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Ihaa kuiskasi: "En väitä ettei nyt voisi sattua 

Onnettomuutta. Onnettomuudet ovat 

omalaatuisia. Ne eivät satu koskaan ennen 

kuin sattuvat."



Maanmittauslaitoksessa riskienhallinta

• On osa laadukasta johtamista

• Tukee ennakoivaa johtamista

• Lisää tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä

• Lisää säädettyjen ja määrättyjen tehtävien toteutumisen 

todennäköisyyttä

• Auttaa varmistamaan talouden ja toiminnan laillisuuden ja 

tuloksellisuuden

• Parantaa turvallisuutta

• Parantaa uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamista
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Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu …..
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• Projektiriskejä arvioitu ja hallittu ainakin 1998 alkaen

• Systemaattista dokumentoitua riskienhallintatyötä 2002 alkaen

• Riskienhallintapolitiikka 2008

• Riskienhallintajärjestelmä käyttöön 2014

• Operatiivisten riskien arviointi ja hallinta 2014 alkaen

• Riskienhallintapolitiikka (päivitys) ja riskienhallintaprosessi 2015

• Riskienarvioinnit jatkuvuussuunnittelussa 2014-2015

• Tulostavoiteriskit 2016 alkaen

• Projektiriskien arviointi ja hallinta: menettely uudistettu 2016

• Tietosuojariskien arviointi ja hallinta 2017 alkaen

• Työsuojeluriskien arviointi ja hallinta jatkuvaa

• Tieto riskienhallinnan tilanteesta vuosittain sisäisen valvonnan 

arviointi- ja vahvistuslausumaan



Riskienhallintaprosessi - arviointi

Ympäristön ymmärtäminen
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Riskien käsittely
- Toteutetut 

hallintatoimenpiteet

- Ehdotettavat uudet 

hallintatoimenpiteet

Riskien arviointi

Riskien ja mahdolli-

suuksien tunnistaminen

Mitä toimenpiteitä on jo toteutettu?

Mitä voi tapahtua?

Mihin kokonaisuuteen ja 

yksittäiseen kohteeseen riskien 

arviointi kohdistuu?

Mitä seurauksia voi olla?

Mitkä syyt voivat johtaa tapahtumaan?

Riskien analysointi

Riskien luokittelu Mikä on riskin todennäköisyys, 

vaikutus ja riskiluku?

Mitä toimenpiteitä voidaan tai tulisi  

vielä tehdä?

Arviointikohteiden valinta
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Riskienhallintaprosessi - hallinta ja seuranta

Hallintatoimenpiteiden 

seuranta 

Hallintatoimenpiteistä 

päättäminen

Kokonaisriskitilanteen 

katselmointi

Mikä on kriittisten riskien 

hallintatoimenpiteiden tilanne?

Mitkä toimenpiteet toteutetaan? 

Mihin mennessä toteutetaan? 

Kuka vastaa toimenpiteistä?

Mikä on MML:n riskitilanne? Mikä 

on riskien hallintatoimenpiteiden 

tilanne

Mitkä hallintatoimenpiteet tulisi 

toteuttaa?

Ehdotus toteutettavista 

hallintatoimenpiteistä

Mikä on hallintatoimenpiteiden 

tilanne?

Kriittisten riskien 

seuranta
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Kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa

• Riskienhallinta kattaa strategiaan, tulossopimukseen, palveluihin, 

prosesseihin, projekteihin, hankkeisiin ja käytettäviin resursseihin 

liittyvien riskien hallinnan

• Varmistetaan Maanmittauslaitoksen päivittäisen toiminnan 

toteuttaminen, tietosuoja, tietojen käytettävyys, eheys ja 

luotettavuus

• Riskienhallinta on osa turvallisuuden hallintaa sekä jatkuvuus- ja 

valmiussuunnittelua

• Pyritään ennalta ehkäisemään erilaisten onnettomuuksien, 

vahinkojen, häiriöiden, rikosten ja ylimääräisten kustannusten 

syntymistä

• Tavoitteena integroida riskienhallinta osaksi tulosohjausta, 

johtamista, palveluiden tuottamista, toiminnan prosesseja, 

hankkeita sekä päivittäisen toiminnan toteuttamista.
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Toimitilariskit

Strategiset riskit, tulostavoiteriskit

Riskienarviointikerrokset

Prosessiriskit 

Projektiriskit

Alustajärjestelmien ja verkkojen riskit

Tietovarantoihin kohdistuvat riskit

Henkilöstöriskit, työturvallisuusriskiti

Sovelluksiin kohdistuvat riskit

P
a
lv

e
lu

ih
in

 k
o

h
d

is
tu

v
a

t ris
k
it

Maanmittauslaitoksen laitostasoiset riskit
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Arvioitavat kohteet

• Arviointikohteiden valinnasta päättää pääsääntöisesti suojattavan 

kohteen omistaja
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Palvelu

Tietojärjestelmä

Toimitila

Tietovaranto

Muutos

Toimintayksikkö

Tulostavoitteet

Henkilötiedot

Prosessi

Projekti
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Riskin 

vakavuus

Vaikutus 

tavoitteiden 

toteutumiseen
Toiminnan estymisen vaikutukset Rahallinen menetys Mainevaikutukset

1 Vähäinen Yksittäinen lyhytkestoinen häiriö 

toiminnassa

< 1 k€ Yksittäinen pettynyt asiakas

2 Kohtalainen Toiminnassa toistuvia lyhytkestoisia 

häiriöitä, ydintehtävien luotettavuus 

kärsii

1 – 10 k€ Useita pettyneitä asiakkaita, 

kommentointia sosiaalisessa 

mediassa, 

3 Merkittävä Toiminnassa ajoittaisia häiriöitä, 

jolloin jotain ydintehtävää ei voida 

hoitaa lainkaan

10 k€ - 100 k€ Negatiivinen kansallinen 

julkisuus yksittäisessä asiassa

4 Suuri Toiminnassa jaksottaisia 

pitkäkestoisia häiriöitä, jolloin 

ydintehtäviä ei voida hoitaa lainkaan

100 k€ - 1 M€ Pitkäkestoinen kansallinen 

julkisuus

5 Kriittinen Kyky hoitaa viranomaisen 

ydintehtäviä on menetetty

> 1 M€ Laitoksen uskottavuuden ja 

luottamuksen menetys

Riskien luokittelu

Riskin vaikutus (vakavuus)
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Riskin 

todennäköisyys Riskin toteutumistodennäköisyys 

1 Riskin toteutuminen on erittäin epätodennäköistä (ei ole tapahtunut koskaan 

aikaisemmin, ei todennäköisesti tule tapahtumaan)

2 Riskin toteutuminen harvinaista (on joskus tapahtunut, saattaa ehkä tapahtua 

joskus uudestaan)

3 Riskin toteutuminen mahdollista (on aikaisemmin tapahtunut useammin kuin 

kerran, voi tapahtua uudestaan tulevaisuudessa)

4 Riskin toteutuminen on todennäköistä (on tapahtunut kerran viimeisen vuoden 

aikana, todennäköisesti tapahtuu kerran seuraavan vuoden aikana)

5 Riskin toteutuminen on lähes varmaa (on tapahtunut useita kertoja aikaisemmin, 

tapahtuu todennäköisesti useita kertoja seuraavan vuoden aikana)

Riskien luokittelu

Riskin todennäköisyys



Riskiluvut
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Riskin vaikutus x riskin todennäköisyys = riskiluku

V x T = RL

Riskin vaikutus
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Riskiin reagoiminen
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Riskiluku Riskin suuruus Toimenpide

< 3 Ei riskiä Tunnista, dokumentoi ja seuraa

3 -6 Huomioitava Seuraa ja suunnittele toimenpiteet. 

Valmistaudu käynnistämään toimenpiteet

8 - 12 Merkittävä Suunnittele ja käynnistä toimenpiteet, valvo toimenpiteet

15 – 25

tai vaikutus = 5

Sietämätön Käynnistä toimenpiteet välittömästi, aloita tarvittaessa 

kriisinhallinta



Mitä on opittu?



Jotain on opittu

• Riskien läpinäkyvyys on erittäin tärkeää

• Johdon tahtotilan tulee näkyä riskien hallinnassa

• Riskit  Harjoittelu  Jatkuvuuden turvaaminen

• Projektiriski  Lopputuoteriski  Toimintariski

• Ajatellaan joustavasti
• Riskin syy voi olla myös itsenäinen riski

• Usein syihin on helpompi vaikuttaa kuin itse riskiin

• Tärkeintä on kuitenkin löytää se taso, johon voidaan vaikuttaa

• Riskejä ei luokitella riskityypin mukaan - ainakaan toistaiseksi

• Syötteitä riskienarviointeihin poimitaan eri tilanteista
• Poikkeamista ja läheltä-piti-tilanteista

• Auditoinneista

• Muutoksista organisaatiossa, toiminnassa, ympäristössä jne.

• Joskus on hyvä palata vanhaan käytäntöön
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Riskien näkyvyys ja hyödyntäminen
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• Toimitila- ja henkilöstöriskien tulee näkyä muissa arvioinneissa 

pohjatietona

• ICT-riskien tulee näkyä muissa arvioinneissa pohjatietona

• Sovellusriskien tulee näkyä sovellusta käyttävien prosessien ja 

palveluiden arvioinneissa pohjatietona

• Tietovarantoriskien tulee näkyä tietovarannon tietoja käyttävien 

prosessien ja palveluiden arvioinneissa pohjatietona

• Projektiriskit siirtyvät projektin päättyessä tarvittaessa palveluiden 

hallittavaksi

• Projektien lopputulosten riskejä hyödynnetään projektin aikana
• Jäännösriskit siirtyvät projektin päättyessä palveluiden hallittaviksi

• Prosessien, palveluiden ja tutkimuksen riskit tulee arvioida ainakin 

jatkuvuussuunnitelmien päivityksen yhteydessä



Riskienhallintatyön hyödyntäminen
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Jatkuvuussuunnitelmat ja -harjoitukset



Katse tulevaisuuteen
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Tuotanto

Projektin tuotoksen tai palvelun / toiminnan riskien arviointi ja hallinta

Käyttöönottovaiheen riskien arviointi ja 

hallinta

Projektin riskien arviointi ja 

hallinta

Projekti

Käyttöön-

otto

Palvelu

Toiminto

Tehtävä

Hetki X

Toiminto

Toiminto

Vaihe1 Vaihe2 Vaihe3

Palvelu3

Palvelu2

Palvelu1



Riski

Riskin syyt

Riskin seuraukset 

tai haittavaikutukset

Riskin suuruus

Ehkäisevät

toimenpiteet

Tarvittavat 

toimenpiteet

Vastuuhenkilö / 

yksikkö

Aikataulu

Maanmittauslaitos,

Riskienhallinta

Päiväys:

Tarkastelun kohde: Arvioijat: 
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Jotain uutta, jotain vanhaa….



Mitä seuraavaksi?
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• Uusi riskienhallintapolitiikka ja prosessi-/menettelykuvaus 2018

• Riskien hallintatoimenpiteiden seuranta eri organisaatiotasoilla 

(johtotiimeissä sekä koordinaatio- ja strategiatiimissä)

• Riskienhallintaohjelmiston päivitys

• Riskienhallinnan vuosikellon kiinnittäminen

• Riskien tunnistaminen ja hallinta osaksi 

muutoksenhallintaprosessia



Haasteita
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• Miten hallitaan sellaiset riskit, joihin emme voi vaikuttaa?

• Lakisääteinen velvoite käyttää tiettyjä palveluntuottajia

• Tehtävät, jotka annetaan laitokselle ulkopuolelta

• Kuinka näkyvöittää eri palveluihin 

vaikuttavat riskit

• Riskienhallintavälineen kehittäminen

• Riskien hallinta organisaation eri tasoilla

”Miten saadaan metsä näkymään puilta”



Kiitos!

”Ajatteles, jos joku puu kaatuisi kun me olemme sen alla!”, sanoi Nasu. 

"Ajatteles, jos ei kaadu", sanoi Nalle Puh pitkään harkittuaan. 


