
Työturvallisuus osana organisaatioiden 

riskienhallintaa

Lassi Väisänen, toiminnanjohtaja

Suomen Riskienhallintayhdistys Ry



Esityksen sisältö

1. Taustaa ja pohdiskelua riskienhallinasta yleensä eri rooleista ja näkökulmista

2. Miten riskienhallinnan kokonaisvaltaisuus ja järjestelmällisyys varmistetaan työsuojelun näkökulmasta

3. Työsuojeluun liittyvä riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää ja päivittäistä päätöksentekoa
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Suomen Riskienhallintayhdistys

Lue lisää Rimapista

Riskikompassi PK-RH

SRHY

• On non-profit organisaatio

• Tukee monilla tavoin on tukemassa 

jäsenistöään ja suomalaista yhteiskuntaa

• Järjestämä vuosittain mini-seminaareja 

ajankohtaisten asioiden tiimoilta

• Jakaa stipendejä riskienhallinnan tutkimuksiin

• Tukee ISO31000 käyttöönottoa Suomessa

Rooli ja tavoite

• Hallinnoi PK-RH Foorumin aineistoa, jota 

säilytetään SRHY:n sivujen suojissa

• PK-RH Foorumin työkaluosiossa on esim. 

ympäristöriskikartta ja ympäristöriskien 

hallintaan liittyviä ohjeita ja työkaluja 

Työvälineiden tulostus-versiot-sivulla

• Meidän tavoitteena on osaltaan turvata tehtyä 

investointia, jonka suomalainen yhteiskunta 

on PK-RH aineistoihin sijoittanut sekä 

parantaa riskienhallintaan liittyvää tietoisuutta 

monin tavoin käytettävien resurssien mukaan

https://srhy.fi/
https://srhy.fi/rimap-sertifiointi
https://riskikompassi.fi/
https://pk-rh.fi/
http://www.pk-rh.fi/
http://www.pk-rh.fi/uploads/riskikartat/ymparistoriskikartta.pdf
http://www.pk-rh.fi/index.php?page=tulosta-tyovalineet


Mitä asioita viitekehykseen voisi kuulua?

1. Yleistä riskienhallinnasta

1. Toiminnan jatkuminen

2. Miksi riskien hallintaa tarvitaan?

2. Riskien hallinnan menetelmät ja metodit

1. Kytkentä viitekehyksiin ISO 31000

2. Johtamisjärjestelmät

3. Organisaation politiikat ja ohjeistukset

1. Riskienhallinnan johtaminen

2. Politiikka

3. Roolit ja vastuut

4. Yhteys organisaation johtamisjärjestelmään

4. GRC perusasiat

1. Hyvä hallinnointi

2. Riskienhallinta

3. Sisäinen valvonta

6. Riskienhallinta

1. Näkökulmat

2. Riskienluokittelu

3. Staattinen vai dynaaminen

7. Riskien arviointi ja raportointi  - mitä, miten ja 
kenelle 

1. Hallitus

2. Johtoryhmä

3. Organisaation toiminnot

4. Toimialat

5. Muut mahdolliset sidosryhmät
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https://riskikompassi.fi/riskienhallintaprosessi/prosessin-kuvaus
https://riskikompassi.fi/johtaminen-riskienhallinta/viitekehyksia
https://riskikompassi.fi/riskienhallintaprosessi/riskienhallintapolitiikka
https://riskikompassi.fi/johtaminen-riskienhallinta/hyva-hallintotapa
https://riskikompassi.fi/riskien-luokittelu
https://pk-rh.fi/tools.html


Mihin kysymyksiin riskien hallinnan 

haetaan / saadaan vastauksia?
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Riskienhallinta sisältää kunnan tavoitteita uhkaavien riskien 

tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen 

hallinnan. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä hyvän hallintotavan toteutumiseksi 

riskien tunnistamisen, hallinnan sekä sisäisen valvonnan 

toimintatavat tulee sisällyttää mm.

• johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin

• toiminnan ja talouden sekä investointien riski- ja 

lisäarvoperustaiseen suunnitteluun

• toiminnan (ml. tietojärjestelmät), omaisuuden hallinnan, 

hallinnon ja taloudenhoidon menettelytapoihin.

Johdon vastuulla oleva riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, 

ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan 

strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta 

sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. 

Riskienhallinnalla ennaltaehkäistään toiminnan jatkuvuutta ja 

häiriöttömyyttä uhkaavia tapahtumia perustuen ydintoimintojen 

ja järjestelmien tunnistamiseen, hyväksyttävän riskitason

määrittelyyn sekä riittävien riskien hallinnan menetelmien 

toimeenpanoon. Riskienhallintaprosessi kattaa

• toimintaympäristön analysoinnin

• uhkien ja mahdollisuuksien riittävän kokonaisvaltaisen 

tunnistamisen ja kuvaamisen

• uhkien ja mahdollisuuksien toteutumisen todennäköisyyden 

ja seurauksen analysoinnin

• riskien hallinnan menettelyiden ja mahdollisuuksien 

hyödyntämisen määrittelyn sekä

• toimeenpanon valvonnan ja tuloksellisuuden raportoinnin 

sekä arvioinnin.

Riskienarviointilomake

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/tarkastus-ja-valvonta/riskienarviointilomake


Riskienhallinta ja vakuutuspolitiikka !

• ”Kaupungin riskienhallinnan päämääränä on kaupunkikonsernin omaisuuden ja tavoitteellisen 

toiminnan turvaaminen mahdollisimman pienin riskienhallintakustannuksin. Riskienhallinnalla 

varaudutaan riittävin toimenpitein kaikkiin kaupunkikonsernia uhkaaviin riskitekijöihin, mikä edellyttää 

tarkkaa riskien kartoittamista, vastuunjakamista ja järjestelmällistä työtä riskien arvioinnissa, 

seurannassa ja hallinnassa.” 
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Miten ja kenen vastuulla työsuojelu on tässä 

tarinassa?
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Mitkä ovat osapuolten roolit esimerkissä

• Mies

• Karhu

• Lohi

https://www.youtube.com/watch?v=CVS1UfCfxlU


Erityisryhmät

Mihin vakuutuksia halutaan / tarvitaan?
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Kärkihankkeet

Erilaiset 
sopimukset

Laki 
perusopetuksesta

Kuntalaki, EU 
tietosuoja-asetus

Hankintalaki, Laki 
harmaasta 
taloudesta

Sote

Elinvoima 
projektit

Lakisääteiset 
palvelut

Erilaiset 
sopimukset

Muut mallit

Kaupungin ostot                       Kaupungin tuottamat  palvelut

Organisaation johto

Tukitoiminnot

Hankinta Talous Henkilöstö Jne. toiminto

Johdonvastuu -
vaateet liittyen 

tehtyihin päätöksiin

Omaisuus, irtaimisto 
jne.

Henkilövakuutukset, 
lakisääteinen tapaturma, 
muut henkilövakuutukset

Ryhmätapaturma ja 
koululaiset,

kaupunkilaiset

Toiminnan vastuu



Onko turvan tasosta ja toimivuudesta sama 

ymmärrys läpi linjan?
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Toimiala

Toimiala

Toimiala

Toimiala

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Työntekijät

Vanhemmat

Kuntalaiset
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Lakisääteiset työtapaturmavakuutukset

• Lakisääteiset vakuutusvelvoitteet täytetään aina – organisaatioittain voi vakuutettava kohteet vaihdella

– Tarkoittaa käytännössä esimerkiksi kuntaorganisaatioissa seuraavia ryhmiä
• Henkilökunta – kaupungin palkkalistoilla olevat henkilöt

• Peruskoulun oppilaat, lk 7-10 ja Lukion oppilaat
– Laki (460/2015) opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

• Erityisryhmät
– Kuntouttava työtoiminta - Kuntouttavasta työtoiminnassa annetun lain (189/2001) 23 §:n perusteella olevat

– Omaishoitajat - Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 10 §:n 3 momentin mukaiset

– Vammaisten työtoiminta - Sosiaalihuolto-lain (710/1982) 27 e §:n 3 momentin mukaiset

– Toimeksiantosopimuksen mukaiset perhehoitajat - Perhehoitolain (263/2015) 20 §:n momentin mukaiset toimeksianto-sopimuksen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa tehneet

– Organisaation on noudatettava lakia, varsinaista tahtotilaa ei tarvitse muodostaa. Pienet organisaatiot käyttävät 
taulustomaksuja, muut kantavat riskiä merkittävästi enemmän itse 

– Vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä voidaan valita erilaisia 
• Maksujärjestelmiä

• Katkaisurajoja (vahinkotapahtumakohtainen katkaisuraja katkaisee saman vahinkotapahtuman johdosta maksettujen korvausten ja 
tehtyjen varausten vaikutuksen vakuutusmaksuun)

• Jälkiseuranta, vakuutuksen päätyttyä (jälkiseuranta tarkoittaa, että vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneiden vahinkojen 
korvauksia seurataan vakuutuksen päättymisen jälkeisenä aikana)

• Erilaisia henkilöstön hyvin vointiin jne. liittyviä palveluita
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Vapaaehtoiset henkilövakuutukset

• Kuntaorganisaatio määrittää tahtotilan,  
– Miten käsitellään eri ryhmiä ja mitä turvaa halutaan 

tarjota - kaikille samaa vai eri ryhmille eri turvaa

• Henkilöstö

• Päiväkodit

• Kuntalaiset

• Leirikoululaiset 

– Missä käydään esimerkiksi hoidossa vahingon 
sattuessa

– Korostetaanko sitä, että esim. vanhemmilla on roolia ja 
vastuuta vahingontorjunnassa, -hoidossa ja –
kustannuksista

• Vakuutuksissa kuvataan se, miten tahtotilaa 
toteutetaan 

– Varsinaisina vakuutuksina

– Vakuutusmäärinä

– Jne.
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Kuntapäättäjät

Toimiala Päiväkoti, koulu jne.

Perhe

Soveltaminen ja ohjeistus

Politiikka ja vakuutukset
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Seuranta – mitä tietoja mistä
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Analysointi

Vahinkodata

Työaikatiedot

Johtoryhmien 
käsittelyt

Kustannus-
tiedot

Muut 
mahdolliset 
järjestelmät

Populus tms. työajan 

seurantajärjestelmät

Esim. HaiPro tms. tapahtumien 

seuranta järjestelmä
Vakuutusyhtiön vahinkodata

Talouden järjestelmät

Yhteistyökumppanien 

vahinkodata



Vakuutusyhtiöiden vahinkodataa
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Kenen tulisi määritellä seurantaa ja raportointia? 
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Toiminnan oikeellisuuden jne. tarkastaminenAsioiden määrämuotoinen käsittely
Valtuuston pitää valmistella
• Hyväksyä riskienhallintaa koskevat politiikat, 

ohjeet ja menettelytavat
• Arvioida riskejä säännöllisesti päätöksen teon 

yhteydessä että erikseen yhteenvetoina

Valtuuston pitää valmistella
• Hyväksyä riskienhallintaa koskevat politiikat, 

ohjeet ja menettelytavat
• Arvioida riskejä säännöllisesti päätöksen teon 

yhteydessä että erikseen yhteenvetoina

• Valvoa, että 
• Riskien hallinta toimeenpannaan  
• Noudatetaan toteuttamisen yleisisiä periaatteita 
• Riskien hallinnan roolit ja  vastuut on määritelty 

• Valvoa, että 
• Riskien hallinta toimeenpannaan  
• Noudatetaan toteuttamisen yleisisiä periaatteita 
• Riskien hallinnan roolit ja  vastuut on määritelty 

3. Puolustuslinja – Hallitus
• Raportoida omistajille
• Ottaa päätöksen teossa huomioon riskit
• Käsitellä riskiyhteenvetoja 

2. Puolustuslinja -Johtoryhmä / 
hallinto

• Riskien säännöllinen käsittely johtoryhmissä ja 
päätöksen tekotilanteissa

1. Puolustuslinja – Perustoiminta
• Riskien säännöllinen arviointi osana toimintaa 

ja päätöksentekoa

Toimitusjohtaja - Johtoryhmä
• Vastaavat riskien hallinnan järjestämisestä ja 

yhteen sovittamisesta siten että yrityksen
• Riskien jatkuva arviointi tukee arvon luomista ja 

sen säilyttämistä
• Toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus 

varmistetaan 
• Määritetään riskien hallinnan roolit ja vastuut

Toimitusjohtaja - Johtoryhmä
• Vastaavat riskien hallinnan järjestämisestä ja 

yhteen sovittamisesta siten että yrityksen
• Riskien jatkuva arviointi tukee arvon luomista ja 

sen säilyttämistä
• Toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus 

varmistetaan 
• Määritetään riskien hallinnan roolit ja vastuut

• Riskien tunnistaminen ja suuruuden arviointi  
• Merkittävimpien riskien, uhkien, jne. valitseminen  
• Riskien hallinnan keinojen arvioiminen  
• Vastuu riskien arvioinnin suorittamisesta  
• Riskien ja riskienhallinnan raportointi  

• Riskien tunnistaminen ja suuruuden arviointi  
• Merkittävimpien riskien, uhkien, jne. valitseminen  
• Riskien hallinnan keinojen arvioiminen  
• Vastuu riskien arvioinnin suorittamisesta  
• Riskien ja riskienhallinnan raportointi  

• Toiminnan kannalta oleelliset riskien hallintakeinot on määritelty 
• Riskeihin vastaamisen kustannusvertailu on tehty 
• Riskeille on määritelty omistajat (vastuuttaminen) 
• Riskien raportointi  seuraavalle tasolle

• Toiminnan kannalta oleelliset riskien hallintakeinot on määritelty 
• Riskeihin vastaamisen kustannusvertailu on tehty 
• Riskeille on määritelty omistajat (vastuuttaminen) 
• Riskien raportointi  seuraavalle tasolle

• Riskien hallinnan koulutuksen kattavuus ja osaaminen on varmistettu 
• Riskien tunnistaminen on osa toiminnan suunnittelua ja seurantaa 
• Riskiraportointi on järjestetty ja toteutettu asianmukaisesti 

• Riskien hallinnan koulutuksen kattavuus ja osaaminen on varmistettu 
• Riskien tunnistaminen on osa toiminnan suunnittelua ja seurantaa 
• Riskiraportointi on järjestetty ja toteutettu asianmukaisesti 

Vahvistaa Valvoo

Määrittää Vahvistaa

Toteuttaa Vastaa

Määritellään säännöt ja periaatteet



Riskien luokittelu – näkökulmia riskien hallintaan

Johto

Konsernifunktiot

Liiketoiminta

Strategiset ja 
taloudelliset 

riskit

Mistä rahat tulevat?

Vakuuttaminen, 
henkilöstö,

Kyber

Johdonvastuu, 
sijoitukset,

Vahinkojen 
torjunta, 

työhyvinvointi

Eurot, ohjeet, 
periaatteet, 

Analyysit 
käytännössä, 
seuranta ja 

monitorointi, 

Mihin rahat menevät?

Kuntaorganisaatio

Finanssivirta

Materiaalivirta

Informaatiovirta

Toimittajat Kuntalaiset

Strategiset 
riskit

Strategiset 
riskit

VahinkoriskitVahinkoriskit VahinkoriskitVahinkoriskit
Operatiiviset 

riskit
Operatiiviset 

riskit

Taloudelliset 
riskit

Taloudelliset 
riskit

Taloudelliset 
riskit

Taloudelliset 
riskit

Strategiset 
riskit

Strategiset 
riskit

Riippuvuus toimittajista ja/tai 

toimittajien korvattavuus 

Riippuvuus asiakkaista ja/tai 

asiakkaiden korvattavuus 

Yhteistyökumppanien 

• taloudellinen tilanne raiting

• harmaatalous

• erilaiset kytkökset, sanktiolistat jne.

Mitä toimittajista tiedetään?

Miten toimitukset pelaavat? Miten palvelut pelaavat?

https://riskikompassi.fi/riskien-luokittelu


Riskien käsittely organisaation eri tasoilla

29.3.2019 16

RiskiyhteenvetoRiskiyhteenveto

Vai muu tapa kertoa riskien vaikutuksista 

organisaatioon

RiskihavaintoRiskihavainto


