
BILAGA 6 RISKANALYS: SANNOLIKHET OCH KONSEKVENS 

Nedan presenteras en skala för bedömning av sannolik [Vid behov kan ämbetsverket specificera 

eller använda en annan skala som bättre tjänar ämbetsverkets riskhantering.] 

Riskens sannolikhet 

1. Osannolik: Händelsen blir verklig bara under avvikande förhållanden. Potentiell närmast i teo-

rin, ingen kännedom om att det skulle ha hänt. 

2. Potentiell: Händelsen kan ske i vissa fall. Händelsen har ägt rum ibland hos oss, ibland annan-

stans. 

3. Sannolik: Händelsen sker eller har skett ofta eller flera tillbud har förekommit. 

4. Högst sannolik: Händelsen förväntas ske med största sannolikhet. 

 
Riskens verkning  

1. Ringa: Om risken blir sann är verkningarna ringa med tanke på uppfyllandet av de strategiska 

målen. 

2. Måttlig: Om risken sker fördröjer och försvagar det tydligt möjligheterna att nå det strategiska 

målet. Verkning eller händelse utifrån vilken det inte är nödvändigt att avbryta verksamheten, men 

åtgärdsrelaterade planer är eventuellt nödvändigt att ändra. Ringa kostnader kan uppstå till följd av 

händelsen. Anseendet som en pålitlig aktör äventyras. 

3. Betydande: Om risken sker, försvårar, fördröjer eller för övrigt äventyrar det på ett avsevärt sätt 

att ett viktigt strategiskt mål uppfylls. Om risken sker kan det leda till avsevärda skador och kostna-

der. En följd eller händelse på grund av vilken verksamheten måste avbrytas eller som en följd av 

händelsen uppstår lite större kostnader. Händelsen kan även leda till att egendom går sönder. Den 

enskilda människans hälsa kan äventyras. Anseendet som en pålitlig aktör försvagas. 

4. Kritisk: Om risken sker, förhindrar eller avbryter det helt ur verksamhetens synvinkel att ett vik-

tigt strategiskt mål uppfylls. Av att risken blir verklig kan stora skador och kostnader även för andra 

följa. En följd eller händelse på grund av vilken verksamheten måste avbrytas och verksamheten 

förhindras för en längre tid. Händelsen kan leda till avsevärda kostnader sett ur hela statsförvalt-

ningens synvinkel. Hälsan hos en stor grupp människor och människoliv äventyras och det kan ha 

en omfattande verkan på hela samhällets funktion. Finlands anseende eller ställning i internation-

ella sammanhang äventyras. 


