillä sen 

käyttöä tukevat monet alan käytännöt sekä standardit.  

Kuten Elmontsri (2014,54) kuvaa, organisaatoille kaikkein paras vaihtoehto riskimatriisissa 

saatavilla olevista asteikoista on 5x5. Tällöin riskimatriisi antaa yhteensä 25 eri lohkoa ris-

keille, jolloin organisaatio pystyy tehokkaasti jakamaan riskit matalan, kohtalaisen, korkean 

ja erittäin korkean riskien ryhmään. Kun riskit voidaan jakaa näihin ryhmiin, on myös riskeihin 

liittyvien hallintatoimien päättäminen ja määrittely helpompaa. Elmontsri (2014, 54) mainit-

see myös, että 3x3 asteikon käyttämistä riskimatriiseissa kannattaa välttää, koska se antaa 

vain 9 eri riskiluokitusastetta, josta ei ole kovinkaan paljoa hyötyä yrityksen riskeihin liitty-

vässä päätöksenteossa tai resurssien jakamisessa. Kohdeorganisaatiossa käytetään riskimatrii-

simallin 5x5 vaihtoehtoa, sillä se antaa vaikutuksen ja todennäköisyyden arviointiin enemmän 

liikkumatilaa ja vaihtoehtoja (Turvallisuusyksikön asiantuntija 2021).  

Värien käytöstä riskimatriisissa voidaan nähdä sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Kuten Cox 

(2008) toteaa, riskimatriisissa on helppo määritellä riskin vakavuus värikoodaamalla solut, jol-

loin riskien kategorisointi vakavuuden mukaan helpottuu. Kohdeorganisaation turvallisuusyksi-

kön asiantuntijat (2021) ovat sitä mieltä, että värien käyttö riskimatriisissa havainnollistaa 

riskejä sekä voi helpottaa riskien tulosten ymmärtämistä sellaiselle henkilölle, joka on visuaa-

linen oppija tai työntekijä. Kohdeorganisaatiossa havainnollistavat värit lisätään usein vasta 

riskikoordinaattorin toimesta, joka käy läpi valmistuneet riskianalyysit. Kohdeorganisaatiossa 

käytetään tyypillisesti kolmea eri väriä kuvaamaan riskien vakavuutta. Nämä värit ja niiden 

selitykset on kuvattu Taulukossa 4. Toisessa organisaatiossa työskentelevä turvallisuusasian-

tuntija (2021) kertoo, että hänen yrityksessään riskimatriisissa käytetään aina värejä ja hänen 

näkemyksensä mukaan värien käyttö havainnollistaa ja auttaa matriisin lukijaa ymmärtämään 

riskien luonnetta. Tässä organisaatiossa käytetään kolmen värin sijasta viittä eri väriä, jotka 

on myös esitetty Taulukossa 4. Kohdeorganisaation riskikontrollin asiantuntijat (2021) painot-

tavat värien käytön tärkeyttä riskimatriisissa, sillä ilman niitä riskianalyysien tulkitseminen 

olisi paljon vaikeampaa. Ilman värejä matriisin läpikäyjälle olisi hyvin työlästä löytää kaikkien 

riskien joukosta yritykselle merkittävimmät riskit. Värien käyttämisen voi siis katsoa säästä-

vän riskimatriisin lukijan aikaa ja lisäävän riskien havainnollisuutta. Värien käyttö riskimatrii-

sissa ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, josta kerrotaan tarkemmin opinnäytetyön luvussa 

6.3. 
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Taulukko 4: Värien käyttö riskimatriisissa eri organisaatioissa 

Riskimatriisimallia pidetään hyödyllisenä työkaluna, kun halutaan esittää yksinkertaistettuna 

riskianalyysin tuloksia (Elmontsri 2014, 54). Riskimatriisi voi auttaa ymmärtämään mahdollis-

ten skenaarioiden suhdetta riskeihin, jolloin riskin kehityksen voi määritellä loogisesti. Voi-

daan todeta, että logiikkaan perustuvat riskien arvioinnit voivat helpottaa hallinnointipäätök-

siä koskien esimerkiksi riskin käsittelyä sen arvioinnin jälkeen. Riskimatriisin käytön hyötynä 

onkin, että sen avulla voidaan optimoida ja kohdistaa resursseja oikein, jos riskien arviointi 

on tehty oikein ja huolellisesti. Opinnäytetyön kohdeorganisaatiossa riskimatriisin avulla teh-

dyn riskien arvioinnin jälkeen suurimmille tunnistetuille riskeille tulee aina tehdä mitigointi-

suunnitelma, suunnitelma aikatauluttaa sekä nimetä mitigointitoimenpiteille vastuuhenkilö 

(Turvallisuusyksikön asiantuntija 2021). Kohdeorganisaatiossa riskeillä on aina vastuullinen, 

jonka tehtävänä on riskien arvioimisen ja mitigointitoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi aktii-

vinen riskien kehityksen seuraaminen. Riskimatriisin tulosten avulla on helppo osoittaa, mihin 

asioihin kohdeorganisaatiossa tarvitaan resursseja, jotta riskit eivät eskaloituisi. Mangum 

(2019) mainitsee myös, että riskimatriisi muodostaa visuaalisen esitystavan liiketoimintaa ym-

päröivistä riskialueista, joka saadaan esiin laadullisten ja yksinkertaisten keskustelujen 

avulla. Riskimatriisin voikin ajatella olevan tehokas työkalu keskustelun jatkamiseen koskien 

riskeihin liittyvää epävarmuutta, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia organisaatioon.  

Kohdeorganisaation turvallisuusyksikön asiantuntijoiden (2021) mielestä riskimatriisin koulut-

taminen on suhteellisen helppoa, sillä koulutettavien on heidän kokemuksensa mukaan helppo 

ymmärtää riskimatriisin perusidea ja tarkoitus. Opinnäytetyön tekijä osallistui myös opinnäy-

tetyöprosessin aikana kohdeorganisaation toisen turvallisuusasiantuntijan henkilöstölle järjes-

tämään koulutustilaisuuteen, jossa käytiin järjestelmistä tehtävää riskien arviointia läpi. Kou-

lutukseen osallistumisen ajatuksena oli nimenomaan havainnoida, miten koulutettavat omak-

suvat riskimatriisin käytön osana järjestelmien riskien arviointia. Koulutus oli todella selkeästi 

rakennettu, mikä näkyi erityisesti siinä, että itse menetelmistä koulutettavilta ei noussut tar-

kentavia kysymyksiä. Tällaisten yhteisten koulutusten järjestäminen henkilöstölle, joka ris-

kien arviointia omissa työtehtävissään tekee on kohdeorganisaation riskikontrollin asiantunti-

joiden (2021) mielestä ratkaisevassa asemassa ja todella tärkeää. He korostivat, että riskien 

arviointia ja riskimatriisin käyttöä tulisi kouluttaa henkilöstölle säännöllisesti, sillä riskien ar-
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viointia tekevät henkilöt voivat vaihtua ja koulutusten avulla voidaan kirkastaa jokaiselle ris-

kien arvioijille, minkä takia riskien arviointi on tärkeässä asemassa heidän omistamien riskien 

hallinnassa. Cox (2008) toteaa myös, että riskimatriisin yksi vahvuuksista on sen helppo kou-

luttaminen kaikille sidosryhmille, myös ulkoisille palveluntarjoajille, sillä sen perusidea ja 

käyttö on niin helppoa. Kouluttaminen on kuitenkin tarpeellista, jotta riskianalyysien laatu 

isoissakin organisaatioissa pysyy oikealla ja samalla tasolla kaikkien tehtyjen riskianalyysien 

osalta.  

 

6.3 Riskimatriisimallin heikkoudet 

Riskimatriisista usein sanotaan, että se on tehokas ja laajalti käytetty työkalu riskienhallinta-

päätösten tekemiseen ja parantamiseen (Elmontsri 2014, 54). Kuten Elmontsri (2014, 54) kui-

tenkin toteaa, alalla on käyty paljon keskusteluja siitä, kuinka ihanteellisesti riskimatriisit so-

pivat riskienhallinnan parantamiseen, sillä niitä käytetään usein vain yhtenä komponenttina 

riskienhallintapäätösten tiedottamiseen. Myös Mangum (2019) toteaa artikkelissaan yksiselit-

teisesti, että riskimatriisin tuloksiin sokeasti luottaminen voi pahimmassa tapauksessa la-

maannuttaa organisaation toimintaa. Myös opinnäytetyön haastateltavat (2021) nostivat kes-

kusteluissa esiin riskimatriisin käyttöön ja sen tuloksiin liittyviä haasteita, joten on selkeää, 

että riskimatriisiin liittyy sen vahvuuksien lisäksi myös heikkouksia.  

6.3.1 Riskin hyväksymisen epäjohdonmukaisuus  

Thomas ym. (2013, 58-59) esittivät tutkimustuloksissaan yhdeksi riskimatriisin heikkoudeksi 

riskin hyväksymisen epäjohdonmukaisuuden, joka liittyy merkittävästi riskimatriiseissa usein 

käytettyihin väreihin. Riskimatriisissa riskeihin liittyvät tappiot tulisi luokitella luotettavasti 

vihreiksi, keltaisiksi, oransseiksi ja punaisiksi alueiksi. Riskimatriisi muuttuu epäjohdonmu-

kaiseksi, jos vihreän, keltaisen tai oranssin alueen maksimitappiot ovat suurempia kuin punai-

sen alueen tappiot. Tähän liittyvää ongelma on kuvattu Taulukossa 5. Taulukkoon on merkitty 

kolme erilaista riskiä sen mukaan, millaiset vaikutukseen ja todennäköisyyteen liittyvät arvot 

niille on annettu asteikolla 1-5. Riski 1 todennäköisyys on määritelty 5 ja vaikutus 3, jolloin 

tämä riski kuuluu punaiselle eli korkean riskin alueelle. Riski 2 osalta taas todennäköisyys ja 

vaikutus on kumpikin määritelty 4, jolloin myös tämä riski kuuluu korkeaksi riskiksi eli punai-

selle alueelle. Kuitenkin Riski 3, jolla on näistä kolmesta riskistä suurin vaikutus eli lukuar-

vona 5, on jäänyt keltaiselle alueelle, sillä sen todennäköisyys on pienin mahdollinen eli 1. 

Näitä riskejä analysoitaessa voidaan siis todeta, että riski, jolla olisi realisoituessaan kaikkein 

suurimmat vaikutukset esimerkiksi rahallisten tappioiden osalta, ei kuitenkaan ole noussut 

korkeaksi riskiksi, kuten Riski 1 ja Riski 2 ovat. Tällaisia riskityyppejä voivat olla esimerkiksi 

räjähdykset, joiden tapahtumisen todennäköisyyttä voidaan pitää pienenä, mutta vaikutuksia 

erittäin vakavina. Kuten Thomas ym. (2013, 58-59) kuvaavat tämän asian suurinta ongelmaa, 
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on mahdollista, että jos riskimatriisin tuloksia tulkittaessa luotetaan liikaa värien kategori-

sointiin, riskien mitigointikeinot ohjataan ja keskitetään koskemaan nimenomaan punaisen 

alueen riskejä, jolloin keltaisen alueen riski, jolla olisi kaikista riskeistä vakavimmat seurauk-

set, voi jäädä huomioimatta.  

 

Taulukko 5: Riskin hyväksymisen epäjohdonmukaisuus (mukaillen Thomas ym. 2013, 59) 

Kuten aikaisemmin esitellyissä tuloksissa koskien riskimatriisin vahvuuksia, kohdeorganisaa-

tion turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) pitävät värien käyttöä riskimatriisissa havainnol-

listavana tekijänä. He olivat kuitenkin sitä mieltä, että värien käyttö voi myös vääristää ris-

kien todellisuutta ja vaikuttaa riskien käsittelyyn. On esimerkiksi mahdollista, että riskien 

jäädessä vihreälle alueelle, saatetaan ajatella, ettei riskin kehitystä tarvitsisi seurata tai 

niille ei tarvitsi luoda minkäänlaisia mitigointitoimenpiteitä. Tämä ei kuitenkaan aina pidä 

paikkansa, sillä vähäistenkin riskien kehityksen seuraaminen on tärkeää.  

Kohdeorganisaation riskikontrollin asiantuntijat (2021) eivät näe, että kohdeorganisaatiossa 

Taulukon 5 mukaisen skenaarion toteutuminen olisi kovin todennäköistä. He perustelivat nä-

kemystään sillä, että kohdeorganisaatiossa riskianalyysien sisältöä ja laatua tarkistetaan ja 

seurataan monessa eri linjassa, jolloin on hyvin todennäköistä, että riski tällaiselle huomat-

taisiin jossain vaiheessa prosessia. Riskikontrollin asiantuntijat (2021) kertoivat myös, että 

kohdeorganisaatiossa kaikille riskeille, joille riskianalyysi vaiheessa annetaan lukuarvot 3/3 

tai suuremmat, tulee tehdä mitigointisuunnitelma. Tämän avulla myös keltaisen alueen riskit 

tulee huomioitua kohdeorganisaatiossa tarvittavissa määrin. Riskikontrollin asiantuntijat 

(2021) nostivat esiin kuitenkin ongelman koskien riskejä, joiden todennäköisyys on pieni, 

mutta realisoituessaan vaikutukset todella vakavat. Heidän mukaansa on riskinä, että tällaisia 

riskejä ei dokumentoida riskianalyysi vaiheessa, sillä voidaan ajatella, että riskin tapahtumi-

sen todennäköisyys on niin pieni, ettei sitä tarvitse riskianalyysi vaiheessa edes mainita. Koh-

deorganisaation turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) kuitenkin kertoivat, että tällaiset ris-

kit, kuten räjähdykset, terrori-iskut ja maailmanlaajuiset pandemiat on otettu huomioon koh-

deorganisaation kriisinhallinnassa ja tällaisille riskeille on erikseen luotu dokumentoidut toi-

mintasuunnitelmat, jotka voidaan ottaa välittömästi käyttöön tällaisten tilanteiden mahdolli-

sen realisoitumisen yhteydessä.  
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6.3.2 Riskiarvojen valintojen puolueellisuus 

Thomas ym. (2013, 59) esittää riskimatriisimallin heikkoudeksi myös arvojen valintojen puolu-

eellisuuden. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on taipumus välttää äärimmäisiä arvoja ris-

kien arvioinnissa riskiarvoja valitessaan. Jos esimerkiksi riskimatriisissa käytetään asteikkoa 1-

5, riskien arvioijat valitsevat helpoiten arvot 2-4 väliltä, kuin arvon 1 tai 5. Hubbard (2009) on 

tutkinut tätä väitettä osana tietotekniikkahankkeita. Tutkimuksessaan hän havaitsi, että ris-

kejä arvioidessa 75% valituista riskiarvoista oli joko 3 tai 4. Thomas ym. (2013, 59) päätyivät 

omassa tutkimuksessaan samaan tulokseen. He analysoivat öljy- ja kaasuteollisuuden riskiana-

lyysien tuloksia, joista selvisi, että myös tällä toimialalla riskiarvoja valitaan useimmiten 2-4 

arvojen väliltä. Esimerkiksi he nostivat riskianalyysin, jossa oli arvioituna 24 riskiä. Näistä ris-

keistä 18:lle oli annettu riskiarvoksi joko 2, 3 tai 4. Ainoastaan kuudelle riskille oli annettu ar-

voksi 5. Tämän pohjalta he pystyivät siis arvioimaan, että Hubbardin (2009) mainitsema 75% 

todennäköisyys toteutui myös näissä riskianalyyseissä. 

Kohdeorganisaation Turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) ovat omassa työssään havainneet 

samoja toimintamalleja, mitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksissa on tullut esille. 

He uskovat, että arvojen valintaan voi vaikuttaa psykologinen näkökulma, jossa riskien ar-

vioija voi tietoisesti vältellä ääripäitä. On mahdollista, että riskien omistaja ja niiden arvioija 

voi ajatella, että valitessaan riskille korkean arvon, se tarkoittaisi sitä, että hän ei ole hoita-

nut omaa työtänsä riittävän hyvin. Kohdeorganisaation Turvallisuusyksikön asiantuntijat 

(2021) korostavatkin, että riskien arvioijille on tärkeää korostaa sitä, ettei tavoitteena ole et-

siä riskin vakavuudelle syyllistä, vaan tunnistaa, minkä takia riskin vaikutukset ja todennäköi-

syys ovat mitä ne ovat.  Toisessa organisaatiossa työskentelevä Turvallisuusasiantuntija (2021) 

on tunnistanut omassa työssään samanlaisen ilmiön. Hän itse arvioi ilmiön syyksi sen, että ris-

kin arvioijat ajattelevat helposti, että on aina olemassa muita riskejä, jotka ovat vakavampia 

kuin heidän. Tämä näkyy hänen mukaansa erityisesti yrityksissä järjestelmäpuolella, jolloin 

helposti vertaillaan yrityksen järjestelmien kriittisyyttä toisiinsa, joka vaikuttaa myös riskien 

arviointiin. Järjestelmäomistajat voivat riskien arviointi vaiheessa suhteuttaa oman järjestel-

män riskiarvot muiden järjestelmien riskiarvoihin, jos ne ovat hänellä tiedossa. Kohdeorgani-

saation Riskikontrollin asiantuntijat (2021) kommentoivat järjestelmien riskien arvioinnin 

haasteeksi sen, että järjestelmänomistajilla ei ole riittävästi kokemusta riskianalyysien te-

osta. Kokemuksen ja rutiinin puute voi heidän mukaansa aiheuttaa sen, että arvojen valitse-

minen voi olla hankalaa. Osasyynä pienempien arvojen valinnassa järjestelmäpuolella voi olla 

se, että pelätään riskimatriisin tulosten aiheuttavan lisätöitä, kun riskeille suunnitellaan miti-

gointitoimenpiteitä, joiden avulla riskin todennäköisyyttä tai vaikutusta pyritään pienentä-

mään. Tärkeää onkin organisaatiossa viestiä, että riskien arvioinnista ei aina synny lisätöitä 

esimerkiksi tilanteissa, joissa kyseisen järjestelmän käyttö ollaan lopettamassa ja sitä ajetaan 
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organisaatiossa alas. Riskikontrollin asiantuntijat (2021) myös korostivat, että järjestelmä-

omistaja voi hyvin olla juurikin se henkilö, jonka ansiosta riskit pysyvät hallinnassa ja tämän 

takia riskiarvot pysyvät matalampina.  

Kohdeorganisaation Riskikontrollin asiantuntijat (2021) nostivat esille sen, että kohdeorgani-

saatiossa korkein riskiarvo (5) todennäköisyyden ja vaikutuksen osalta on hyvin korkea, jonka 

takia he uskovat, että tätä lukua ei kovin usein tarvitse edes valita. Tähän vaikuttaa merkittä-

västi riskimatriisiin valittu skaala, sillä kohdeorganisaatiossa tappiolukumäärät lukuarvoille voi 

jokainen riskin arvioija määritellä riskimatriisissa itse. He kuitenkin ovat sitä mieltä, että koh-

deorganisaation eri toimintojen riskien arviointi voi olla joissain tapauksissa haastavaa siten, 

että tulokset ja riskimatriisin käyttö olisi toteutettu samalla skaalalla ja tavalla koko organi-

saatiossa. Kohdeorganisaation riskimatriisimalli antaa riskin arvioijalla mahdollisuuden päät-

tää itse, miten riskiarvot määritellään, jolloin tuloksissa voi olla toiminnosta riippuen paljon 

hajontaa. Kuitenkin voidaan todeta, että riskimatriisin suurin arvo (5) tarkoittaa skaalasta 

riippumatta lähes aina todella suurta tappiota. Tällaisen tappion realisoituminen nähdään 

usein hyvin pieneksi, jolloin riskiarvoa ei valita kevyin perustein. Kuitenkin, kohdeorganisaa-

tiossa on myös olemassa sellaisia riskejä, joiden toteutuessa rahalliset tappiot voivat olla to-

della suuria. Esimerkiksi Riskikontrollin asiantuntijat (2021) nostivat tilanteen, jossa kohdeor-

ganisaation kaikki järjestelmät olisi jonkinlaisen vian tai tietoturvahyökkäyksen takia alhaalla 

kuukausia, josta syntyisi kohdeorganisaatiolle todella suuret seuraukset ja tappiot. Tällaisen 

riskin realisoituminen eli todennäköisyys voisi olla hyvin pieni, mutta seuraukset korkeat, jol-

loin riskianalyysissa vaikutuksen osalta tulisi olla valittuna korkein riskiarvo eli 5.  

6.3.3 Riskiarvojen valintojen vaikeus  

Kuten kohdassa 6.3.2 on kuvattu, systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin yksin-

omaan tilanteet, joissa riskien arvioijat välttelevät ääripäitä riskiarvoja valitessa. Tästä saa 

helposti sellaisen kuvan, että riskien arvioijat välttelevät tietoisesti näitä riskiarvoja. Joissa-

kin tilanteissa tämä varmasti pitää paikkansa, mutta haastattelujen pohjalta nousi esiin asi-

asta myös toisenlaisia näkökulmia. Kohdeorganisaation Liiketoiminnan asiantuntijat (2021), 

jotka ovat omassa työssään arvioineet riskejä, mutta eivät ole riskienhallinnan asiantunti-

joita, kommentoivat johdonmukaisesti sitä, että riskiarvojen valinta on heille usein hankalaa. 

Heidän omassa liiketoiminnan alueessaan riskien arvioinnissa ei ole esimerkiksi avattu, milloin 

riskin arvo olisi 3 tai 4. Turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) sekä Riskikontrollin asiantunti-

jat (2021) korostivat sitä, että riskiarvojen valintojen vaikeutta voidaan helpottaa hyvillä ja 

selkeillä ohjeilla, sekä riskienhallinnan asiantuntijan läsnäololla riskianalyysia tehdessä. Ris-

kienhallinnan asiantuntijalla on kuitenkin paras tietotaito työkalun käyttämisestä ja lukuarvo-

jen valinnoista, jolloin asiantuntijan antama tuki voi vaikuttaa merkittävästi riskianalyysien 

tuloksien luotettavuuteen. Riskimatriisimallille luodut selkeät ohjeet ovat merkittävä tekijä 
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riskienarvioinnin onnistumisessa ja ohjeiden tulisikin toimia aina tukidokumentaationa riskien 

arvioijille.  

6.3.4 Riskiarvojen sanallisten selitysten puutteet  

Riskimatriiseissa lukuarvoille annetaan usein myös sanallinen selitys, jonka tarkoituksena on 

avata lukuarvojen merkitystä Ilman sanallista selitystä, lukuarvot 1-5 ovat vain lukuja, joiden 

perusteella riskien arviointia on hyvin hankala tehdä. (Markovic 2019) Voidaan siis todeta, 

että lukuarvojen sanalliset selitykset ovat pakollisia, jotta riskianalyysin tuloksia edes voidaan 

tulkita oikein. Kuitenkin, myös sanallisiin selityksiin liittyy riskejä ja haasteita, jotka on hyvä 

tiedostaa riskimatriisia käytettäessä. Kuten Thomas ym. (2013, 60) ovat tutkimuksessaan to-

denneet, lukuarvoille annettavat sanalliset selitykset ja ohjeet eivät yksinään riitä riskimatrii-

sin laadun turvaamiseksi. Heidän tutkimuksessaan tuli ilmi, että vaikka riskimatriisin ohjeissa 

täsmennettiin, että ”erittäin todennäköinen” tarkoittaa sitä, että riskin todennäköisyys on 

suurempi kuin 90%, tutkimukseen osallistujat määrittivät edelleen todennäköisyydet 43%-99% 

välille, kun he kohtasivat lukuarvon määritelmän ”hyvin todennäköinen”. Tutkimukseen osal-

listujat ajattelivat siis, että lukuarvo 5, jonka sanallinen selitys on ”erittäin todennäköinen” 

vaatisi sen, että riskin todennäköisyys on 100% eli riski realisoituisi varmasti. Sama ongelma 

havaittiin myös vaikutusten lukuarvojen sanallisten selitysten kohdalla, kun käytettiin ter-

mejä ”vakava”, ”suuri” tai ”katastrofaalinen”. Thomas ym. (2013, 60) mukaan kvalitatiivisten 

määritelmien käyttö voi todennäköisesti aiheuttaa vielä enemmän sekaannusta. 

Kohdeorganisaation käyttämissä riskimatriiseissa lukuarvojen sanallisille selityksille on käy-

tössä kaksi eri mallia, jotka on kuvattu Taulukoissa 6 ja 7. (Turvallisuusyksikön asiantuntijat 

2021) Turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) olivat sitä mieltä, että lukuarvojen sanalliset 

selitykset voivat auttaa riskien arvioijaa, mutta sanallisen selityksen tulisi olla kuvaavampi, 

kuin Taulukoiden 6 ja 7 vasemmalla kuvattu malli. Heidän mukaansa on riskin arvioijasta 

kiinni, miten hän kokee selitykset kuten ”harvinainen” tai ”mahdollinen”, jolloin sanallinen 

selitys ei oikeastaan tuo riskien arviointiin ja tuloksiin luotettavuutta. Myös kohdeorganisaa-

tion Liiketoiminnan asiantuntijat (2021) ovat oman vastuualueensa riskien arvioinnissa huo-

manneet, että lukuarvoille on annettu vain suppea ohjaava sanallinen selitys kuten ”epäto-

dennäköinen” tai ”todennäköinen”. Hekin olivat sitä mieltä, että tämän takia riskien arvioin-

tien tulokset voivat olla täten summittaisia. He myös nostivat esiin, että olisi tärkeää, että 

kohdeorganisaatiossa olisi tärkeä käyttää samoja termejä ja selityksiä jokaisen liiketoiminnan 

osa-alueiden riskien arvioinnissa, jotta riskien arviointi kaikilla alueilla saataisiin samaan lin-

jaan. Kohdeorganisaatiossa operatiivisia riskejä arvioidessa käytetään Taulukoissa 6 ja 7 oike-

alla puolella kuvattua mallia, jossa lukuarvoille on annettu ohjeistuksessa vielä tarkempi 

määritelmä. Kohdeorganisaation Riskikontrollin asiantuntijoiden (2021) mielestä tällainen 

malli auttaa riskien arvioijaa, sillä tämän kaltaiset sanalliset selitykset antavat riskien arvioi-
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jalle hyödyllistä lisätietoa siitä, mitä lukuarvoilla käytännössä tarkoitetaan. He kuitenkin ko-

rostivat, että riskimatriisin tuloksissa numeraalinen lukuarvo on merkittävämpi tekijä. Jotta 

kuitenkin oikeisiin ja luotettaviin lukuarvoihin päästään, vaatii se arvojen rinnalle avaavan sa-

nallisen selityksen.  

 

Taulukko 6: Riskimatriisin todennäköisyysakselin sanalliset selitykset (Kohdeorganisaatio 2021) 

 

Taulukko 7: Riskimatriisin vaikutusakselin sanalliset selitykset (Kohdeorganisaatio 2021) 

Toisessa organisaatiossa työskentelevä turvallisuusasiantuntija (2021) kertoi, että hänen orga-

nisaatiossaan erityisesti se, että riskin vaikutus on kuvattu rahallisella summalla, auttaa ris-

kien arvioijia ymmärtämään riskien skaalautumista. Todennäköisyyden osalta sanallinen seli-

tys on kuvattu prosenttien avulla eli asteikolla 0-100%. Hän kuitenkin näkee, että todennäköi-

syyden sanallinen selitys on ongelmallinen, sillä siinä ei avata, millä aikavälillä todennäköi-

syyttä arvioidaan. Esimerkiksi jos jonkun riskin todennäköisyydeksi arvioidaan 20%, se ei silti-

kään kerro, tarkoitetaanko prosenttiosuudella koko riskin elinkaarta vai tarkoitetaanko sillä 

lyhyempää aikaväliä kuten päivä, viikko tai kuukausi. Kuten aikaisemmin todettiin, Thomas 

ym. (2013, 60) mukaan kvalitatiiviset määritelmät voisivat aiheuttaa vielä enemmän sekaan-

nusta, mutta haastatteluiden tuloksista on nähtävissä, että kvalitatiiviset määritelmät voivat 

auttaa määrittelemään myös aikaväliä, jonka pohjalta riskejä arvioidaan.  

6.3.5 Riskimatriisin tulosten epäluotettavuus  

Edellä kuvatut riskimatriisimallin heikkoudet voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia 

tuloksia riskianalyysista saadaan ja miten näitä tuloksia organisaatiossa käytetään (Elmontstri 

2014, 54). Kuten Mangum (2019) kuvaa, pahimmassa tapauksessa riskimatriisimallin tulosten 

perusteella organisaatio voi kohdentaa resursseja riskien mitigoimiseksi virheellisesti. Mangu-

min (2019) mukaan riskimatriisimallin tulokset eivät osoita, miten tietyt riskit liittyvät toi-

siinsa tai vaikuttavat organisaation tai projektin useisiin eri alueisiin. Tämä voi johtaa sellai-

sen riskienhallintatekniikan käyttöönottoon, jonka tarkoituksena on käsitellä yhtä riskiä, 

mutta todellisuudessa käsitteleekin useita toisiinsa liittyviä riskejä. Tämä saatetaan havaita 
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vasta siinä vaiheessa, kun mitigointi toimenpiteet on aloitettu, joka voi johtaa siihen, että 

toimenpiteisiin tulee kohdistaa lisäresursseja. Myös Thomas ym. (2013, 60) ovat sitä mieltä, 

että riskimatriisimallin epäjohdonmukaisuudet voivat pahimmassa tapauksessa lisätä väärää 

viestintää ja väärinkäsityksiä, jotka voivat johtaa resurssien väärin kohdentamiseen sekä va-

kavien riskien hyväksymiseen ilman jatkotoimenpiteitä.  

Kohdeorganisaation Turvallisuusyksikön asiantuntijat (2021) nostivat esiin, että riskimatriisi-

malli ei ole tarpeeksi ohjaava, jolloin riskianalyysin tulokset ovat riskien arvioijasta riippuvai-

sia, jolloin voidaan ajatella, että on tulkinnanvaraista, miten tuloksiin on päästy. Toisessa or-

ganisaatiossa työskentelevä turvallisuusasiantuntija (2021) ei myöskään pidä riskimatriisin tu-

loksia täysin luotettavina. Hän kuvailee riskimatriisimallin käyttöä siten, että riskin arvioijalle 

annetaan valta valita, haluaako hän tehdä riskien arvioinnista helppoa vai tarkkaa. Tarkkoihin 

ja luotettaviin tuloksiin pääseminen vaatisi sen, että riskien arviointia varten tulisi kerätä 

mahdollisimman paljon myös esimerkiksi historiadataa, jota voidaan hyödyntää riskien arvi-

oinnissa ja peilata nykytilannetta menneisyyteen. Kohdeorganisaation Riskikontrollin asian-

tuntijat (2021) ovat tulosten luotettavuudesta hieman eri mieltä. Kohdeorganisaation riskien-

hallintaan liittyvät seurantaprosessit tukevat sitä, että riskimatriisin sisältö ja tulokset ovat 

laadukkaita ja luotettavia. Kuten aiemmassa Kuviossa 11 on esitetty, riskimatriisin tuloksia ja 

laatua seurataan kohdeorganisaatiossa monella tasolla, jolloin mahdolliset virheet tai kum-

mallisuudet riskimatriisin tuloksissa huomataan jossain vaiheessa seurantaprosessia. Riskikont-

rollin asiantuntijat (2021) korostivat riskimatriisin tulosten osalta myös sitä, että mitä laajem-

maksi ja monimutkaisemmaksi riskimatriisi kasvaa, sitä vaikeampi sen tuloksia on tulkita ja 

lukea. Jos riskien arviointi paisuu hyvin laajaksi, haasteeksi voi syntyä se, miten laajoista tu-

loksista saadaan kaikkein tärkeimmät ja olennaisimmat asiat esille ja huomioitua. Niin kauan 

kuin tuloksia tulkitsee ihmiset, on mahdollista, että tulosten tulkinnassa on eroavaisuuksia ja 

inhimillisiä virheitä voi tapahtua. Riskienhallinnan asiantuntijoiden rooli onkin merkittävässä 

osassa riskien arvioinnin onnistumisessa, laadun valvonnassa sekä tulosten tulkitsemisessa.   

7 Johtopäätökset  

Kuten opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, riskimatriisimallin keräämä suosio on hyvinkin perus-

teltua. Mallin helppokäyttöisyys, selkeys ja mukautuvuus eri organisaatioiden toimintamallei-

hin luo siitä työkalun, joka on luonteva ja helppo ottaa käyttöön osaksi organisaation riskien-

hallintaa. Riskimatriisimallia käyttäessä tulee kuitenkin huomioida tässäkin opinnäytetyössä 

analysoituja heikkouksia, jotta työkalusta on oikeasti hyötyä ja lisäarvoa organisaation ris-

kienhallinnassa. Kuviossa 12 on kuvattu opinnäytetyön tulosten pohjalta sellaiset tekijät, 

jotka on tärkeä huomioida riskimatriisimallia käytettäessä ja jotka voivat parantaa riskimat-

riisimallin tulosten laatua sekä luotettavuutta.  
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Kuvio 12: Riskimatriisimallin käyttöä kehittävät tekijät 

Kuten kohdeorganisaation Riskikontrollin asiantuntijat (2021) kuvaavat, kaikkein parhaimpiin 

tuloksiin riskimatriisimallia käytettäessä päästään silloin, kun riskien arvioinnissa on mukana 

riskienhallinnan asiantuntija. Kohdeorganisaatiossa on havaittu, että riskienhallinnan asian-

tuntijan läsnäolo voi poistaa tai pienentää tässä opinnäytetyössä analysoituja heikkouksia. 

Asiantuntijalla on kuitenkin paras näkemys ja osaaminen riskimatriisimallin käyttöön liittyen, 

jolloin hän voi ohjata riskien arvioijaa oikeaan suuntaan sekä tarjota tukea tilanteisiin, joissa 

riskien arviointi tuntuu hankalalta tai riskien arvioija tekee arviointia ensimmäistä kertaa. 

Asiantuntijan läsnäolon lisäksi kohdeorganisaatiolla tulisi aina olla ajantasaiset ja selkeät oh-

jeet riskien arviointiin sekä riskimatriisimallin käyttämiseen. Ohjeiden tulisikin aina toimia tu-

kidokumenttina riskien arvioijalle riskianalyysia tehdessä. Ohjeissa tulisi olla myös riskimatrii-

simallissa käytetyille lukuarvoille selkeät sanalliset selitykset, jotta riskien arvioijan ei tarvit-

sisi tulkinnanvaraisesti päättää, mitä lukuarovilla oikeastaan edes tarkoitetaan.  

Myös säännöllisten koulutusten merkitys nousi esiin kohdeorganisaation Turvallisuusyksikön 

asiantuntijoiden (2021) sekä kohdeorganisaation Riskikontrollin asiantuntijoiden (2021) kanssa 

käydyissä haastatteluissa. Kohdeorganisaatiossa ei tällä hetkellä kouluteta riskimatriisimallia 

riskien arvioijille säännöllisesti, mutta se olisi ehdottomasti merkittävä ja toivottu paran-

nusehdotus organisaatiolle. Säännöllisten koulutusten tarve on noussut esiin erityisesti viime 

aikoina esille, sillä kohdeorganisaatiossa on paljon uusia riskien arvioijia, jotka käyttävät ris-

kimatriisimallia ehkä jopa ensimmäistä kertaa. Koulutusten avulla tietoisuutta riskimatriisi-

mallin käytöstä voidaan levittää laajalle kohderyhmälle yhtäaikaisesti, joka voisi myös par-

haimmassa tapauksessa vapauttaa kohdeorganisaation riskienhallinnan asiantuntijoiden aikaa 
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ja resursseja muihin tärkeisiin työtehtäviin. Riskianalyysien tuloksien osalta olisi myös tär-

keää, että niitä arvioisi kohdeorganisaatiossa sellainen taho, jolle ensinäkin riskimatriisimalli 

on työkaluna todella tuttu ja joka myös ymmärtää ja tiedostaa mahdolliset riskimatriisimallin 

heikkoudet ja tulosten puutteet. Tällöin riskien arvioinnin tuloksia osataan tarvittaessa ky-

seenalaistaa ja tarkistaa, jolloin riskimatriisin tuloksista saadaan luotettavampia ja laaduk-

kaampia, jolloin niistä on aidosti hyötyä kohdeorganisaation riskienhallinnassa.  

Kuten kohdeorganisaation Riskikontrollin asiantuntijat (2021) kuvaavat, kaikkein tärkein huo-

mioitava asia riskimatriisimallia käytettäessä on se, että sitä tulisi jatkuvasti kehittää ympä-

röivän maailman mukaan. Tällä hetkellä kohdeorganisaatiossa riskimatriisimalli toimii hyvin ja 

sen avulla täytetään velvoitteet, mutta kohdeorganisaatiossa peilataan jatkuvasti organisaa-

tion toimintaa suhteessa regulaatioon sekä arvioidaan, toimiiko riskienhallintaprosessi riittä-

vän tehokkaasti. Kohdeorganisaatio voikin hyötyä opinnäytetyön tuloksista positiivisessa mie-

lessä, sillä tuloksetkin osoittavat, että riskimatriisimalli on tällä hetkellä organisaatiolle so-

piva riskienarviointyökalu sekä organisaation toimintamallit riskienhallintaprosessissa mitigoi-

vat jo tehokkaasti tässäkin työssä analysoituja riskimatriisimallin heikkouksia. Tämän opinnäy-

tetyön tulokset osoittavat, että kohdeorganisaatiolla on hyvät valmiudet kehittää riskimatrii-

simallia ja sen käyttöä tarvittaessa, sillä ympäröivästä maailmasta tulleita vaatimuksia seura-

taan jatkuvasti.  

8 Arviointi 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää riskimatriisimallin heikkoudet ja vahvuudet 

osana kohdeorganisaationa toimivan pankin x riskienhallintaa. Tähän tavoitteeseen tässä 

työssä päästiin mielestäni jopa odotettua paremmin ja itse opinnäytetyön kirjoittajana olen 

lopputulokseen enemmän kuin tyytyväinen. Tähän lopputulokseen ei olisi päästy ilman opin-

näytetyöhön valikoituneita haastateltavia ja kohdeorganisaation antamaa tukea, joten iso kii-

tos kuuluu jokaiselle henkilölle, joka tässä prosessissa on ollut mukana. Opinnäytetyön valmis-

tumisen lisäksi olen tämän prosessin aikana itse kehittynyt ammatillisesti ja saanut uusia nä-

kökulmia omaankin työhöni riskienhallinnan asiantuntijana. Olenkin äärimmäisen tyytyväinen 

siihen, että juuri tämä aihe valikoitui opinnäytetyön aiheeksi, sillä näen, että tämän aiheen 

syvemmällä tutkimisella on ollut oman ammatillisen osaamiseni kehittämisen osalta äärim-

mäisen paljon hyötyä. Aihetta oli mielenkiintoista tutkia ja käymäni keskustelut haastatelta-

vien kanssa olivat äärimmäisen kiinnostavia ja niiden pohjalta tulen kehittämään myös omia 

työtapojani tulevaisuudessa.  

Suurimmat haasteet opinnäytetyön aikana liittyivät aikataulutukseen sekä systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen toteutukseen. Opinnäytetyötä tehtiin vuoden 2021 kevään aikana ja osan 

tästä ajasta kävin itse myös kokoaikaisesti töissä, joka omalta osaltaan hidasti opinnäytetyön 
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valmistumista. Olen kuitenkin ylpeä siitä, että opinnäytetyön valmistuminen viivästyi suunni-

tellusta ainoastaan kuukaudella. Työn haastavin osuus liittyi ehdottomasti systemaattiseen 

kirjallisuuskatsauksen toteutukseen ja siihen liittyviin epävarmuustekijöihin. Systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa kyseenalaistin omaa lähdekritiikkiäni ja sitä, löysinkö kaikkien aikai-

sempien tutkimusten joukosta sellaiset, jotka oikeasti tukevat tarvittavalla tasolla tätä omaa 

opinnäytetyötäni. Lisäksi kirjallisuuskatsaukseen olisi voinut varmasti valikoida vielä enem-

män aikaisempia tutkimustuloksia, mutta jo yllä mainittujen aikatauluhaasteiden takia tämä 

ei valitettavasti ollut mahdollista. Opinnäytetyössä olisi siis voinut käyttää vielä kattavammin 

lähdeaineistoja, mutta olen myös tähän määrään ja lopputulokseen tyytyväinen. Systemaatti-

sen kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen yksin ja tällaisella aikataululla on kuitenkin haastava 

tehtävä ja olen ylpeä siitä, että sain sen epävarmuustekijöistä huolimatta toteutettua. Epä-

varmuus koskien omaa lähdekritiikkiäni oli opettavainen kokemus ja näin jälkeenpäin pystyn 

sanomaan, että lähdekritiikkini on oikeastaan aika hyvällä tasolla. Tätäkin aihetta oli hyvä ky-

seenalaistaa osana opinnäytetyöprosessia.  

Yhtenä tavoitteena opinnäytetyössä oli myös se, että opinnäytetyön tuloksista olisi hyötyä 

kohdeorganisaation riskienhallinnan kehittämisessä. Koen, että johtopäätöksissäni antamat 

parannusehdotukset ovat sellaisia, joista oikeasti voi olla hyötyä kohdeorganisaatiolle ja jotka 

kohdeorganisaation on myös loppujen lopuksi suhteellisen yksinkertaista toteuttaa. Oli kuiten-

kin ilo huomata opinnäytetyötä tehdessä, että kohdeorganisaation riskienhallinta on jo todella 

hyvällä tasolla ja riskimatriisimallin vahvuuksista on saatu jo tässä vaiheessa niin paljon irti. 

Tämä asia ei oikeastaan yllättänyt, sillä pankkien riskienhallinta on hyvin säänneltyä ja vaati-

muksia on paljon, jolloin ennakko-oletus olikin, että parannusehdotukset luultavasti liittyvät 

enemmän organisaation toimintatapoihin. Toivottavasti niistä ja opinnäytetyöstä kokonaisuu-

dessaan on myös konkreettista hyötyä kohdeorganisaatiolle.  
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Liite 1: Haastattelukysymykset  

TEEMA 1: Riskimatriisi käsitteenä  

1. Tiedätkö, mitä tarkoitetaan riskimatriisilla ja mihin sitä yleisesti käytetään?  

2. Oletko itse ollut tekemisissä riskimatriisin kanssa? Jos kyllä, missä roolissa olet sitä 

käyttänyt?  

TEEMA 2: Riskimatriisin käyttö ja sen vahvuudet  

3. Onko riskimatriisi mielestäsi helppokäyttöinen ja selkeä? Miksi?  

4. Mitä hyötyä näet siinä, että riskimatriisissa käytetään värejä kategorisoimaan riskien 

vakavuutta?  

5. Mitä hyötyjä näet siinä, että riskimatriisissa arvoille käytetään usein myös sanallisia 

selityksiä?  

TEEMA 3: Riskimatriisin kouluttaminen  

6. Oletko kouluttanut riskimatriisin käyttöä henkilölle, jolla ei ole siitä aikaisempaa ko-

kemusta? Oliko kouluttaminen mielestäsi helppoa? 

7. Millainen kokemus sinulla on koulutettavien ajatuksista riskimatriisin käyttöön liit-

tyen? Ovatko koulutettavat ymmärtäneet helposti, miten riskimatriisia käytetään?  

TEEMA 4: Riskimatriisin tulokset 

8. Miten omassa työssäsi ja organisaatiossasi on käytetty riskimatriisin tuloksia?  

9. Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty riskien arvioimisen jälkeen tulosten pohjalta?  

TEEMA 5: Riskimatriisin heikkoudet  

10. Pidätkö riskimatriisin antamia tuloksia luotettavina? Perustele näkemyksesi.  

11. Riskin arvioijan rooli on merkittävässä osassa riskiarvojen antamisessa. Oletko omassa 

työssäsi havainnut, että käytettäessä matriisia arvoilla 1-5, henkilöt valitsevat hel-

pommin arvot 2-4 välillä, kuin 1 tai 5? Mistä luulet, että tämä voisi johtua?  

12. Oletko havainnut työssäsi riskimatriisin käytössä haasteita tai heikkouksia? Kertoisitko 

niistä.  

TEEMA 6: Parannusehdotukset ja muut huomioitavat asiat  

13. Mitä on mielestäsi tärkeä huomioida riskimatriisia käytettäessä?  

14. Onko sinulla riskimatriisin käyttöön liittyen parannusehdotuksia?  

 

 

  

 


