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Tiivistelmä: 

Helsingin yliopistolla otettiin vuoden 2018 alusta käyttöön kokonaisvaltaiseen 

riskienhallintaan tähtäävä riskienhallinnan toimintamalli, jonka implementaatiota tai 

toimintaa ei ole tähän mennessä selvitetty. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää 

Helsingin yliopiston riskienhallinnalle annettuja tavoitteita ja niiden toteutumista, sekä 

laajentaa korkeakoulujen riskienhallintakäytäntöjä koskevan tutkimuskirjallisuuden 

näkökulmaa.  

Tutkielmassa hyödynnetään Robert Yinin tapaustutkimusarvioinnin, sekä Evert Vedungin 

ja Morten Balle Hansenin monitahoarvioinnin metodologiaa. Tapaustutkimusarvioinnilla 

pyritään selvittämään riskienhallinnan toimintamallin virallisia tavoitteita ja niiden 

toteutumista. Monitahoarvioinnin keinoin tutkitaan yliopiston eri yksiköiden näkemyksiä 

riskienhallinnan toimivuudesta. Tutkielman aineisto koostuu yliopiston virallisista 

riskienhallintaa ohjaavista asiakirjoista, vuosien 2017-2019 strategian 

toimeenpanosuunnitelmista ja toimintakertomuksista, sekä yliopiston eri yksiköiden 

johtajien haastatteluista. 

Tutkielman perusteella riskienhallinnan toimintamalli on muotoiltu hyvin ja perustellusti, 

mutta se, kuinka se on implementoitu eri yksiköissä, vaihtelee. Tämän takia 

riskienhallinnasta ei käytännössä saada täyttä hyötyä kaikissa yksiköissä, eivätkä kaikki 

riskirekisterin tiedot näin ole täysin vertailukelpoisia. 

Riskienhallinnan toimintamallille annetut tavoitteet liittyvät sääntöjen noudattamiseen ja 

laadunvalvontaan, laadukkaan riskienhallintaprosessin toteutumiseen sekä tiedon 

hyödyntämiseen. Näistä erityisesti tiedon hyödyntäminen kuitenkin jää vähemmälle 

huomiolle useiden yksiköiden toiminnassa. Tavoitteiden toteutumista voisi parantaa 

esimerkiksi keskustelemalla riskienhallinnan tärkeydestä yksiköissä sekä yksiköiden ja 

riskienhallinnan asiantuntijan kesken. 
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1 Johdanto  

 

Korkeakoulusektoriin kohdistuvien vaatimusten ja epävarmuuden lisääntyminen ovat saaneet monet 

yliopistot ottamaan käyttöön erilaisia riskienhallinnan toimintaperiaatteita parantaakseen 

toimintaedellytyksiään. Monet riskienhallinnan periaatteet ovat kuitenkin kehittyneet yritysmaailman 

kontekstissa, eikä niiden toimivuutta ole juuri tarkasteltu yliopistoissa, joiden toimintaympäristö ja 

organisatoriset piirteet erottavat ne muista organisaatioista. Suurin osa aihepiirin tutkimuksesta on 

keskittynyt riskienhallinnan erilaisiin implementaatioprosesseihin erityisesti amerikkalaisissa ja 

englantilaisissa yliopistoissa. C. Huber on kuitenkin jo vuonna 2009 esittänyt hypoteesin siitä, kuinka 

riskienhallinta tulee luultavasti 2000-luvun edetessä leviämään yhä laajemmalle esimerkiksi 

mannereurooppalaisessa kontekstissa (C. Huber 2009, s. 89), ja tämä kehitys on nähtävillä myös 

suomalaisten korkeakoulujen hallinnossa (Huhta 2016, s. 126). Yliopistojen riskienhallintaa 

koskevassa akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa tulee usein esiin tarve jatkotutkimukselle, joka 

esimerkiksi kartoittaisi sitä, mitä implementaatioprosessien jälkeen on tapahtunut, ja mahdollistaisi 

kansainväliset vertailut. 

 

Myös Helsingin yliopisto on toteuttanut riskienhallintaa jo useamman vuoden ajan, ja sen nykyinen 

riskienhallinnan toimintamalli on vuodelta 2017, eikä sen toimintaa ole vielä arvioitu kattavasti. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sitä, millaisia tavoitteita eri Helsingin yliopiston 

sisäiset tahot ovat antaneet riskienhallinnalle, ja arvioida niiden toteutumista sekä riskienhallinnan 

toimintamallia yleensä. Lisäksi tarkoituksena on käsitellä myös eri yksiköiden ja tiedekuntien 

riskienhallintaa koskevien näkemysten, kokemusten ja tavoitteiden välillä ilmeneviä eriäviä 

näkemyksiä. Tutkielma tulee näin ollen vastaamaan hyvin pieneen osaan siitä tutkimustiedon 

tarpeesta, joka korkeakoulujen riskienhallinnan tutkimuksen kentällä vallitsee, mutta pyrkii antamaan 

kattavan sekä ajankohtaisen kuvan siitä, millainen riskienhallinnan tilanne on Helsingin yliopistolla 

ja sen tutkimukseen osallistuneissa yksiköissä.  

 

Riskienhallintaa käsittelevän teoriakirjallisuuden lisäksi tutkielmassa hyödynnetään muun muassa 

Robert Birnbaumin yliopisto-organisaatioiden hallintoa käsitteleviä teorioita, sekä viimeaikaista 

kotimaista tutkimusta suomalaisten korkeakoulujen toimintaympäristöstä ja tilanteesta. Aineiston 

analyysissa käytetään Robert Yinin, Evert Vedungin sekä Morten Balle Hansenin kehittämiä 
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tapaustutkimusmenetelmiä. Teoria esitellään luvussa kaksi, ja metodologia sekä aineisto luvussa 

kolme. Aineiston analyysiin keskitytään luvussa neljä. Johtopäätökset esitetään luvussa viisi, ja 

niiden perusteella muodostetut riskienhallinnan toimintamallia koskevat kehitysehdotukset luvussa 

kuusi.  
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2 Teoria 

 

2.1 Riskienhallinnan perusteet 

 

Riskit ja riskien ottaminen ovat osa jokapäiväistä elämää (Kuusela & Ollikainen 2005 s.15), ja riskin 

olennainen piirre on epävarmuus riskin toteutumisesta (Kuusela & Ollikainen 2005 s. 28). Riskien 

väistämättömyydestä huolimatta ne eivät ilmene tyhjästä, vaan asiasta tulee riski vain silloin, kun 

sillä ajatellaan olevan epävarmuutta luova vaikutus asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

(C. Huber 2009, s. 85). Alan tieteellisessä keskustelussa esimerkiksi termejä ”riski” ja 

”kokonaisvaltainen riskienhallinta” pidetään jokseenkin hankalasti määriteltävinä (esimerkiksi 

Gallagher et al.2009 s. 4, Ahteensivu et al. 2018 s. 11, Lundquist 2013 s. 145, Bromiley et al. 2014 

s. 266). Riski voidaan kuitenkin määritellä esimerkiksi ”asiaksi tai tapahtumaksi, joka toteutuessaan 

saattaa estää tai vaikeuttaa saavuttamasta strategisia tavoitteita. Tämä voidaan ilmaista myös 

poikkeamana odotetuista tuloksista, jotka voivat olla positiivisia (mahdollisuus) tai negatiivisia 

(uhka)” (Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, s. 

2). 

 

Riskejä voidaan luokitella esimerkiksi dynaamisiin ja staattisiin riskeihin. Dynaamisille riskeille on 

tyypillistä, että niistä voi seurata sekä negatiivisia että positiivisia asioita, ja yksilö voi itse päättää, 

haluaako ottaa dynaamisen riskin vai ei. Staattiset riskit puolestaan voivat toteutuessaan johtaa vain 

huonoihin lopputuloksiin, eikä niihin voi itse vaikuttaa. (Kuusela & Ollikainen 2005 s. 33-34.) Näin 

ollen riskienhallinnalla on mahdollista vaikuttaa lähinnä dynaamisiin riskeihin, mutta se voi myös 

lisätä tietoisuutta staattisista riskeistä. Riskienhallinta on prosessi, jossa esimerkiksi riskien 

tunnistamisen ja niihin varautumisen avulla pyritään hallitsemaan riskien aiheuttamaa epävarmuutta 

(Kuusela & Ollikainen 2005 s.35). Riskienhallinta tulee siis ymmärtää hallinnollisena toimenpiteenä, 

joka arvioi mahdollisia riskejä kattavana kokonaisuutena (Nocco ja Schultz 2006, s. 8). 

 

Kuuselan ja Ollikaisen kirjassa esitellään alun perin Harringtonin ja Niehausin (1999) määrittelemät 

riskienhallintaprosessin vaiheet, jotka ovat:  

1. Merkittävien riskien tunnistaminen 

2. Vahinkojen todennäköisyyden ja vakavuuden arviointi 
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3. Riskienhallintamenetelmien kehittäminen ja sopivien menetelmien valinta 

4. Riskienhallintapäätökset 

5. Toteutettujen riskienhallintaratkaisujen arviointi. 

Riskienhallinnan tavoitteena on organisaation toimiva ja mahdollisimman tehokas hallinto, (Nocco 

ja Schultz 2006, s. 9) sekä toiminnan jatkumisen varmistaminen myös poikkeusoloissa (Kuusela & 

Ollikainen 2005 s.155). On kuitenkin hyvä ymmärtää, että silloinkin, kun tulevaisuutta pyritään 

ennustamaan ja eri vaihtoehtojen seurauksia kartoittamaan, voivat asiat kuitenkin mennä eri tavalla, 

kuin mihin on varauduttu (Kuusela & Ollikainen 2005 s. 89). 

 

Koska riskin ottamisen seuraukset voivat myös olla positiivisia, on riskien ottaminen tietyissä 

olosuhteissa kannattavaa. Riskinottohalukkuudella määritellään sitä, kuinka organisaatio suhtautuu 

erilaisiin epävarmuutta tuottaviin tekijöihin (Nocco ja Schultz 2006, s. 11). Esimerkiksi Helsingin 

yliopiston Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteisiin on kirjattu, että yliopisto voi ottaa 

riskejä edistääkseen laadukasta ja kriittistä tutkimusta, mutta pyrkii vähentämään riskit minimiin, kun 

kyseessä on ihmisten terveys ja turvallisuus (Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan periaatteet s. 2). 

 

Riskinhallinnan käytännöt ovat kehittyneet muutamassa vuosikymmenessä merkittävästi, sillä kun 

aiemmin riskienhallinta tarkoitti lähinnä organisaation taloushallinnon hankkimia vakuutuksia, on 

nykyään alettu implementoida niin kutsuttua kokonaisvaltaista riskienhallintaa (Nocco ja Schultz 

2006, s. 8). Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ideana on tarkastella kaikkia organisaatioon 

kohdistuvia riskejä koordinoidusti samassa viitekehyksessä (Nocco ja Schultz 2006, s. 8), sillä 

esimerkiksi pelkkä vakuutusten hankkiminen ei auta tunnistamaan tai optimoimaan riskejä (Pöyry 

2008, s. 43). Aiko Kageyama tunnistaa riskienhallinnassa kolme kehitysvaihetta, jotka ovat 

perinteinen riskienhallinta, kehittynyt riskienhallinta ja strateginen riskienhallinta, johon myös 

kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu. Perinteiselle riskienhallinnalle on tyypillistä riskien hallinta 

yksi riski kerrallaan siiloutuneesti, sekä vakuuttaminen keskeisenä riskienhallintakeinona. 

Kehittyneessä riskienhallinnassa keskitytään mahdollisten vahinkojen kustannusten minimointiin, 

kun taas strateginen riskienhallinta ymmärtää riskin siihen liittyvän epävarmuuden kautta, ja pyrkii 

optimoimaan riskit ja riskien ottamisen. (Kageyama 2014 s. 64.) 
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Kokonaisvaltaiselle riskienhallinnalle on olemassa useita eri malleja, joista tunnetuimmat ovat COSO 

ERM -malli, sekä kansainvälisen standardointiverkoston ISO 31000 -standardiin perustuva malli. 

Mallit painottavat riskienhallinnassa hieman eri asioita, COSO ERM erityisesti sisäisen valvonnan 

merkitystä (Kageyama 2014, s. 63) ja ISO 31000 riskienhallintaa työkaluna strategisten tavoitteiden 

saavuttamisessa, mutta riskienhallinnan käytänteiden kannalta mallit eivät ole radikaalisti erilaisia, ja 

se, kumman mallia mukaillen oman organisaation riskienhallinta järjestetään, on ainakin osittain 

makuasia (Nieminen 2018, riskiblogi.fi). Kumpaakin mallia on sovellettu yliopistojen 

riskienhallinnan kehittämiseen ja niitä on joskus hyödynnetty yhtä aikaa (Kageyama 2014, s. 74), 

mutta tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti ISO 31000 -standardin mukaiseen malliin, sillä 

Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintaperiaatteet perustuvat siihen. Standardi perustuu hyviin 

riskienhallinnan käytäntöihin, ja sen tarkoituksena on tukea organisaatioita riskienhallinnan 

implementaatiossa ja käytössä (Kalli 2019, s. 3). Standardi on luonteeltaan ohjaava, eikä se sovellu 

esimerkiksi sertifikaatin perustaksi (Suomen standardisoimisliiton verkkosivut). 

 

Kun organisaatiosta tulee monimutkaisempia ja sen toimintaympäristöstä epävarmempi, 

organisaatioon kohdistuvat riskit lisääntyvät, mikä ajaa organisaation helposti kehittämään 

riskienhallintaansa, ja esimerkiksi implementoimaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 

toimintatavat (Pöyry 2008, s. 41-42). Jotta kokonaisvaltainen riskienhallinta toimii, tulisi 

organisaation hallituksen, johdon ja työntekijöiden osallistua siihen niin, että riskienhallinta on 

mukana kaikessa suunnittelussa (Kuusela & Ollikainen 2005 s. 126). Riskienhallinnan toimintatavat 

tulee suunnitella vastaamaan kyseisen organisaation tarpeita, ja niissä tulee ottaa huomioon 

esimerkiksi organisaatiokulttuuri (Pöyry 2008, s. 57). Näin toteutetulla riskienhallinnalla voidaan 

parantaa päätöksentekoa (Nocco ja Schultz 2006, s. 134).  

 

Jotta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan implementaatio onnistuu, tulisi koko organisaation 

ymmärtää sen hyöty (Nocco ja Schultz 2006, s. 14). Organisaation tulee tunnistaa siihen kohdistuvat 

riskit, määritellä tapa, jolla niitä voidaan mitata, arvioida eri riskien todennäköisyydet, ja koostaa 

näiden tietojen perusteella riskirekisteri, joka kattaa kaiken organisaation toiminnan (Nocco ja 

Schultz 2006, s. 15). Lisäksi organisaation tulee määritellä riskienhallinnan tavoitteet ja työkalut, 

sekä päättää, kuinka toimintatavoista tiedotetaan, ja kuinka prosessia sen implementaation jälkeen 

arvioidaan (Pöyry 2008, s. 57).  Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan implementaatiossa voidaan 

erottaa neljä vaihetta, jotka jakautuvat useisiin pienempiin osiin. Jokaisen organisaation, joka päätyy 
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hyödyntämään riskienhallintaa, on tärkeä määritellä itse sille sopiva tapa toteuttaa ja implementoida 

riskienhallinnan toimintaperiaatteet, mutta tämä monivaiheinen prosessi kiinnittää huomiota 

esimerkiksi siihen, kuinka varsinaista implementaatiota tulee edeltää syvällinen pohjustusprosessi, 

sekä siihen, kuinka toimintamallin toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota myös 

implementaatiovaiheen jälkeen (Kageyama 2014 s. 65-70). 

 

Organisaatioiden riskienhallintaprosesseissa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintatavoista on 

erotettavissa operatiivinen riskienhallinta. Operatiivinen riskienhallinta on muuta riskienhallintaa 

lyhytjänteisempää, ja keskittyy organisaation päivittäiseen toimintaan. Operatiiviset riskit pyritään 

käsittelemään keskijohdossa, jotta organisaation johto voi keskittyä pidemmän aikavälin 

riskienhallintaan ja suunnitteluun, mutta merkittävistä operatiivisista riskeistä on myös tärkeää 

raportoida eteenpäin, jotta ne huomioidaan riskienhallinnan kokonaiskuvassa. (Noukka 2017, 

riskiblogi.fi.) Operatiivisia riskejä voivat olla esimerkiksi organisaation toimintaan, henkilöstöön ja 

järjestelmiin liittyvät, sisäisten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamat riskit (Kuusela ja Ollikainen 2005, 

s. 154). 

 

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintaa ja hyötyjä rajoittavat esimerkiksi tulevaisuuden 

epävarmuus, se, ettei kaikkea yksinkertaisesti voida kontrolloida, sekä inhimillisen toiminnan, kuten 

virheiden ja tahallisen haitallisen toiminnan mahdollisuus (Pöyry 2008, s. 54). Riskienhallintaa 

koskevaa teoriaa yleensä on kritisoitu muun muassa siitä, että erilaisten riskien kattava ja selkeä 

luokittelu on vaikeaa, koska samat epävarmuutta aiheuttavat tekijät voidaan nähdä erityyppisinä 

riskeinä (C. Huber 2009, s. 88). Riskienhallintaa on esimerkiksi yritysmaailman kontekstissa 

kritisoitu myös siitä, ettei sen tuomaa lisäarvoa voida välttämättä todistaa luotettavasti, joten 

riskienhallintatoimenpiteiden hyödyllisyys jää helposti epäselväksi (Bromiley et al. 2014 s. 268-269). 

Lisäksi on hyvä tiedostaa, että vaikka riskienhallintaan suunniteltaisiin selkeät toimintaperiaatteet, 

joita noudatettaisiin hyvin, on kaikkeen mahdotonta varautua, ja yllättäviä tapahtumia voi silti sattua 

(Bromiley et al. 2014 s. 265). Muiden kuin finanssialan yritysten riskienhallinnasta saatua hyötyä on 

epäilty, sillä erilaiset organisaatiot ovat selvinneet kohtaamistaan ongelmista ilmankin 

riskienhallintaa (Pöyry 2008, s. 39), ja onhan Helsingin yliopistokin organisaationa satoja vuosia 

vanhempi kuin moderni käsitys riskienhallinnasta. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pahan 

päivän varalle on kuitenkin järkevä periaate, ja koko riskienhallinnan hyödyllisyyden 
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kyseenalaistamisen sijaan kannattaisikin ehkä keskittyä pohtimaan sitä, mikä olisi paras tapa järjestää 

riskienhallinta missäkin tilanteessa (Pöyry 2008, s. 40). 

 

Käytäntönä riskienhallintaa voidaan kritisoida siitä, että yrityksistä huolimatta tulevaisuuden 

ennakoiminen on erittäin hankalaa. Riskienhallinnan hyötyjä on vaikea todistaa, mutta 

realisoituneista riskeistä on helppo sanoa jälkikäteen, kuinka ne olisi voitu estää. Tapahtumia, joita 

on vaikea tai mahdoton ennustaa, ja joilla on suuri vaikutus, on kutsuttu mustiksi joutseniksi (Taleb 

2007). Riskienhallinnan kannalta tällaiset tapaukset ovat erittäin hankalia, ja haastatteluaineistossa 

ne ovat nousseet esille esimerkiksi koronaviruspandemian kautta. Useat haastateltavat ovat todenneet, 

ettei heille olisi tullut mieleenkään merkitä pandemiaa yksikkönsä riskitietoihin, sillä kaikkia 

periaatteessa mahdollisten mutta vaikeasti ennustettavien tapahtumien, joihin yliopisto voi vaikuttaa 

vain minimaalisesti, ei ole järkevää kirjata riskirekisteriin, vaan riskienhallinnalla pyritään 

varautumaan tällaisia todennäköisempiin tapahtumiin. Tämä kuitenkin herättää kysymyksen siitä, 

onko riskienhallinnasta todellista hyötyä organisaation toiminnan jatkumisen takaamisessa.  

 

Riskienhallintaa voi hankaloittaa esimerkiksi se, että ihmiset saattavat kuvitella ymmärtävänsä asioita 

todellisuutta paremmin. Tapahtumia on mahdollista tarkastella vasta jälkikäteen ja silloin ne saattavat 

vaikuttaa järjestelmällisemmiltä ja tavoitteellisemmalta, kuin mitä ne olivat. Lisäksi auktoriteettien 

luomat arviot ja kategoriat eivät aina ole päteviä. (Taleb 2007, s. 8.) Tämän takia tapahtumia on vaikea 

ennustaa, mutta jälkikäteen on helppo esittää yksinkertaistettuja syy-seuraussuhteita, jotka eivät 

todellisuudessa pidä paikkaansa, mutta voivat silti vaikuttaa tulevaisuuden ennustamiseen ja siihen 

liittyviin toimenpiteisiin. 

 

Asiantuntijat saattavat ajatella, että heidän ennustuksensa ja selityksensä ovat tarkempia kuin 

ihmisten keskimäärin, ja he esittävät näkemyksiään tämän mukaisesti, mutta todellisuudessa 

asiantuntijoiden arviot eivät usein ole sen parempia kuin muiden (Taleb 2007, s. 14). Riskienhallinnan 

madollisuuksia rajoittaa myös se, että vaikka asioiden luokitteleminen kategorioihin on ihmisille 

hyvin tyypillistä, saatetaan sen myötä todellisuuden ilmiöt epähuomiossa muuttaa todellista 

yksinkertaisemmiksi (Taleb 2007, s. 15). Hankaluuksia voi aiheuttaa myös se, jos saman asian 

havainnointiin osallistuu monta tahoa, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään, syntyy helposti 

vaikutelma, että useamman ihmisen työpanos luo tarkemman kokonaisvaikutelman aiheesta, mutta 
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todellisuudessa voi myös käydä niin, että kaikki prosessiin osallistuvat omaksuvat samat näkökulmat 

ja tulkinnat, ja päätyvät toistamaan toisiaan, jolloin muut näkökulmat saattavat jäädä huomiotta 

(Taleb 2007, s. 15).  

 

Riskienhallinnan kontekstissa tämä voisi johtaa siihen, että luodut riskikategoriat ohjaavat 

riskienhallinnan parissa työskenteleviä ihmisiä ajattelemaan nimenomaan tietynlaisia riskejä, mikä 

voisi johtaa erilaisten ja yllättävien riskien sivuuttamiseen. Yliopiston riskienhallinnan kontekstissa 

yksiköiden johtajat tekevät riskienhallintatyötä haastatteluaineiston perusteella kuitenkin varsin 

itsenäisesti vailla muiden yksiköiden tekemän, vastaavan työn vaikutuksia, ja lisäksi yksittäisten 

yksiköiden riskienhallinnasta vastaa useimmiten yksi ihminen, mikä hillitsee sitä haittavaikutusta, 

joka useiden toimijoiden läsnäololla voi olla tulevaisuuden ennustamisen kannalta.  

 

2.2 Aiempi tutkimus korkeakoulujen riskienhallinnasta 

  

Suomalaisten yliopistojen riskienhallintaa ei olla aiemmin tutkittu kovin kattavasti. Vaikka 

riskienhallinta on levinnyt yritysmaailmasta julkishallinnon puolelle, vaikuttaa riskienhallintaa 

koskevan kotimaisen tutkimuksen painopiste edelleen olevan nimenomaan yritysmaailman 

riskienhallinta. Sen sijaan esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa riskienhallintaa on tutkittu 

myös korkeakoulujen kontekstissa ainakin jonkin verran erityisesti implementaation kannalta (C. 

Huber 2009, M. Huber 2011, Kageyama 2014). 

 

Monet hallinnolliset ideat ovat levinneet esimerkiksi isomorfisen kehityksen myötä Euroopassa, ja 

usein ne ovat lähtöisin Iso-Britanniasta, missä riskienhallinnasta tuli pakollista korkeakouluissa 

vuonna 2000 (C. Huber 2009, s. 84-85). Yksi syy pakolliseen implementaatioon saattaa olla se, että 

riskienhallinnan avulla katsottiin voitavan vahvistaa yliopisto-organisaatiota ja tehdä sen toiminnasta 

rationaalisempaa (M. Huber 2011, s. 2). New Public Management -ajattelun myötä yliopistoilla on 

ollut aiempaa kovempi paine toimia kustannustehokkaasti ja käyttää veronmaksajien rahat hyvin, ja 

riskienhallinta voidaan nähdä yhtenä keinona hallinnon tehostamisessa (M. Huber 2011, s. 3). 

Yliopistojen harjoittama riskienhallinta voi osoittaa sidosryhmille, että yliopistot ovat rationaalisia 

toimijoita, ja riskienhallinta voi myös parantaa yliopiston kapasiteettia rationaaliseen toimintaan (M. 

Huber 2011, s. 4). Iso-Britanniassa korkeakouluille pakolliseksi tullutta riskienhallintaa kritisoitiin, 
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ja sen katsottiin esimerkiksi olevan sopimaton yliopiston joustavaan ympäristöön (M. Huber 2011, s. 

3). Vaikka riskienhallinnan käytäntöjen implementoiminen ei Iso-Britanniassa tapahtunut 

yliopistojen omasta aloitteesta, ne saivat kuitenkin itse määritellä sen, miten riskienhallinta 

toteutetaan, ja tämän myötä pakottavan isomorfisen kehityksen lisäksi ilmeni myös jäljittelevää 

isomorfiaa, kun yliopistot kehittivät omia toimintatapojaan (M. Huber 2011, s. 4). 

 

Kun riskienhallintaa implementoidaan eri maiden toimintaympäristöissä, tulee lopputuloksista 

pakostakin erilaisia, mutta saman termin käyttäminen näistä eri variaatioista on hyvin tyypillistä (C. 

Huber 2009, s. 91). Esimerkiksi manner-Euroopassa valtioilla on perinteisesti ollut enemmän 

vaikutusvaltaa korkeakoulujen toimintaan kuin Iso-Britanniassa, ja tämä voi vaikuttaa 

riskienhallinnan implementointiin, mikä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi tunnistettaessa 

korkeakouluun kohdistuvia riskejä (C. Huber 2009, s. 92). Tämän lisäksi implementaatioon 

vaikuttavat yliopistojen organisatoriset piirteet, kuten avoin ja löyhä järjestelmä (M. Huber 2011, s. 

4). 

 

Riskirekisterin laatiminen on olennainen osa riskienhallintaa. Riskirekisterissä organisaation 

tunnistamat riskit voivat olla esimerkiksi listattuna todennäköisyyden tai vakavuuden perusteella, tai 

ne on voitu ryhmitellä erityyppisiin riskeihin. Ryhmittelyt voivat perustua esimerkiksi siihen, mikä 

taho on vastuussa minkäkin riskin hallinnasta, tai siihen, mitä toiminnan osa-aluetta riski koskee. 

Riskirekistereissä seuratun riskin yhteydessä on tyypillisesti merkintä riskin todennäköisyydestä ja 

vakavuudesta. Näiden tietojen lisäksi riskirekisteriin voi sisältyä myös tietoa esimerkiksi riskin 

aikajänteestä tai siitä, kuinka suuri seurattu riski on silloin, kun siihen on varauduttu asianmukaisesti. 

(M. Huber 2011, s. 7-9.)  

 

Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa erilaisten riskirekisterien ja yliopistojen hallintorakenteen 

välillä ei löytynyt yhteyttä, vaan eri versiot riskirekisteristä näyttäytyivät ennemminkin saman 

kehityksen eri vaiheina. Riskien ryhmittely tarjoaa yliopistolle kuitenkin enemmän joustavuutta 

riskirekisterin koostamiseen, sillä sen avulla koko yliopiston ei tarvitse olla samaa mieltä esimerkiksi 

riskien todennäköisyydestä, minkä takia se on hyvä tapa sovitella eriäviä, riskienhallintaa koskevia 

mielipiteitä. (M. Huber 2011, s. 9-10.) 
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Erilaisia yliopistoihin kohdistuvia riskejä ovat muun muassa opetusriskit, tutkimusriskit, 

organisatoriset riskit, ja ulkoiset riskit. Opetus ja tutkimus ovat yliopistojen keskeisimpiä tehtäviä, 

joten näihin osa-alueisiin kohdistuvia riskejä voidaan pitää niin kutsuttuina ydinriskeinä. 

Organisatoriset ja ulkoiset riskit puolestaan liittyvät siihen, kuinka hyvät edellytykset yliopistolla on 

toteuttaa sen ydintehtäviä. On tyypillistä, että ydintehtäviin liittyviä riskejä on selkeästi vähemmän 

kuin ulkoisia ja organisatorisia riskejä. Opetusriskejä voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden huono 

kokemus opetuksesta, mikä voi johtaa yliopiston maineen laskuun. Tutkimukseen liittyvät riskit 

voivat koskea tutkimuksen rahoitusta, sillä merkittävä osa yliopistojen rahoituksesta riippuu niiden 

tekemästä tutkimuksesta ja sen laadusta. Lisäksi tutkimuksen tasolla on suuri merkitys yliopiston 

maineen kannalta. Muita tutkimusriskejä ovat esimerkiksi kenttä- ja laboratoriotyöskentelyyn 

liittyvät turvallisuusriskit. Organisatorisia riskejä ovat esimerkiksi henkilöstöön, hallintaan ja 

tietotekniikkaan liittyvät riskit. Ulkoiset riskit ovat riskejä, joita yliopisto ei voi hallita omalla 

toiminnallaan. (M. Huber 2011, s. 11-15.) 

 

2.3 Yliopisto toimintaympäristönä 

 

Robert Birnbaum on yhdysvaltalainen korkeakouluihin perehtynyt Marylandin yliopiston professori, 

joka on kirjoittanut useita kirjoja siitä, kuinka millaisia organisaatioita yliopistot ovat, ja kuinka ne 

toimivat, ja tässä tutkielmassa hyödynnetään hänen teorioitaan yliopistojen hallinnosta ja 

organisaatiorakenteesta, sekä hallinnollisten muoti-ilmiöiden vaikutuksista yliopistojen toimintaan. 

 

Yliopistojen hallintoa verrataan toisinaan esimerkiksi suuryritysten hallintoon, ja monet hallintoideat 

tulevat yliopistoihin firmojen hallinnosta (Birnbaum 1988, s. 2). On kuitenkin tärkeää ymmärtää 

yliopistojen ja yritysten, sekä esimerkiksi muiden julkisten organisaatioiden väliset erot, kun 

puhutaan siitä, kuinka kyseisen organisaation hallinto on järjestetty. Korkeakoulut ovat instituutioina 

esimerkiksi osoittautuneet lähtökohtaisesti kestävämmiksi ja pitkäikäisemmiksi, kuin liikeyritykset 

(Birnbaum 2000, s. 220). 

 

Yliopistot ovat pitäneet itseään täysin erilaisina kuin muut organisaatiot, ja myös muut toimijat ovat 

suhtautuneet niihin näin (Lundquist 2013, s. 146). Merkittävä yliopistojen hallintoa leimaava 

erityispiirre on yliopistojen jakautuminen tiedekuntiin. Jako johtuu esimerkiksi siitä, yliopistot ovat 
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suuria ja monimutkaisia organisaatioita, joiden täytyy hoitaa useita erilaisia tehtäviä, ja hallinnon eri 

osat sekä tiedekunnat ovat erillä toisistaan, mikä voi toisinaan johtaa esimerkiksi siiloutumiseen ja 

vastakkainasetteluun eri osapuolten välillä (Birnbaum 1988, s. 7). Yliopistoissa hallinnollinen valta 

on jaettu keskushallinnon ja tiedekuntien kesken niin, että keskushallinto käyttää valtaansa 

esimerkiksi budjettiin liittyvissä asioissa ja muussa hallinnossa, kun taas tiedekunnilla on valtaa tehdä 

päätöksiä liittyen esimerkiksi opetukseen (Birnbaum 1988, s. 9).  Tämän vallankäytön dualismin takia 

vertailut yritysmaailman organisaatioihin eivät välttämättä ole toimivia tai hyödyllisiä. Yliopistojen 

toimintaa tarkasteltaessa on myös havaittu, että keskushallinnolla on tapana ajatella enemmän 

yritystoiminnan logiikan mukaan, kun taas tiedekunnat tekevät päätöksiään tiedelähtöisesti 

(Birnbaum 1988, s. 6). Näin ollen hallinnointi voi yliopistoissa olla haastavaa, koska laajalla 

organisaatiolla saattaa olla erilaisia, osittain ristiriitaisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteiden mittaaminen 

itsessään on yliopistoissa monimutkaista siksi, ettei kaikkia yliopiston ”tuloksia” ole yksinkertaista 

muuttaa laskettavaan muotoon (Birnbaum 1988, s. 11). 

 

Yliopistojen monimutkaisuuteen organisaatioina vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka monista 

pienemmistä järjestelmän osista, tässä tapauksessa esimerkiksi erilaisista tiedekunnista ja laitoksista, 

eli alajärjestelmistä (engl. subsystem) ne koostuvat, millaisia nämä alajärjestelmät ovat, ja kuinka ne 

toimivat keskenään (Birnbaum 1988, s. 34-35). Tyypillisesti yliopistojen alajärjestelmät ovat 

kohtalaisen itsenäisiä, jolloin esimerkiksi yhdessä tiedekunnassa tehty toimenpide ei luultavasti 

vaikuta muihin tiedekuntiin, ja jos se vaikuttaa, ei se tapahdu välttämättä loogisella ja ennustettavalla 

tavalla (Birnbaum 1988, s.36-38). Löyhempi järjestelmä mahdollistaa yksilölliset ja joustavat 

ratkaisut eri laitoksille, mutta voi muun muassa hankaloittaa kommunikaatiota yksiköiden välillä, ja 

aiheuttaa siiloutumista (Birnbaum 1988, s. 40). 

 

Sisäisten erityispiirteidensä lisäksi yliopistojen hallintoon vaikuttaa se, että ne ovat niin kutsuttuja 

avoimia järjestelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäisten prosessien lisäksi yliopistojen ulkopuolisella 

ympäristöllä on merkittävä vaikutus niiden toimintaan, ja aiemmat prosessit vaikuttavat myöhempiin 

toimenpiteisiin (Birnbaum 1988, s. 34-35). Kaikki organisaatiot reagoivat ympäristöönsä, kuten 

taloudelliseen tilanteeseen ja yhteiskunnan arvojen kehitykseen, ja instituutiot ovat nykyään 

riippuvaisempia ympäristöstään kuin ennen (Birnbaum 1988, s. 43). Mitä monimutkaisempi 

organisaation ympäristö on, sitä monimutkaisemmaksi sen hallintojärjestelmä kehittyy (Birnbaum 

1988, s. 44). Monimutkaisessa ja avoimessa järjestelmässä tehdyn toimenpiteen suoraa vaikutusta on 
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vaikeaa ennustaa tarkkaan (Birnbaum 1988, s. 38), ja syy-seuraussuhteet muodostavat pitkiä ketjuja, 

joita niitä voi olla vaikeaa ymmärtää (Birnbaum 1988, s. 54). Birnbaum käyttää termejä lineaarinen 

ja ei-lineaarinen järjestelmä kuvaamaan tätä tilannetta. Ei-lineaarisen käsityksen mukaan 

ymmärretään, että toimenpiteillä on keskinäisvaikutuksia, jotka voivat lyhyellä aikavälillä johtaa 

odottamattomiin seurauksiin, vaikka toimenpiteessä tai projektissa itsessään ei olisi mitään vikaa. 

Lineaarinen käsitys taas olettaa, että toimenpide A johtaa tulokseen B, mutta B ei enää vaikuta 

esimerkiksi siihen asiaan, joka teki A:n tarpeelliseksi. Ei-lineaarinen käsitys on Birnbaumin mukaan 

totuudenmukaisempi kuvaus yliopiston hallinnosta järjestelmänä. (Birnbaum 1988, s. 55.) 

 

Hallinnon ja johtamisen kannalta yliopiston organisatoriset erityispiirteet tarkoittavat Birnbaumin 

mukaan esimerkiksi sitä, että monimutkaisessa järjestelmässä ei välttämättä tarvita kaikkea 

hallitsevaa johtajaa, vaan organisaatiossa on tiettyjä mekanismeja, jotka toimivat automaattisesti, ja 

pitävät järjestelmän kasassa (Birnbaum 1988, s. 180). Birnbaum esittää teorian kyberneettisestä 

korkeakoulusta, eli organisaatiosta, jossa tehtyjen toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhde 

ei ole lineaarinen, vaan asiat vaikuttavat kaikki toisiinsa, usein vaikeasti ennakoitavilla tavoilla. 

Tällaisille organisaatioille tiedon jatkuva kerääminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa on erittäin 

keskeistä. Kyberneettisen järjestelmän ansiosta hallinnon ei tarvitse aktiivisesti puuttua kaikkeen, 

vaan järjestelmä toimii ja säätelee itseään. Sekä yliopiston hallintojärjestelmä että 

organisaatiokulttuuri vaikuttavat toimintaan, mutta kumpikaan näistä ei varsinaisesti hallitse sitä 

(Birnbaum 1988, s. 180). Kyberneettiset järjestelmät toimivat, vaikkei hallinto täysin ymmärtäisi, 

miten. Ne ovat tyypillisesti kestäviä, mutta niitä on vaikea muuttaa tai parantaa, mikä johtaa siihen, 

että hallinnon tulee todella olla laadukasta, jotta se tuo lisäarvoa yliopiston toiminnalle (Birnbaum 

1988, s. 202). Hallinnon ei kannata tehdä asioita vain tekemisen vuoksi, sillä tarpeettomilla toimilla 

voi olla negatiivinen vaikutus järjestelmään (Birnbaum 1988, s. 200). 

 

Tiedon keräämisellä ja tulkinnalla on paljon merkitystä myös yliopistojen organisaatiokulttuurin 

kehityksen kannalta. Tiedon hyödyntäminen voi esimerkiksi auttaa organisaation jäseniä 

ymmärtämään, mitä he tekevät, mikä osaltaan tukee organisaation legitimiteettiä. Kun ennen 

päätöksentekoa on kerätty paljon tietoa, päätös vaikuttaa paremmalta ja legitiimimmältä, vaikka 

tietoa ei todellisuudessa olisi edes hyödynnetty kunnolla. (Birnbaum 1988, s. 79.) Hallinnollisia 

muutoksia suunniteltaessa on kuitenkin hyödyllistä ymmärtää, että parannukset yliopiston hallinnossa 

eivät välttämättä paranna muuta toimintaa, että yliopisto voi menestyä myös huonosti johdettuna, ja 
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että menestys voi johtua myös huonosta hallinnosta termin perinteisessä merkityksessä (Birnbaum 

1988, s. 4). 

 

Yliopistojen hallinnon yleispiirteiden lisäksi Birnbaum on tarkastellut myös sitä, kuinka erilaiset 

hallinnolliset ilmiöt ja trendit vaikuttavat korkeakoulujen hallintoon erityisesti Yhdysvaltojen 

kontekstissa. Birnbaum määrittelee trendin tai muoti-ilmiön (engl. fad) ideaksi tai ilmiöksi, joka on 

jonkin aikaa erittäin suosittu, ja jonka merkitystä liioitellaan jonkin aikaa, mutta josta ei tule pysyvää 

käytäntöä (Birnbaum 2000, s. 3). Ilmiöt ovat usein peräisin liikeyritysten maailmasta, josta ne jonkin 

ajan kuluttua kulkeutuvat myös muihin organisaatioihin, kuten korkeakouluihin, joissa niitä saatetaan 

yrittää implementoida ilman, että niiden mahdollisuuksia ja ongelmia ymmärretään täysin (Birnbaum 

2000, s. 4-5). Muoti-ilmiöt voidaan ymmärtää esimerkiksi yritysten luomina tuotteina, joita myydään 

ratkaisemaan ongelmia, tai narratiiveina, joiden avulla yritetään ymmärtää hallinnossa mahdollisesti 

esiintyviä puutteita (Birnbaum 2000, s. 6-7). Korkeakouluissa uusilla hallintoideoilla on muun 

muassa pyritty vastaamaan toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 

aiheuttamiin uusiin haasteisiin ja epävarmuuteen esimerkiksi pyrkimällä ennakoimaan ja 

varautumaan eri tavoin (Birnbaum 2000, s. 67-68). 

 

Yksi ensimmäisistä korkeakouluihin vaikuttaneista hallinnollisista muoti-ilmiöistä oli niin kutsuttu 

PPBS, joka kehitettiin alun perin kylmän sodan aikana Yhdysvaltojen puolustusministeriön käyttöön. 

Sen idea oli tunnistaa pitkän aikavälin tavoitteita ja suunnitella erilaisia tapoja niiden toteuttamiseen 

(Planning), valita näistä vaihtoehdoista kustannustehokkain (Programming), ja budjetoida 

lyhyemmän aikavälin rahankäyttö niin, että se tuki valittua tavoitteen saavutustapaa (Budgeting). 

Ajatukseen kuului, etteivät nämä toimenpiteet olleet irrallisia toisistaan tai muusta hallinnosta, vaan 

osa hallintojärjestelmää (System). PPBSn tarkoitus oli parantaa organisaatioiden 

kustannustehokkuutta. PPBS keräsi alkuun paljon positiivisia kommentteja ja odotuksia, mutta 

myöhemmin tehdyissä arviointitutkimuksissa ilmeni, ettei se todellisuudessa ollut aiheuttanut 

organisaatioiden suunnittelussa ja budjetoinnissa merkittäviä muutoksia. Lisäksi mallin 

implementointi korkeakoulujen kontekstiin oli hankalaa, sillä esimerkiksi monet niiden tavoitteista 

eivät ole helposti mitattavissa. Korkeakoulut ovat monimutkaisia organisaatioita, joissa monet eri 

tahot ja seikat vaikuttavat hallintoon, mikä johti ongelmiin ja tulosten puutteeseen. (Birnbaum 2000, 

s. 34-37.) Muita esimerkkejä (ainakin amerikkalaisiin) korkeakouluihin vaikuttaneista hallinnollisista 

muotivillityksistä ovat Total Quality Management ja benchmarking (Birnbaum 2000, s. 97, 80). 
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Uusia hallinnollisia ideoita on voitu yrittää implementoida korkeakouluissa esimerkiksi siksi, että 

koulutussektorin on koettu olevan kriisissä esimerkiksi talouden tai maineen puolesta, ja tämä 

uskomus kriisitilaan, oli se sitten perusteltu tai ei, saattaa lisätä yliopiston todennäköisyyttä pyrkiä 

hyödyntämään jotain uutta hallintoideaa (Birnbaum 2000, s. 141-145). Ideat voivat levitä 

korkeakouluihin esimerkiksi valtionhallinnosta, yhdistyksistä tai bisnesmaailmasta, tai muun muassa 

konsulttien tai työpaikkaa vaihtaneiden, nykyisten korkeakoulujen työntekijöiden myötä (Birnbaum 

2000, s. 165-168). Korkeakoulujen organisaatiorakenne ja -kulttuuri kuitenkin tyypillisesti eroaa 

esimerkiksi muista julkisista instituutioista tai liikeyrityksistä, joten ideat eivät ole noin vain 

siirrettävissä (Birnbaum 2000, s. 150-151). 

 

Uudet hallintoideat implementoidaan todennäköisemmin, jos ne vaikuttavat paremmilta kuin muut 

vaihtoehdot, ovat linjassa organisaation arvojen ja aiempien kokemusten kanssa, ovat tarpeeksi 

helppoja ymmärtää ja implementoida, ovat kokeiltavissa ensin rajoitetussa mittakaavassa, ja niiden 

tulokset ovat nähtävissä. Lisäksi idean käyttöönottoon vaikuttaa esimerkiksi organisaation kulttuuri 

ja historia, sekä se, ovatko muut vastaavat organisaatiot, eli tässä tapauksessa korkeakoulut, ottaneet 

idean käyttöön. (Birnbaum 2000, s. 156.) 

 

Uusiin hallintomalleihin kannattaa Birnbaumin mukaan suhtautua kriittisesti, sillä niiden mahdollisia 

negatiivisia seurauksia ovat esimerkiksi korostunut pyrkimys muuttaa kaikki tieto laskettavaan 

muotoon, lisääntynyt kyynisyys hallintoa kohtaan, hallinnollisen vallan keskittyminen vähentynyt 

sitoutuminen koulutukseen, (Birnbaum 2000, s. 197-211). Niitä ei kannata ohittaa suoralta kädeltä, 

sillä vaikkei niistä tulisi pysyviä toimintatapoja, voi niistä silti koitua hyviäkin asioita, kuten erilaisten 

arvojen painottaminen, informaation keräämisen ja hyödyntämisen tärkeyden tunnistaminen 

(Birnbaum 2000, s. 217). Erityisesti korkeakoulujen hallinnon kontekstissa on vaikea arvioida, 

millaisia seurauksia uudenlaisen idean implementoinnilla olisi, mutta mahdollisen muoti-ilmiön, joka 

myöhemmin osoittautuisi hyödyttömäksi, voi pyrkiä tunnistamaan esimerkiksi vertaamalla sitä 

aiempiin, ohimeneviksi ilmiöiksi osoittautuneisiin ideoihin, jolloin voidaan välttyä huonosti 

toimivilta hankkeilta. (Birnbaum 2000, s. 230.) Silloin, kun uusi idea päätetään ottaa käyttöön, sen 

implementointi kannattaa aloittaa pienemmästä kokonaisuudesta, eikä koko organisaation hallinnosta 

(Birnbaum 2000, s. 234). Idea tulee myös mukauttaa soveltumaan organisaation omaan kulttuuriin ja 

toimintaympäristöön (Birnbaum 2000, s. 235). Lisäksi tehtyjä uudistuksia ja niiden tuloksia on hyvä 

pysähtyä arvioimaan (Birnbaum 2000, s. 238). 
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Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan leviäminen korkeakoulusektorille muistuttaa hallinnollisten 

muoti-ilmiöiden kehitystä siinä mielessä, että se kehitettiin alun perin yritysmaailmassa, josta se vasta 

myöhemmin levisi yliopistoihin auttaakseen uudenlaisten ongelmien ratkaisemisessa. 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii toimiakseen kunnolla koko organisaation kattavan 

implementaation, ja lupaa tehostaa hallinnon toimintaa ja päätöksentekoa, ja se on käytössä monissa 

arvostetuissa organisaatioissa. Nämä kaikki piirteet ovat Birnbaumin (Birnbaum 2000, s. 230-231) 

muoti-ilmiön tunnusmerkkejä, mutta toisaalta riskienhallinnan hyödyntämisessä on useita piirteitä, 

jotka erottavat sen selkeimmistä villityksistä. Toisin kuin monien muoti-ilmiöiden kohdalla, 

kokonaisvaltainen riskienhallinta on edelleen laajasti käytössä myös yksityisellä sektorilla. 

Korkeakouluissa sen käytöstä ei ole luovuttu, vaan päinvastoin riskienhallinta on jatkanut 

leviämistään, vaikka sen laajamittainen implementaatio yliopistoissa alkoi jo vuonna 2000 (C. Huber 

2009, s. 84). Sitä ei siis ole todettu virheeksi tai korvattu uudella idealla, kuten muoti-ilmiöille yleensä 

käy (Birnbaum 2000, s. 3). Vaikka kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimivuutta korkeakoulujen 

kontekstissa koskevaa tutkimusta ei monien mielestä ole vielä tarpeeksi, antaa riskienhallintatoimien 

hidas mutta varma yleistyminen syytä tulkita, ettei kokonaisvaltainen riskienhallinta hallinnon 

työkaluna ole turha muoti-ilmiö. 

 

2.4 Riskienhallinnan tarve suomalaisissa korkeakouluissa 

 

Suomalaisten yliopistojen toiminnasta säädetään yliopistolaissa, jonka nykyinen versio on tullut 

voimaan vuoden 2010 alussa. Yliopistolain pykälään kolme on kirjattu yliopistojen oikeus 

itsehallintoon (yliopistolaki §3), mikä tarkoittaa sitä, että yliopisto itse saa valita opettajansa ja 

opiskelijansa, kontrolloida opetussuunnitelmaa ja opetuksen ja tutkimuksen arvoja, ja päättää 

määrärahojensa käytöstä (Rekilä 2006, s. 20). Yliopistolain pykälän 48 mukaan Opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja jokainen yliopisto päättävät yhdessä neljän vuoden määräajaksi kerrallaan 

yliopiston tiede- ja koulutustavoitteista (yliopistolaki §48, Opetus- ja kulttuuriministeriön 

verkkosivut). Pykälän 50 nojalla yliopistot ovat velvollisia raportoimaan ministeriölle opetuksen ja 

tieteen lisäksi sovitusti ”muista seurannan ja ohjauksen tiedoista” (yliopistolaki §50). 

 

Yliopistolain opiskelijoita käsittelevässä luvussa viisi on muutama pykälä, joilla voidaan katsoa 

olevan epäsuoria vaikutuksia siihen, että yliopistot ovat implementoineet erilaisia 
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riskienhallintamenetelmiä, sillä yliopistolain mukaan yliopistojen on oltava valmiita toimimaan niin, 

että se noudattaa lakia. Esimerkiksi pykälässä 41a taataan opiskelijoiden oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön, pykälä 45 koskee tilanteita, joissa opiskelija mahdollisesti aiheuttaa 

vaaratilanteen yliopistolla, ja 45b säätää opiskelijoiden henkilötietoja koskevasta tietosuojasta. 

Lisäksi lain luvun 11 ”Erinäiset säännökset ” pykälä 90 säätää, että yliopistoilla tulee olla 

poikkeusolojen ja häiriöiden varalta varautumissuunnitelma, ja että Opetus- ja kulttuuriministeriö 

valvoo yliopistojen varautumista. (Yliopistolaki, §41a, §45, §90.)  

 

Yliopistolaki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö eivät velvoita yliopistoja hyödyntämään 

kokonaisvaltaista riskienhallintaa toiminnassaan, mutta hyvin toteutettu riskienhallintaprosessi tukee 

yliopistoja lain ja tulossopimusten noudattamisessa. 

 

Suomalaisten yliopistojen toimintaa on tarkasteltu esimerkiksi Elina Rekilän väitöstutkimuksessa 

Kenen yliopisto? Tutkimus yliopistojen valtionohjauksesta, markkinaohjautuvuudesta ja 

itseohjautuvuudesta suomalaisessa yliopistojärjestelmässä (2006). Vaikka tutkimus on 14 vuotta 

vanha, on siinä esitetty useita edelleen päteviä huomioita suomalaisten yliopistojen piirteistä. 

 

Rekilän mukaan suomalaisissa yliopistoissa on 2000-luvulla ollut havaittavissa pyrkimyksiä muun 

muassa tulokselliseen toimintaan, tehokkuuteen ja tulosvastuuseen New Public Management -teorian 

periaatteiden mukaan (Rekilä 2006, s. 11-12), ja kokonaisvaltainen riskienhallinta on luultavasti 

rantautunut Suomeen samalla tavalla. Yliopistoilla on paljon uudenlaisia haasteita, kuten kasvava 

kilpailu, markkinalogiikan leviäminen yliopistoihin, globalisaation vaikutukset ja koulutuksen 

kansainvälistyminen, sekä nykyaikaisen informaatio- ja kommunikaatioteknologian vaikutukset, 

jotka kaikki voivat johtaa esimerkiksi ristiriitaisiin tavoitteisiin sekä epävarmuuden lisääntymiseen 

yliopistoissa (Rekilä 2006, s. 12). Yhteiskunta odottaa yliopistoilta yhä enemmän, ja esimerkiksi 

työtehtävissä odotetaan monipuolista asiaosaamista uudenkaltaisiin tehtäviin. 

Täydennyskouluttautumisen tarve on kasvanut, ja tieto lisääntyy vauhdilla, jonka perässä yliopistot 

eivät pysy. Samalla yliopistojen resurssit eivät kuitenkaan ole kasvaneet tätä kehitystä vastaavassa 

tahdissa (Rekilä 2006, s. 13).  
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Uudet paineet ja vaatimukset ovat johtaneet yliopistojen sisäisen hallinnon kehittämiseen esimerkiksi 

erilaisten budjettiin, tulosten seurantaan ja laadukkaampaan hallintoon liittyvillä piirteillä. Uutena on 

tullut muun muassa yliopistojen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimusmenettely, 

jossa sovitaan tavoitteista, joiden toteutuminen vaikuttaa yliopistojen saaman rahoitukseen. (Rekilä 

2006, s. 18.) 2000-luvulla valtionohjaus on homogeenistanut suomalaisia yliopistoja erityisesti niiden 

hallinnon kannalta, ja markkinaohjautuvuus on puolestaan kehittänyt yliopistoja samankaltaisiksi 

niiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa (Rekilä 2006, s. 39). 

 

Samaan aikaan Bolognan prosessi on lisännyt isomorfista kehitystä yliopistoissa kaikkialla 

Euroopassa, ja suomalaisissa yliopistoissa pyritään kansainvälisyyteen ja innovatiivisuuteen valtion 

toiveesta (Rekilä 2006 s. 14). Suomalaisissa yliopistoissa on nähtävissä trendi, jossa tiedekuntien ja 

laitosten ohelle perustetaan erikoistuneempia ja pienempiä yksiköitä esimerkiksi vastaamaan 

yhteiskunnan asettamiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin, ja näiden yksiköiden toiminta on usein ulospäin 

suuntautuneempaa kuin perinteisten tiedekuntien (Rekilä 2006, s. 17). Toisaalta kuten 

haastatteluaineistosta tulee ilmi, on Helsingin yliopistolla ollut tällaisia erityistehtävän omaavia 

instituutteja jo pitkään. 

 

Yliopisto on avoin ja julkinen ja asiantuntijaorganisaatio ja nämä piirteet perustuvat esimerkiksi 

organisaation tarkoitukseen, rahoitukseen ja toimintaan (Rekilä 2006, s. 38). Organisaatioina 

yliopistoissa työnjako on tyypillisesti hyvin selkeä, mutta koordinaation saavuttaminen voi olla 

vaikeaa, mikä johtuu yliopiston toiminnan erityispiirteistä, ja pelkkään hallinnolliseen auktoriteettiin 

perustuva järjestelmä on hankala saavuttaa yliopistossa (Rekilä 2006, 42). Yliopistoissa on 

erityyppisiä organisatorisia piirteitä, ja esimerkiksi rationaalisuus, yhteiset tavoitteet ja neuvottelu 

yhdistyvät yliopistojen toiminnassa. Eri piirteet kuitenkin korostuvat, kun yliopistoja tarkastellaan eri 

näkökulmista (Rekilä 2006, s. 39). Julkisissa organisaatioissa ja koulutusorganisaatioissa 

päätöksenteko noudattaa usein niin kutsuttua garbage can -mallia, eli ”tavoitteenasettelu on 

ongelmallista, teknologia epäselvää ja päätöksentekoon osallistuminen lyhytaikaista”, ja tämän 

yliopistojen päätöksentekoprosessin ymmärtäminen auttaa myös tehtyjen päätösten ymmärtämisessä 

(Rekilä 2006, s. 41).  
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Yliopistoissa tieteellisten ja hallinnollisten tehtävien välillä on eroja, ja tieteellistä toimintaa 

esimerkiksi kontrolloidaan vähemmän kuin hallinnollista. Tieteellisillä asiantuntijoilla on myös 

merkittävästi valtaa. Yliopistoissa on mahdollista, että eri toimijoilla on erilaisia tavoitteita, ja yksilön 

tavoitteet voivat olla ristiriidassa koko yliopiston tavoitteiden kanssa. Näkemyseroista onnistutaan 

kuitenkin usein neuvottelemaan järjestelmän moniarvoisuuden ansiosta. (Rekilä 2006, s. 42.) 

 

Yliopistot ovat monimutkaisia organisaatioita, joissa samat henkilöt voivat toimia erilaisissa 

tehtävissä, ja tämä monimutkaisuus voi muun muassa rajoittaa päätöksenteon rationaalisuutta. 

Yliopiston rakenne mahdollistaa erilaiset erikoistumista tukevat ratkaisut, ja tämä mutkistaa 

hallintorakennetta entisestään. Politiikan ja toimintatapojen implementoiminen on vaikeampaa kuin 

niiden luominen, sillä valta on hajautettua, ja toiminnalla voi olla ristiriitaisia tavoitteita. Hajautetun 

vallan organisaatiot ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi, ja toimintatavat institutionalisoituvat 

niissä helposti. (Rekilä 2006, s.43-44.) 

  

Yliopiston organisaatiorakennetta voidaan hahmottaa dimension käsitteen kautta. Yliopisto voidaan 

jakaa horisontaaliseen ja vertikaaliseen ulottuvuuteen, jossa horisontaalinen käsittää ammatillisesti 

erikoistuneet tehtävät, ja vertikaalinen eri tiedekunnat ja laitokset. Ammatillisessa erikoistumisessa 

vaikuttaa erityisesti se, että oma tieteenala ja sen perinteet koetaan esimerkiksi tiedekunnan 

instituutiota tärkeämpänä, ja tämä voi johtaa konflikteihin. Hallinnolliset ja ohjaavat toimenpiteet 

kohdistuvat usein lähinnä yliopiston keskushallintoon, mutta eivät tieteen harjoittamiseen. 

Valtionohjauksen myötä tiedekuntien ja muiden vastaavien laitosten ja instituuttien merkitys on 

kasvanut, ja tieteenalan ulottuvuuden merkitys pienentynyt, ja näin ollen yliopistoissa voi joissain 

tilanteissa vaikuttaa kaksi toisistaan erillistä päätöksentekojärjestelmää. (Rekilä 2006, s. 45-47.) 

Tämän valossa tuntuukin hieman surkuhupaisalta, että monet Opetus- ja kulttuuriministeriön 

korkeakouluille antamista tavoitteista, kuten korkeakoulujen laadukkuus, vaikuttavuus, 

houkuttelevuus ja kansainvälisyys, sivistyksen ja hyvinvoinnin kehittäminen, liittyvät enemmän 

korkeakoulujen akateemiseen kuin hallinnolliseen toimintaan (Opetus- ja kulttuuriministeriön 

verkkosivut).  

 

Kaikki Rekilän mainitsemat haasteet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että riskienhallinnasta on tullut 

tarpeellinen käytäntö. Hyvin toteutettu kokonaisvaltainen riskienhallinta voi olla erittäin hyödyllinen 
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ja toimiva työkalu esimerkiksi silloin, kun pitää päättää vähentyneiden resurssien jakamisesta 

uudessa, epävarmassa tilanteessa. Rekilän kuvaamat epävarmuustekijät ovat myös asioita, joihin olisi 

hyvä kiinnittää huomiota riskianalyysia tehtäessä.  

 

Suomalaisten yliopistojen hallintoa sivutaan myös Hanna Huhdan maisterintutkielmassa Suomen 

korkeakoulujen kehittyvät johdon laskentatoimen käytännöt (2016). Pohjoismaissa yliopiston 

rahoitus on perinteisesti tullut valtiolta. Yliopistojen autonomia on kuitenkin mahdollistanut myös 

ulkoisen rahoituksen, ja sen lisääntyessä myös yliopistoihin kohdistuvat vaatimukset ja odotukset 

ovat lisääntyneet (Huhta 2016, s. 15). Ulkoista rahoitusta yliopistot saavat tyypillisesti esimerkiksi 

Suomen Akatemialta, Business Finlandilta, säätiöiltä, yrityksiltä sekä Euroopan unionilta sekä muista 

kansainvälisistä lähteistä (Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut). New Public Management -

ideat ovat lisänneet yksityisen sektorin käyttöön kehitettyjen toimintamallien käyttöönottoa julkisella 

sektorilla (Huhta 2016, s. 27), mikä näkyy myös yliopistojen toiminnassa. Julkisella sektorilla 

tavoitteiden määritteleminen voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi tehokkuus ja asiakastyytyvyys ovat 

hyviä mutta mahdollisesti ristiriitaisia tavoitteita (Huhta 2016, s. 28).  

 

Huhdan tutkielmassa mainitaan myös korkeakoulujen riskienhallinta, vaikkakin vain hyvin lyhyesti. 

Vuosina 2015 ja 2016 tehdyssä, korkeakoulujen riskienhallintatoimintaa kartoittavassa kyselyssä 

Helsingin yliopistolta vastattiin, että riskienhallintaa tehdään koko yliopiston tasolla riskikartan 

avulla niin, että riskienhallintaa sovelletaan koko toimintaan. Tilanne on muuttunut tästä selkeästi 

esimerkiksi riskienhallinnan avuksi tarkoitetun SUUNTA-järjestelmän myötä, mutta Huhdan 

tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, ettei riskienhallinta Helsingin yliopistolla ole ennennäkemätön 

ilmiö. Samasta kyselystä näkee, että kaikissa suomalaisissa yliopistoissa on kyseisenä ajanjaksona 

ollut ainakin jonkinlaisia riskienhallintaan liittyviä toimintaperiaatteita, vaikka joissain näiden 

kehitys on ollut vielä alkuvaiheessa. (Huhta 2016, s. 126.) 

 

Näin ollen voidaan todeta, että suomalaiset yliopistot ovat hallinnollisilta piirteiltään pitkälti 

samanlaisia, kuin esimerkiksi angloamerikkalaiset yliopistot, ja suomalaisten yliopistojen 

tarkastelussa voidaan ilman suurempia ongelmia hyödyntää esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Iso-

Britannian kontekstissa kehitettyjä teorioita ja ajatuksia. On kuitenkin selkeää, että riskienhallintaa 

suomalaisten korkeakoulujen kontekstissa on tarvetta tutkia lisää.  
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2.5 Yhteenveto teoriasta 

 

Tässä luvussa esitellystä kirjallisuudesta erityisesti riskienhallintaa ja sen implementaatiota koskevaa 

teoriaa hyödynnetään aineiston analyysissa ja johtopäätösten muodostamisessa. Aineistosta nousseita 

havaintoja suhteutetaan siihen, kuinka aiempien tutkimusten mukaan riskienhallinta olisi hyvä 

implementoida, ja millaista sen tulisi olla, jotta siitä on hyötyä.  

 

Yliopistojen hallintoa käsittelevästä osuudesta erityisesti ajatus yliopistojen alajärjestelmärakenteen 

erityispiirteistä on tutkielman jatkon kannalta oleellinen, ja se on esimerkiksi ohjannut metodologiaa 

ja aineiston keräämistä koskevia valintoja. Yliopistojen hallinnollisten piirteiden ymmärtäminen on 

myös tärkeää taustatietoa, joka auttaa kontekstualisoimaan tutkielman ja sen tulokset. 
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3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkielmani tutkimustavoitteet voi tiivistää kysymykseen ”Kuinka hyvin Helsingin yliopiston 

riskienhallinnan toimintamalli vastaa siihen tarpeeseen, jota varten se otettiin käyttöön?”, ja tästä 

johdettuihin tarkempiin kysymyksiin: 

-Millaista tietoa mallin mukainen riskianalyysi tuottaa?  

-Kuinka malli on implementoitu?  

-Mitä tavoitteita riskienhallinnalla on? 

Ensisijaisesti tutkin siis kerätyn aineiston pohjalta sitä, kuinka hyvin Helsingin yliopiston 

riskienhallinta vastaa sen virallisia tavoitteita, mutta tämän lisäksi tarkastelen myös aiemman 

tutkimuksen ja ISO 31000:2018 -standardin valossa sitä, kuinka perusteltuja kyseiset tavoitteet ovat. 

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin erilaisten arviointitutkimuksen menetelmien avulla.  

 

Tutkimusongelman luonteen vuoksi tutkimus tulee olemaan kvalitatiivinen ja hermeneuttinen. 

Vaikka arviointitutkimusta voi tehdä myös kvantitatiivisin menetelmin, ei se tässä tapauksessa toimi, 

sillä kuvaamiani tutkimustavoitteita ei voida muuttaa laskettavaan muotoon. Arvioidakseni sitä, 

kuinka hyvin Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintamenetelmät täyttävät niille asetetut 

tavoitteet, tarvitsee kerätyn aineiston soveltua laadulliseen arviointitutkimukseen. Tutkimus on myös 

tapaustutkimus, sillä kerätty aineisto tulee kuvastamaan vain yhtä tiettyä tutkimuskohdetta, eikä siitä 

johdettuja tutkimustuloksia voida yleistää koskemaan esimerkiksi muita suomalaisia yliopistoja.  

 

Tutkielman aineisto koostuu Helsingin yliopiston virallisista riskienhallintaa ja toiminnantarkastusta 

koskevista asiakirjoista, yliopiston riskirekisteriin kirjatuista tiedoista, sekä riskienhallinnan parissa 

eri tiedekunnissa työskentelevien henkilöiden haastatteluista. Tapaustutkimusarviointeja varten 

suositellaan usein (esim. Spalding 2013) keräämään aineisto, joka antaa mahdollisimman tarkan 

kuvan arvioinnin kohteesta. Aineiston tulisi tämän lisäksi koostua mahdollisimman monenlaisista 

aineistotyypeistä, kuten asiakirjoista, haastatteluista, omista, paikan päällä tehdyistä havainnoista tai 

kyselytutkimuksella kerätystä tiedosta. Arviointitutkimuksissa on suositeltavaa käyttää useampia 
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lähteitä aineistona, sillä tämä auttaa takaamaan aineistosta tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten 

todenmukaisuutta; päätelmä on todennäköisemmin totta, jos se voidaan vetää useammasta lähteestä 

(Spalding 2013, s. 31). 

 

Tutkielman pääasiallinen tutkimusmetodi on tapaustutkimusarviointi (engl. Case Study Evaluation). 

Menetelmä soveltuu tutkielmaan hyvin, sillä sen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman 

kokonaisvaltainen ymmärrys tietystä tutkimuskohteesta kuten projektista tai toimenpiteestä, ja se 

toimii hyvin tilanteessa, jossa arvioija ei kontrolloi tutkimuskohdetta, vaan ainoastaan tarkkailee sitä 

(Shinkfield 2007, s. 310).  

 

Toimenpiteitä arvioitaessa tarkastellaan tyypillisesti sitä, ovatko ne toimivia ja standardien mukaisia 

(toimenpiteen ansio, engl. merit) sekä sitä, ovatko kyseiset toimenpiteet tarpeellisia (arvo, engl. 

worth). Ansio määrittyy toimenpiteen itsensä, ja sitä koskevien standardien kautta, kun taas arvo 

liittyy toimenpiteen tarpeellisuuteen. Ansion käsitteen avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, kuinka 

tutkimuskohde suoriutuu sille määritellystä tehtävästä. Arvon käsite sen sijaan auttaa tutkimaan sitä, 

onko tutkimuskohde laadukas ja tarpeellinen. (Shinkfield 2007, s. 9-10.) Tämän tutkielman 

kontekstissa ansio määrittyy siis sen mukaan, onko Helsingin yliopiston implementoima 

riskienhallinnan toimintasuunnitelma ISO 31000 -standardin mukainen, kun taas arvo riippuu siitä, 

kuinka hyvin toteutettu riskienhallinta toteuttaa sille annetut tavoitteet. Näin ollen tutkielman 

tutkimuskysymykseen voidaan pyrkiä vastaamaan erityisesti arvon käsitteen avulla. 

 

Tapaustutkimusarvioinnissa aineistosta etsitään vastaukset kysymyksiin muun muassa siitä, mikä 

ohjelman tarkoitus on, miten se on kehittynyt, miten se todellisuudessa toimii, ketkä ovat toimijoita, 

mitä se tuottaa, mitkä ovat hyvät ja huonot puolet, miten se vastaa tavoitteisiin ja odotuksiin 

(Shinkfield 2007, s.182). 
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3.1.1 Tapaustutkimusarviointi 

 

Robert Yin määrittelee arviointitutkimuksen tutkimukseksi, joka arvioi ja selittää jonkin toimen 

tuloksia (Yin 1992, s. 121). Tapaustutkimusarviointi on Yinin mukaan menetelmä, joka tutkii 

nykyaikaista ilmiötä sen omassa ympäristössä tilanteessa, jossa ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole 

selkeät. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään useita lähdetyyppejä (Yin 1992, s. 123). 

Tapaustutkimusarviointi on hyödyllinen tutkimusmenetelmä muun muassa siksi, että siinä tutkitaan 

sekä toimenpidettä että sen implementaatiota (Yin 1992, s. 124).  

 

Tieteenfilosofian osalta Yin katsoo, että tapaustutkimusarviointiin liittyy taustaoletus siitä, että 

olemassa on objektiivinen totuus, joka on löydettävissä perinteisin tieteellisin metodein. Yinin 

mukaan tapaustutkimuksen lajeista lähinnä etnografinen arviointi on konstruktivistinen. (Yin 1992, 

s. 128.) Tässä tutkielmassa sovelletaan kuitenkin esimerkiksi myöhemmin esiteltäviin, Evert 

Vedungin kehittämiin teorioihin sisältyvää ajatusta siitä, että tutkimuskohde ja siitä saatava tieto 

muodostuvat konstruktivismin periaatteiden mukaan, sillä tämä lähestymistapa on 

tutkimuskysymysten kannalta hedelmällisempi. 

 

Yinin mukaan tapaustutkimusarvioinnin tulee olla selittävä, ei kuvaileva, mikä ohjaa aineiston 

keruuta ja analyysiä (Yin 1992, s. 128). Tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen sisältyy kirjallisuuden 

lukeminen, aineiston kerääminen ja hankkeen tavoitteiden ja suunnitelmien selvittäminen, hypoteesin 

eli ohjelman toimintalogiikan muodostaminen, sekä hankkeen kontekstin hahmottaminen. 

Tutkimusta suunniteltaessa täytyy erottaa ja määritellä tutkittava tapaus, selvittää konteksti, ja 

muodostaa mahdollisia muita ohjelman toimintalogiikan hypoteeseja, jotka erottavat toisistaan 

selkeästi itse ohjelman ja sen implementaation (Yin 1992, s. 129-130). Aineistoksi 

tapaustutkimusarviointiin kerätään erityyppisiä lähteitä kuten asiakirjoja ja haastatteluita. Aineiston 

on hyvä koostua erityyppisistä materiaaleista, koska tällöin aineiston pohjalta tehdyt havainnot ja 

johtopäätökset ovat todennäköisemmin luotettavia. Kerätyn aineiston, sekä tutkimuksen 

suunnitelman avulla voidaan selvittää sekä itse hankkeen prosessia että sen toteutuneita tuloksia (Yin 

1992, s. 131).  
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Näin ollen kirjallisesta aineistosta, eli Helsingin yliopiston riskienhallintaa käsittelevistä asiakirjoista 

on mahdollista erottaa riskienhallinnan toimintaperiaatteille asetetut tavoitteet, ja yliopiston 

toimintakertomusten ja haastattelujen avulla puolestaan voidaan selvittää, kuinka hyvin nämä 

tavoitteet ovat toteutuneet. Tämä on Yinin termein tutkimuksen ensisijainen tutkimuskohde. Tällä 

logiikalla tutkimuksen toissijaiseksi tutkimuskohteeksi muodostuu se, millaisia tavoitteita eri tahot ja 

toimijat ovat riskienhallinnalle antaneet, ja miten he kokevat antamiensa tavoitteiden toteutuneen. 

Tähän toissijaiseen tutkimuskysymykseen voidaan vastata parhaiten juuri haastatteluilla kerätyn, 

riskienhallinnan parissa työskentelevien ja eri tahoja edustavien henkilöiden haastattelujen pohjalta.  

 Yin määrittelee tapaustutkimusarvioinnille yhdeksän työvaihetta: 

1. Kehitä hypoteesi tutkittavan intervention toiminnasta ja tarkoituksesta  

2. Syvennä ymmärrystä perehtymällä aiempaan tutkimukseen  

3. Määrittele pääasiallinen ja mahdolliset muut analyysin kohteet  

4. Suunnittele tulosten raportoinnin aikataulu  

5. Määrittele aineiston keräämisen menetelmät  

6. Kerää ja analysoi aineistoa  

7. Arkistoi aineisto mahdollista jatkotutkimusta varten 

8. Analysoi lopullinen tutkimusaineisto 

9. Raportoi tulokset (Yin 1992, s. 135-137). 

Aineiston analyysissa sovelletaan tätä prosessia maisterintutkielman edellyttämin tavoin.   

 

Yinin mallissa aineiston analyysin käytännön keinot jäävät varsin vähälle huomiolle, ja paikatakseni 

tästä aiheutuvaa puutetta hyödynnän erityisesti asiakirjojen analysoinnissa laadullista 

sisällönanalyysia. Laadullisella sisällönanalyysilla voidaan saada tiivis käsitys tutkimuksen kohteesta 

kuitenkin niin, ettei olennaista tietoa katoa tutkimusprosessin aikana. Menetelmästä on apua 

erityisesti tutkimusaineiston jäsentämisessä. Laadullisen sisällönanalyysin keinoin voidaan 

esimerkiksi tutkia aineistossa esiintyviä merkityksiä. Tässä tapauksessa hyödynnetään 

riskienhallintakirjallisuuteen perustuvaa teorialähtöistä analyysia, jossa teoriasta johdetut käsitteet 

ohjaavat aineistosta nostettujen havaintojen luokittelua, jolloin varsinaista uutta teoriaa ei 

abstrahointivaiheessa muodosteta. (Tuomi ja Sarajärvi 2018 s. 117-134.) 
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3.1.2 Monitahoarviointi 

 

Aineistossa mahdollisesti esiintyviä ristiriitaisuuksia, kuten esimerkiksi eri laitoksissa esiintyviä 

näkemyseroja riskienhallinnasta ja sen toiminnasta on mahdollista ymmärtää paremmin esimerkiksi 

Morten Hansenin ja Evert Vedungin kehittämän arvioinnin sidosryhmämallin (engl. stakeholder 

evaluation) avulla. Mallista voi olla hyötyä myös selvitettäessä yliopiston tulosvastuuseen 

riskienhallinnan kannalta liittyviä seikkoja. Mallin etu on siinä, että sen avulla voidaan helpommin 

ymmärtää arviointiprosessissa löytyviä, eri tahojen ristiriitaisia näkemyksiä (Hansen ja Vedung 2010 

s. 299).  

 

Evert Vedungin mukaan arvioinnissa on kyse systemaattisesta tulosten arvioinnista ja raportoinnista, 

sekä esimerkiksi tämän tiedon soveltamisesta tuleviin toimenpiteisiin. Arviointitutkimus voidaan 

määritellä jo meneillään olevan, loppuneen tai toteutuneen prosessin tai toimenpiteen tarkasteluna. 

Vaikka arviointien tekeminen ja hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle bisnesmaailmasta, myös 

julkisten organisaatioiden tulee kiinnittää huomiota tuloksiin, ja arviointitutkimukset ovatkin hyvä 

tapa todistaa tietyn toimenpiteen, hankkeen tai ohjelman saavutukset. Artikkelissaan Four Waves of 

Evaluation Diffusion Vedung esittelee erilaisia arviointitutkimuksen malleja, joita on hänen 

tutkimuksensa mukaan erotettavissa ainakin Pohjoismaissa sekä englanninkielisissä maissa 

tehtävässä arviointitutkimuksessa. (Vedung 2010, s. 264.) 

 

Vedungin esittelemät arviointitutkimuksen eri mallit ovat tiedelähtöinen arviointi, arvioinnin 

sidosryhmämalli, uusliberalismi, sekä todistusaineistoon perustuva arviointi (Vedung 2010 s. 265-

274). Tiedelähtöisessä arvioinnissa arviointitutkimus nähdään osana hallinnon rationalisaatiota 

(Vedung 2010 s. 265). Tietolähtoiseen arviointiin sisältyy myös julkisen intervention insinöörimalli, 

eli ongelman tunnistaminen ja mahdollisten ratkaisujen etsiminen empiirisen tutkimuksen ja 

testaamisen kautta (Vedung 2010 s. 266). Arvioinnin sidosryhmämallissa eri sidosryhmien 

näkemykset toimivat lähtökohtana keskustelevalle arviointiprosessille (Vedung 2010 s. 268). 

Uusliberaali arvioinnin malli on ottanut vaikutteita New Public Management -perinteestä ja sen 

tehokkaan, kevyen ja läpinäkyvän hallinnon ihanteesta, ja uusliberaalin ajatusmallin mukaan arviointi 

on hyvä keino selvittää, toimiiko julkinen hallinto näiden ihanteiden mukaan (Vedung 2010 s. 273). 

Todistusaineistoon perustuva arviointi puolestaan painottaa erilaisten empiiristen menetelmien 
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käyttöä ja mahdollisuutta tehdä arviointitutkimusta akateemisen perustutkimuksen muodossa 

(Vedung 2010 s. 274). 

 

Näistä Vedungin esittelemistä malleista erityisesti sidosryhmäarviointi on kiinnostava tämän 

tutkielman kannalta. Arvioinnin sidosryhmämalliin on liitetty konstruktivistinen paradigma toisin 

kuin muihin artikkelissa käsiteltyihin menetelmiin, joita pidetään lähinnä positivistisina. Tämä 

tarkoittaa sitä, että arvioinnin sidosryhmämalliin kuuluvan käsityksen mukaan objektiivista totuutta 

arvioinnin kohteesta ei voida määritellä, vaan arviointitutkimuksen tulokset ja käsitys arvioinnin 

kohteena olevasta asiasta muodostuu sidosryhmien omien, subjektiivisten näkemysten kautta. 

Epistemologisesti konstruktivistinen lähestymistapa johtaa siihen, että tutkimuksen tulokset syntyvät 

vuorovaikutuksessa tutkijan ja tutkimuskohteen välillä, ja konstruktivistisen arviointitutkimuksen 

tavoitteena on muun muassa luoda konsensusta sidosryhmien välille, ja legitimiteettiä tarkastellulle 

toimenpiteelle. Metodologiana arvioinnin sidosryhmämalli on hermeneuttisdialektinen. (Vedung 

2010 s. 269-270.) 

 

Evert Vedung on yhdessä Morten Balle Hansenin kanssa keskittynyt arvioinnin sidosryhmämalliin 

myös artikkelissa Theory-Based Stakeholder Evaluation (2010). Artikkeli perustuu laajaan otantaan 

selostuksia siitä, kuinka arvioinnin sidosryhmämallia on käytetty erilaisissa tutkimuksissa (Hansen ja 

Vedung 2010, s. 297). Kirjoittajat käyttävät termiä ohjelmateoria (engl. program theory) kuvaamaan 

arviointiprosessin aikana muodostettavaa ymmärrystä siitä, kuinka arvioitavana oleva ohjelma tai 

toimenpide toimii (Hansen ja Vedung 2010, s. 298). Ohjelmateoriaan pitäisi sisältyä käsitys siitä 

ongelmasta, joka ohjelmalla pyritään ratkaisemaan, eli esimerkiksi ongelman koko, historia ja tuleva 

kehitys olettaen, ettei mitään tehdä, käsitys siitä, kuinka ohjelma tulee vaikuttamaan kyseiseen 

ongelmaan ja mahdollisiin muihin tekijöihin, sekä normatiivinen käsitys siitä, miksi kyseinen 

ongelma ylipäätään on ongelma, ja miksi siihen pitää puuttua jonkinlaisella interventiolla (Hansen ja 

Vedung 2010, s. 300). Vedung ja Hansen käyttävät toimenpiteestä termiä ohjelma, mutta tarkoittavat 

tällä suurin piirtein samaa, kuin Yin interventio-termillään. 

 

Kirjoittajien mukaan esimerkiksi perinteisessä teoriapohjaisessa ohjelma-arvioinnissa tyypillisesti 

oletetaan, että arviointitutkimusta tehtäessä voidaan löytää yksi selitysmalli, joka kattaa koko 

tutkittavan tapauksen, mutta näin todellisuudessa aina ole. Arvioijat saattavat kuitenkin tähdätä yhden 
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selitystavan ja tuloksen muotoilemiseen siitä huolimatta, että arvioinnissa on tunnistettavissa erilaisia 

sidosryhmiä, joiden välillä vallitsee huomattavia näkemyseroja esimerkiksi ohjelman tarkoituksesta, 

toiminnasta ja implementaatioprosessista. Jos eri tahojen näkemyksiä ei huomioida, saattaa 

arviointitutkimuksen tuloksista tulla arvioijan eikä asianosaisten teoria, ja ratkaisuksi tähän 

ongelmaan Vedung ja Hansen tarjoavat arvioinnin sidosryhmämallia. (Hansen ja Vedung 2010, s. 

296-298.) Vaikka eri tahojen esittämät näkemykset ja mahdolliset erimielisyydet. heijastuvat 

sidosryhmäarvioinnin tuloksiin selkeästi, on prosessin jälkeen mahdollista muodostaa 

ohjelmateoriateoria, josta kaikki asianosaiset voivat olla samaa mieltä (Hansen ja Vedung 2010, s. 

297). 

 

Arviointitutkimusta tehtäessä arvioijan on tärkeää selvittää, mitä tietyn ohjelman eli toimenpiteen 

parissa toimivat ihmiset ajattelevat ohjelmasta. Tässä suorat asiantuntijalausunnot ja esimerkiksi 

haastattelut ovat paras tietolähde, mutta esimerkiksi myös viralliset, ohjelmaan liittyvät asiakirjat ovat 

myös hyödyllisiä (Hansen ja Vedung 2010, s. 297). 

 

Vedung ja Hansen muotoilevat artikkelissa tarkan, viisi vaihetta sisältävän mallin siitä, kuinka 

teoriaan perustuvaa arvioinnin sidosryhmämallia tulisi käyttää. Ensimmäiseksi tulee muodostaa 

käsitys siitä, kuinka tarkasteltava ohjelma toimii. Tähän sisältyy kausaalinen, normatiivinen ja 

tilannesidonnainen ulottuvuus, sekä ajatukset ohjelman implementaatiosta ja tuloksista. Käsityksen 

tulisi perustua muun muassa virallisiin dokumentteihin sekä haastatteluihin, joissa kuvataan 

esimerkiksi ohjelman implementaatioprosessia. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa ei vielä 

keskitytä eri osapuolten näkemyksiin ohjelmasta vaan ainoastaan siihen, miten se on käytännössä 

toteutettu. (Hansen ja Vedung 2010, s. 301.) 

 

Jos täysin selkeää ja johdonmukaista teoriaa ei voida kerätyn aineiston perusteella muodostaa, tulee 

ohjelmateorian kehittämisessä hyödyntää niin kutsuttua järkiperiaatetta, eli aineistossa esiintyville 

puutteille pyritään löytämään mahdollisimman järkevä selitys. Arvioijan ei tule perusteetta olettaa, 

että aineistossa esiintyvät puutteet ja epäjohdonmukaisuudet johtuvat ohjelman huonosta 

suunnittelusta tai jostain muusta perustavanlaatuisesta ongelmasta. Sen sijaan arvioijan tulee parhaan 

kykynsä mukaan rekonstruoida järkevä ja toimiva ohjelmateoria, ellei muunlaiselle käsitykselle 

löydy selkeitä perusteita. (Hansen ja Vedung 2010, s. 301-302.) 
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Seuraavaksi arvioijan tulee tunnista ja mahdollisesti myös luokitella tapaukseen liittyvät sidosryhmät 

vaiheessa yksi muodostetun teorian avulla (Hansen ja Vedung 2010, s. 305-306). Kolmannessa 

vaiheessa tehdään tutkimuksen kannalta mielekkäät valinnat siitä, mitkä ryhmät ovat lopulta mukana 

arviointiprosessissa (Hansen ja Vedung 2010, s. 306). Vaiheessa neljä selvitetään valittujen 

sidosryhmien omat ohjelmateoriat, ja käsitellään ne vaiheessa yksi määriteltyjen periaatteiden 

mukaisesti esimerkiksi haastattelujen avulla ja järkiperiaatetta hyödyntäen (Hansen ja Vedung 2010, 

s. 307). Viidennessä vaiheessa vaiheissa kaikkia muodostettuja teorioita vertaillaan keskenään niin, 

että erityisesti tilanne- kausaali- ja normatiiviset ulottuvuudet ja niiden erot tulevat esiin, ja niistä 

voidaan vetää sidosryhmien näkemyseroihin liittyviä johtopäätöksiä (Hansen ja Vedung 2010, s. 307-

308). 

 

Tämän arvioinnin sidosryhmämallin avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa ohjelman itsensä 

lisäksi sen saamasta kannatuksesta, ja eri toimijat voivat tulosten myötä alkaa ymmärtää toisiaan 

paremmin. Mallia on sovellettu paljon varsinkin poliittisiin toimenpiteisiin, joissa puoluepoliittiset 

ideologiat selittävät näkemyseroja (Hansen ja Vedung 2010, s. 310). Voi siis olla, että Helsingin 

yliopiston eri edustajien väliset, riskienhallintaan liittyvät näkemyserot eivät ole yhtä suuria, kuin 

monissa muissa sidosryhmäarviointia hyödyntävissä tutkimuksissa.  

 

Arvioinnin sidosryhmämalli mahdollistaa siis näkemyserojen, kuten eri tavoitteiden, erilaisten 

koettujen hyötyjen, ansioiden ja arvojen tarkastelun, ja vastaa kysymyksiin siitä, kuinka ohjelma 

toimii, muttei suoraan ota kantaa siihen, kuinka hyvin ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset, sillä 

sidosryhmäarvioinnissa muodostettava ohjelmateoria on lähinnä selvitys ohjelman toteutuneesta 

toiminnasta. Tämän takia tässä tutkielmassa tarvitaan lisäksi sellaista tapaustutkimusmetodologiaa, 

joka keskittyy nimenomaan tavoitteiden ja toteutuksen vertailuun. 

  

Monipuolisen ja luotettavan aineiston samaiseksi tutkielmassa hyödynnetään lisäksi 

haastattelututkimuksen metodologiaa, jolla selvitetään yksikkökohtaisia riskienhallintaan liittyviä 

tietoja. Tutkielmaa varten tehdyt haastattelut ovat asiantuntijahaastatteluita, joissa kerätty tieto on 

subjektiivista, valtasuhteista riippuvaista sekä vuorovaikutuksessa haastattelutilanteessa tuotettua 

(Hyvärinen, Nikander ja Ruusuvuori 2017, s. 181). Tämä näkyy tutkimushaastatteluilla kerätyssä 

materiaalissa esimerkiksi siinä, kuinka kaikki tieto perustuu haastateltavien omiin näkemyksiin, ja 
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joku toinen voisi olla samoista asioista eri mieltä. Haastateltavat ovat tässä tutkielmassa yksiköidensä 

johtajia, ja valtasuhteet voisivat periaatteessa ilmetä esimerkiksi niin, että johtajat pyrkivät antamaan 

yksiköstään mahdollisimman hyvän kuvan, tai eivät halua puhua kaikesta ulkopuolisten kanssa. Tästä 

ei aineistossa ole viitteitä ja keskustelut olivat hyvin avoimia, mutta tämä mahdollisuus on 

asiantuntijahaastatteluissa aina olemassa. Tiedon syntyminen vuorovaikutuksessa sen sijaan näkyy 

haastatteluaineistossa selvästi, sillä useat haastateltavat esimerkiksi totesivat haastattelun aikana 

alkaneensa ajatella riskienhallintaa uudella tavalla esitettyjen kysymysten myötä.  

 

Tässä tutkimuksessa kerätty tieto nimenomaan on tietoa menetelmistä (know-how), ja haastatelluilla 

ihmisillä on aiheesta enemmän ja tarkempaa tietoa, kuin ihmisillä yleensä (Hyvärinen, Nikander ja 

Ruusuvuori 2017, s. 182). Asiantuntijuus ymmärretään tässä yhteydessä asiana, joka määrittyy 

ammatillisten tehtävien kautta, eikä se siis ole pysyvä ominaisuus, vaan syntyy niin ikään 

vuorovaikutuksessa (Hyvärinen, Nikander ja Ruusuvuori 2017, s. 182). Asiantuntijaorganisaatioon 

kuulumisen lisäksi asiantuntijuus voi tulla myös esimerkiksi kokemuksesta (Hyvärinen, Nikander ja 

Ruusuvuori 2017, s. 182), kuten tässä tapauksessa. Haastateltavat ovat kyllä asiantuntijaorganisaation 

eli Helsingin yliopiston jäseniä, mutta koska riskienhallinta ei ole kenenkään haastateltavan erityisala, 

on heidän asiantuntemuksensa nimenomaan kokemusasiantuntemusta. Asiantuntija on siis henkilö, 

jolla on sellaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, jota muilta ei löydy (Hyvärinen, Nikander ja Ruusuvuori 

2017, s. 182). 

 

3.2 Aineisto 

 

Tutkielman aineisto koostuu internetistä avoimesti löytyvistä Helsingin yliopiston asiakirjoista, kuten 

riskienhallinnan toimintaperiaatteista ja mallista, viime vuosien strategioista sekä 

toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä. Yliopiston riskirekisterin tiedot on saatu yliopiston 

riskienhallinnan asiantuntijalta, ja toissijaisen tutkimuskohteen tarkastelun avuksi kerätään 

haastatteluaineistoa yksiköiden johtajilta, jotka työskentelevät riskienhallinnan parissa. Tutkielmassa 

hyödynnetyissä virallisissa asiakirjoissa käsitellään sekä Helsingin yliopiston että sen konsernin 

riskienhallintaa, mutta tämä tutkielma keskittyy nimenomaan Helsingin yliopiston, ei konsernin, 

toimintaan. 
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Kirjallisen, yliopiston asiakirjoista koostuvan aineiston lisäksi tutkielmaa varten kerättiin 

haastatteluaineistoa haastattelemalla yliopiston olennaisia sidosryhmiä, sen yksittäisiä yksiköitä, 

joiden tasolla riskienhallinta on toteutettu. Haastatteluaineisto kerättiin hyödyntämällä 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, ja haastattelut toteutettiin Zoomissa loppuvuodesta 2020 sekä 

alkuvuodesta 2021. Suurimmaksi osin haastattelut noudattivat ennalta suunniteltua haastattelurunkoa, 

joka oli kaikissa haastatteluissa sama, mutta tarvittaessa kysymysten järjestystä muutettiin, ja 

haastattelujen aikana keskusteltiin myös muista esiin tulleista asioista. Tutkimukseen osallistuvia 

sidosryhmiä ei valikoitu ennalta, vaan tutkimukseen osallistuivat ne yliopiston yksiköt, jotka saatiin 

mukaan haastateltavaksi. Haastattelurunko sekä lista haastatelluista ovat tutkielman liitteenä (liitteet 

1 ja 2). 

  

Yinin (Yin 1992, s. 131) mukaan tapaustutkimuksissa on tyypillistä, että aineistoa, ja esimerkiksi sen 

laajuuden riittävyyttä arvioidaan samalla, kun aineistoa vielä kerätään. Tämä näkyy tämän tutkielman 

kohdalla siinä, kuinka alun perin suunnittelin kerääväni haastatteluaineistoa vain tiedekuntien 

edustajilta eli käytännössä dekaaneilta, mutta tutkielman edetessä tulin siihen tulokseen, että myös 

muiden yksiköiden johtajilla voisi olla tutkielman kannalta arvokasta tietoa. Erilaisten yksiköiden 

sisällyttäminen myös auttaa kehittämään entistä kokonaisvaltaisemman käsityksen 

tutkimuskohteesta. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska mahdollisten tutkimukseen 

sisällytettävien sidosryhmien lukumäärä on varsin pieni, ryhmiä ja niiden merkitystä yliopistolle on 

vaikeaa laittaa tärkeysjärjestykseen, ja koska käytännössä monet yksiköt jättävät osallistumatta 

esimerkiksi johtajien kiireen takia, ei tutkimusasetelman kannalta ole tarpeellista tehdä rajauksia 

siinä, mitkä ryhmät osallistuvat tutkimukseen. Haastattelukutsut lähetettiin kaikille Helsingin 

yliopiston yksiköiden johtajille sekä sellaisille varajohtajille ja -dekaaneille, joilla Helsingin 

yliopiston henkilöstöhaun ja yliopiston riskirekisterin tietojen perusteella on jonkinlaisia 

riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Haastatteluun osallistui lopulta seitsemän ihmistä kuudesta 

yliopiston yksiköstä. Mukana oli viisi tiedekuntaa, ja yksi muu yksikkö. Ideaalitilanteessa aineisto 

olisi ollut tätä monipuolisempi, mutta useampia vastaajia erityisesti muista kuin tiedekunnista ei 

valitettavasti useista haastattelukutsuista huolimatta löytynyt. Haastatteluissa kartoitettiin erityisesti 

yksiköiden omia näkemyksiä esimerkiksi riskienhallinnan toimintamallin toimivuudesta, 

riskienhallinnalle annetuista tavoitteista sekä riskienhallinnalla saavutetuista hyödyistä. Haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin analysointia varten.  
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Eräästä yksiköstä haastatteluun osallistui kaksi henkilöä, yksikön johtaja ja varajohtaja, joita 

haastateltiin erikseen samalla tavalla, kuin muitakin osallistujia. Näiden henkilöiden osallistuminen 

tutkimushaastatteluihin ei varsinaisesti ollut suunniteltua, vaan molemmat sattuivat vastaamaan 

haastattelukutsuun. Tein kuitenkin tietoisen päätöksen haastatella molemmat näistä henkilöistä, ja 

sisällyttää haastattelut tutkielmaan, sillä tilanne osoittautui hyväksi tilaisuudeksi selvittää sitä, kuinka 

eri ihmiset sanoittavat samaa tilannetta, ja näin tukea aineiston luotettavuutta triangulaation (Spalding 

2013, s. 31) periaatteiden mukaan. Tässä tapauksessa kumpikin haastateltava kuvaili kyseisen 

yksikön riskienhallinnan tilannetta sekä esimerkiksi organisaatiokulttuuria pitkälti samankaltaisella 

tavalla. Yhden yksikön tuplaedustus otettiin kuitenkin huomioon aineiston analyysissa ja esimerkiksi 

ohjelmateorioiden muodostusvaiheessa. 

 

 3.2.1 Helsingin yliopisto toimintaympäristönä 

 

Helsingin yliopisto on suomalaisista yliopistosta vanhin ja suurin. Yliopistolla on yksitoista 

tiedekuntaa sekä käytännössä tiedekunnan tavoin toimiva erillinen yksikkö Svenska social- och 

kommunalhöghskolan. Tämän lisäksi yliopistolla on lukuisia erilaisia yksiköitä ja erillislaitoksia, 

joiden tehtävät liittyvät opetukseen, tutkimukseen tai palveluiden tuottamiseen. Osa näistä yksiköistä 

toimii esimerkiksi jonkin tiedekunnan alaisuudessa, ja osa on itsenäisiä yksiköitä. Yliopiston 

alajärjestelmärakennelma on siis hyvin monimutkainen.  

 

Haastatteluissa kartoitettiin myös sitä, millainen tutkimukseen osallistuneiden yksiköiden 

organisaatiokulttuuri on, sillä se on yksi niistä asioista, joilla voi olla vaikutusta uuden ohjelman 

implementaatioprosessiin. Erityisesti pienempiä yksiköitä edustaneet haastateltavat kuvailivat 

yksiköidensä organisaatiokulttuuria hyväksi, avoimeksi ja keskustelevaksi. Haastatteluprosessin 

alkupuolella vaikutti siltä, että haastateltavat puhuvat vain positiivisia asioita yksiköistään ehkä siksi, 

että he pyrkivät näiden yksiköiden edustajina antamaan niistä mahdollisimman hyvän kuvan, ja tämä 

on toki edelleen mahdollista, mutta haastattelujen edetessä aineistoon kertyi myös erilaisia 

vastauksia. Erityisesti isompia yksiköitä johtavat haastateltavat kertoivat myös tilanteista, jossa 

esimerkiksi yksikön koko luo tilanteita, jossa jotkut työntekijät kokevat jäävänsä 

päätöksentekoprosessien ulkopuolelle, tai joissa yksikön suuren koon vuoksi työntekijöiden on 
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vaikeaa hahmottaa kaikkia yksikössä meneillään olevia prosesseja, jolloin ilmeni tyytymättömyyttä 

ja yksikön johdolle kohdistettuja, epärealistisia toivomuksia ja vaatimuksia.  

  

Sellaisten yksiköiden kohdalla, joiden alaisuudessa toimii myös erillislaitoksia tai instituutteja, 

haastatteluaineistossa näkyy myös alajärjestelmärakenteen sekä esimerkiksi näiden instituuttien 

kautta yksikön kannalta merkittävien sidosryhmien läsnäolon vaikutus. Aineiston perusteella näiden 

piirteiden vaikutusta riskienhallinnalle ei tule liioitella, mutta se on kuitenkin hyvä tiedostaa ja ottaa 

huomioon tutkielman kontekstissa.  

 

3.2.2 Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintamallin kuvaus 

 

Yliopiston hallitus on vastuussa yliopistolaissa määrätyistä asioista, kuten toiminnan ja talouden 

tavoitteista, strategiasta sekä ohjauksesta. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yliopiston 

hallituksella. Rehtori vastaa riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallinnan toimintaperiaatteet on 

mukautettu jokaisen yksikön tarpeisiin vastaaviksi kuitenkin niin, että esimerkiksi riskirekisteriin 

kerätyt tiedot ovat vertailukelpoisia. Riskienhallinnassa käytetään sitä varten kehitettyä SUUNTA-

järjestelmää, johon kaikki riskitiedot kirjataan. Riskirekisteri on sekä yhteenveto kaikista keskeisistä 

riskeistä, että asiakirja, jota yliopiston johto hyödyntää päätöksenteossa. (Helsingin yliopiston ja sen 

konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet s. 3.) 

  

Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa riski on 

määritelty tarkoittamaan asiaa, joka saattaa toteutuessaan vaikuttaa yliopiston kykyyn noudattaa 

strategiaa joko positiivisesti tai negatiivisesti. Riskienhallinta on toimintaa, jolla riskien aiheuttamia 

vahinkoja pyritään torjumaan. Riskienhallintakeinot ovat riskien poistaminen, pienentäminen ja 

siirtäminen. Jos nämä toimenpiteet eivät sovellu tilanteeseen, pyritään riski pitämään hyväksyttävällä 

tasolla. Riskinhallintajärjestelmä koostuu niistä toimenpiteistä, joilla organisaatio pyrkii valvomaan, 

suunnittelemaan, toteuttamaan ja tarkkailemaan riskienhallinnan toimintaa. 

Riskienottohalukkuudella viitataan siihen, kuinka paljon ja millaisia riskejä organisaatio on valmis 

ottamaan. Helsingin yliopiston riskienottohalukkuus on määritelty alhaiseksi esimerkiksi 

henkilövahinkoihin ja laittomaan tai epäeettiseen toimintaan liittyvissä riskeissä, mutta yliopisto voi 

ottaa vapaammin riskejä esimerkiksi edistääkseen kriittistä tutkimusta ja akateemista vapautta. 
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Riskianalyysillä määritellään riskin todennäköisyys ja mahdolliset seuraukset. Riskitaso on riskin 

todennäköisyys kerrottuna sen vaikutuksella. (Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, s. 2-3.) 

  

Riskienhallinta voidaan jakaa ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön tekijöiden kesken. Ulkoiseen 

toimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat esimerkiksi yhteiskuntaan, politiikkaan ja talouteen 

liittyvät riskit sekä ulkoisten sidosryhmien näkemykset. Sisäiseen toimintaympäristöön liittyviin 

riskeihin lukeutuvat muun muassa resurssit, yliopiston toiminnan tavoitteet, sekä yliopiston 

toimintakulttuuri. (Helsingin yliopiston ja sen konsernin riskienhallinnan toimintamalli, s. 7.) 

  

Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa 

riskienhallinnan tavoitteiksi määritellään tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan, informaation 

luotettavuuden, sekä lakien ja säädösten sekä toimintaperiaatteiden noudattamisen varmistaminen. 

Lisäksi riskienhallinnan tulee näiden periaatteiden mukaan tukea johtamista ja toiminnan suunnittelua 

niin, että organisaation ottamat riskit ovat linjassa sen tavoitteiden kanssa. Riskienhallinnan 

tarkoituksena on myös arvioida riskejä järjestelmällisesti ja säännönmukaisesti. (Helsingin yliopiston 

ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, s. 1.) Yliopiston riskienhallinnan 

toimintamallissa määritellyt tavoitteet ovat tämän kanssa samassa linjassa, sillä niissä 

riskienhallinnan tavoitteiksi on määritelty lisäarvon tuottaminen tavoitteiden saavuttamista estävien 

uhkien poistamisen avulla, tavoitteiden saavuttamista auttavien mahdollisuuksien hyödyntämisen 

avulla, sekä määrittelemällä, kuinka paljon ja millaisia riskejä yliopisto on valmis ottamaan 

(Helsingin yliopiston ja sen konsernin riskienhallinnan toimintamalli, s. 1). Riskien käsittelyssä pitää 

ottaa huomioon riskiluvun lisäksi esimerkiksi lainsäädäntö ja käytettävissä olevat resurssit. 

 

Helsingin yliopiston hallitus päätti nykyisen riskienhallinnan toimintamallin käyttöönotosta 

joulukuussa 2017 (Helsingin yliopiston ja sen konsernin riskienhallinnan toimintamalli s. 1). 

Toimintamalliin kuuluu yliopiston ja sen alaisten toimijoiden, kuten tiedekuntien ja laitosten 

ylläpitämä riskirekisteri, joka käsittää tällä hetkellä kaikki vuosien 2018-2020 riskitiedot, sekä 

yksittäisiä kirjauksia vuoden 2021 tiedoista. Rekisteriin on kirjattu tiedot siitä, minkä vuoden tieto on 

kyseessä, mikä yksikkö sen on kirjannut, eli mitä yksikköä tieto koskee, riskin nimi, riskin kuvaus, 

riskin kategoria, riskin todennäköisyys ja vakavuus sekä näiden perusteella laskettu riskiluku, 
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riskiluvun pohjalta määritelty riskitaso, riskin nykyiset kontrollit, eli mitä riskin toteutumisen 

estämiseksi tällä hetkellä tehdään, riskin omistaja eli se taho, johon riski kohdistuu, riskin 

käsittelytoimenpiteet eli mitä tehdään, jos riski toteutuu, toimenpiteiden vastuuhenkilö, sekä tieto 

siitä, onko toimenpide toteutunut. Riskin riskitaso voi olla matala, keskitasoinen tai korkea, ja 

riskikategorioita ovat opetus ja opiskelija, henkilöstö, organisaatio ja toiminta, talous ja rahoitus, 

tutkimus, tieto ja IT, kiinteistöt ja toimitilat, maine, tutkimus sekä kaupallistaminen, joka esiintyy 

rekisterissä kerran Luomuksen vuoden 2018 tiedoissa. Teoriakirjallisuudessa Michael Huber erottaa 

erikseen kategorian organisatoriset eli sisäiset riskit, jotka vaikuttavat organisaation ydintehtävien 

hoitoon (M. Huber 2011 s. 11-15), mutta Helsingin yliopiston tapauksessa tällaiset riskit on jaoteltu 

useaan erilliseen kategoriaan. Helsingin yliopiston riskirekisterissä korostuvat muutenkin riskit, jotka 

voivat tulla organisaation sisältä.  

  

Yliopiston erillisen riskikategorialuettelon mukaan tutkimukseen liittyviä riskejä ovat esimerkiksi 

tutkimuksen laatu, tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden rekrytoiminen sekä tutkimusetiikkaa koskevat 

kysymykset. Opetusta ja opiskelijoita koskevat riskit liittyvät esimerkiksi hakijoiden määrään, 

opetuksen resursseihin sekä opiskelijoiden oikeuksiin. Henkilöstöön kohdistuvia riskejä ovat muun 

muassa työturvallisuus, rekrytointi sekä yhdenvertaisuus ja työhyvinvointi. Kiinteistöihin ja 

toimitiloihin liittyviä riskejä ovat esimerkiksi tilojen käyttöasteeseen ja kunnossapitoon liittyvät 

tekijät. Tiedon ja IT:n riskejä ovat muun muassa tietosuoja ja tietoturva. Talouden ja rahoituksen 

riskeihin kuuluvat muun muassa investoinnit, perusrahoituksen määrä sekä pääoman tehokas käyttö. 

Organisaation ja toiminnan riskeihin kuuluu toiminnan suunnittelu ja ohjaus, toiminnan jatkuvuuden 

takaaminen ja toiminnan vastuullisuus. Maineeseen kohdistuvia riskejä voivat olla esimerkiksi 

medianäkyvyys, yhteiskunnallinen merkitys, sekä opiskelijoiden kokemus yliopistosta. 

  

Kaikkina kolmena vuonna, joilta riskirekisteriin on kertynyt kattavat tiedot, henkilöstöön liittyviä 

riskejä on kirjattu eniten. Toiseksi eniten kaikkina vuosina on mainittu talouteen ja rahoitukseen 

liittyviä riskejä, ja kolmanneksi eniten opiskelijoihin ja opetukseen liittyviä. Maineeseen sekä tietoon 

ja IT:hen liittyviä riskejä on vähiten. Se, kuinka monta kertaa tiettyyn kategoriaan kuuluva riski on 

listattu eri vuosien tietoihin, vaihtelee hieman, mutta suuruusluokat sekä se, mitä kategoriaa esiintyy 

eniten ja niin edelleen, on hyvin pitkälti sama.  
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Riskirekisterissä eri yksiköissä on tunnistettu erityyppisiä riskejä mikä on ymmärrettävää, sillä 

yksiköillä on paljon yksilöllisiä ominaispiirteitä, ja myös esimerkiksi opetusta tarjoavien yksiköiden 

toimintaedellytyksissä ja tehtävissä on paikoitellen suuria eroja. Erot eivät kuitenkaan ole kovin 

suuria, eivätkä mitkään riskit ole korostuneet muita selvästi enempää. Sen sijaan 

haastatteluaineistossa yksiköiden edustajat nostivat hyvin monipuolisesti erilaisia riskejä esiin 

keskusteltaessa merkittävistä yksiköihin kohdistuvista riskeistä. Esimerkkejä erilaisista 

haastatteluissa esiin nousseista riskeistä ovat talouden riskit, sekä hieman yllättävämmät, fyysiseen 

turvallisuuteen ja työilmapiiriin liittyvät riskit. Saman yksikön eri vuosien tiedoissa tunnistetut riskit 

ovat pitkälti samansuuntaisia, vaikka vuosittaista vaihteluakin toki esiintyi. 

  

Helsingin yliopiston ja tiedekuntien lisäksi riskirekisteriin ovat kirjanneet tietoja Avoin yliopisto, 

yliopiston kirjasto, Kansalliskirjasto, Kielikeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Svenska social- 

och kommunalhögskolan, Tietotekniikkakeskus, Tutkijakollegium ja UniSport. Tässä yhteydessä 

Helsingin yliopisto viittaa yliopiston keskushallintoon ja kaikkiin yliopistopalveluiden alaisiin 

yksiköihin. Lisäksi rekisterissä on Helsinki Institute of Life Sciencen tiedot, mutta jostain syystä se 

on yliopiston lukuisista instituuteista ainoa, jonka tiedot rekisteristä löytyy. Lähes kaikki yksiköt ovat 

täyttäneet kaikki kohdat, mutta useiden riskien kohdalta puuttuu merkintä riskin nykyisistä 

kontrolleista. Tämä voi johtua joko siitä, ettei riskien hallinnan eteen rekisterin täyttöhetkellä ole 

tehty mitään, minkä puolesta puhuu esimerkiksi se, että useissa tällaisissa tapauksissa kyseinen riski 

liittyy sellaiseen asiaan, jota yliopisto ja sen yksiköt eivät pysty kontrolloimaan, kuten 

perusrahoituksen määrään. Nykyisten kontrollien tietojen kirjaamisessa on kuitenkin myös selkeitä 

yksikkökohtaisia eroja, ja jotkut yksiköt ovat kirjanneet myös vaikeasti hallittavien riskien 

kontrollimekanismeja. 

  

Vuosille 2017-2020 tehdyssä strategiassa yliopisto on luokitellut tavoitteet kolmeen kategoriaan, 

jotka ovat luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, opiskelija keskiöön, ja 

uusiutumisen mahdollistavat voimavarat. Yksittäisiä tavoitteita näiden kategorioiden sisällä ovat 

esimerkiksi tutkijoiden kansainvälisten apurahojen hakemiseen kannustaminen, verkko-

opiskeluympäristöjen monipuolisempi käyttäminen, sekä työhyvinvointia tukevan johtajuuden 

vahvistaminen. Strategian toteutumista edistämään laaditaan joka vuodelle oma strategian 

toimeenpanosuunnitelma, jossa vuosittaiset toimenpiteet ja painopisteet linjataan monivuotista 

strategiaa tarkemmin.  
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Yliopiston merkittävimpiä riskejä seurataan vuosittaisissa strategian toimeenpanosuunnitelmissa, 

joissa keskeisiksi riskeiksi on vuosina 2017-2020 nostettu taloustilanne ja rahoituksen määrä, 

yhteiskunnallinen merkittävyys, sekä tietoturva. Vuosien 2017 ja 2018 strategian 

toimeenpanosuunnitelmissa riskikategoriat ovat strateginen, operatiivinen, ulkoinen ja taloudellinen. 

Kategorian lisäksi näinä vuosina suunnitelmiin on kirjattu riskin kuvaus ja merkittävyys, sekä se, 

mikä taho pyrkii hallitsemaan kyseistä riskiä, ja miten.  Vuosina 2019 ja 2020 riskejä ei ole luokiteltu, 

vaan ne on nimetty erikseen. Toinen muutos aiempiin vuosiin verrattuna on se, että vuosien 2019 ja 

2020 suunnitelmissa on myös tiedot riskien trendeistä eli siitä, onko riski pysynyt samalla tasolla vai 

kasvanut tai pienentynyt. Muutos tavassa, jolla riskejä käsitellään toimeenpanosuunnitelmassa, 

johtuu luultavasti siitä, että nykyinen riskienhallintajärjestelmä otettiin käyttöön juuri vuonna 2017, 

joten vuodesta 2018 eteenpäin suunnitelman riskienhallintaa käsittelevä osio on käyttänyt samoja 

termejä ja kirjaamismenetelmiä, jotka esiintyvät myös yliopiston riskirekisterissä.  

  

Strategian toteutumista ja yliopiston toimintaa seurataan tilinpäätöksillä ja toimintakertomuksilla. 

Vuosien 2017-2019 toimintakertomuksissa on riskienhallinta -otsikon alla pitkälti samat tekstit siitä, 

kuinka julkisen rahoituksen määrän kehitys on yliopiston suurin yksittäinen riski, ja kuinka 

riskienhallinta on olennainen osa yliopiston johtamista. Riskienhallintaa koskeva osuus oli kuitenkin 

kaikissa toimintakertomuksissa lyhyt, ja riskien raportoiminen keskittyykin riskirekisteriin.  
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4 Aineiston analyysi 

 

Arvioitaessa sitä, kuinka hyvin Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintamalli onnistuu sille 

virallisesti asetetuissa tavoitteissa, hyödynnetään arvioinnin kriteereinä ISO 31000:2018 -standardin 

noudattamista, kokonaisvaltaista riskienhallintaa käsittelevään teoriaan perustuvaa suunnittelua ja 

toteutusta sekä sitä, löytyykö kirjallisesta aineistosta, erityisesti toimintakertomuksista ja strategian 

toimeenpanosuunnitelmista tavoitteen toteutumisen osoittavaa tietoa. Lisäksi tavoitteiden 

toteutumista arvioidaan sen kautta, kuvaavatko haastateltavat tilannetta, jossa joko virallinen tai 

heidän itsensä antama tavoite on toteutunut.  

 

Riskienhallinta vaikuttaa kirjallisten lähteiden perusteella olevan ansiokasta eli standardeihin 

perustuvaa, ja myös laadukkuus ja tarpeellisuus tulevat hyvin esiin näissä lähteissä. Erityisesti 

ansiokkuus tuodaan selvästi ilmi jo siinä, että mallin kerrotaan perustuvan ISO 31000:2018-

standardiin. Haastatteluaineistossa riskienhallinnan arvo ei kuitenkaan tule esiin näin selkeästi 

luultavasti siksi, etteivät haastateltavat esimerkiksi osaa syvällisesti perustella riskienhallinnan 

tarpeellisuutta, tai he eivät osaa ottaa kantaa siihen, onko se laadukasta ja standardin mukaista. Tämä 

on todennäköistä, sillä haastateltavat eivät esimerkiksi tunnistaneet ISO 31000:2018-standardia.  

  

Shinkfieldin (2007) mukaan aineistosta tulee arviointitutkimusta tehtäessä etsiä ohjelman tarkoitus, 

kehitys, toimijat sekä tuotokset. Kirjallisen aineiston perusteella Helsingin yliopiston riskienhallinnan 

toimintamallin tarkoituksena on pyrkiä yliopiston toiminnan jatkumisen turvaamiseen 

poikkeusoloissa. Vuoden 2017 uuden mallin avulla ohjelma on kehittynyt aiemmasta, 

yksinkertaisemmasta toimintamallista, jossa riskienhallinta käsitettiin pieneksi osaksi sisäistä 

tarkastusta. Nykyisen mallin myötä voidaan katsoa, että Helsingin yliopisto on saavuttanut 

Kageyaman teorioiman riskienhallinnan kehityksen viimeisen ja korkeimman vaiheen, 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (Kageyama 2014, s. 46). Ohjelman toimijoita ovat yliopiston 

rehtoraatti, riskienhallinnan asiantuntija sekä yksiköiden johto, ja sen tuloksena on riskirekisteri sekä 

tämän tietojen hyödyntäminen päätöksenteossa. 
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4.1 Tapaustutkimusarviointi 

 

Yinin termein (Yin 1992, s. 130) riskienhallinnan kontekstina on yliopiston sekä tiedekuntien 

päätöksenteko, jossa pyritään päättämään esimerkiksi siitä, kuinka käytössä olevia resursseja 

hyödyntämällä voidaan parhaiten toteuttaa toimintasuunnitelman tavoitteet. Yinin mukaan ohjelman 

ja sen implementaation toimintalogiikat tulisi selvittää erikseen. Tässä tapauksessa ohjelman eli 

riskienhallinnan toimintamallin toimintalogiikka on se, että yliopiston yksiköt tekevät säännöllisiä 

riskiarvioita, ja kirjaavat tunnistamansa riskit sekä muut niitä koskevat tiedot riskirekisteriin, minkä 

jälkeen näitä tietoja hyödynnetään yksikön päätöksenteossa niin, että yliopiston toiminta 

kokonaisuudessa on strategian toimeenpanosuunnitelman mukaista. Tämä kaikki selviää kirjallisesta 

aineistosta. Implementaation toimintalogiikka puolestaan ilmenee lähinnä haastatteluaineistossa. 

Ohjelma on pyritty implementoimaan esittelemällä uusi toimintamalli ja sen periaatteet, sekä 

yliopiston toiminnanohjauksen uusi SUUNTA-työkalu yksiköiden johdolle. Riskienhallinnan 

toimintamalli sisältöineen ja tarkoituksineen on kuitenkin ymmärretty yksiköissä hieman eri tavoilla, 

joten yksiköt ovat päätyneet implementoimaan sitä omilla tavoillaan.  

  

Yinin mukaan (Yin 1992, s. 129) seuraavaksi tulee kehittää hypoteesi tulkittavan intervention eli 

ohjelman toiminnasta sekä tarkoituksesta. Tässä tapauksessa hypoteesiksi muodostuu käsitys siitä, 

että Helsingin yliopisto on implementoinut riskienhallinnan toimintamallin tehostaakseen 

toimintaansa, ja turvatakseen sen jatkuvuuden. Erityisesti tutkielman alkuvaiheessa minulla oli 

taustaoletus Helsingin yliopistosta rationaalisena toimijana, joka on kykenevä toteuttamaan 

haluamansa hallinnolliset toimenpiteet pitkälti haluamallaan tavalla. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 

miten haastattelukysymyksiä laatiessani sisällytin niihin kohtalaisen yksityiskohtaisia kysymyksiä 

riskienhallinnan toimintamallista. Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan koskaan ollut esimerkiksi 

kuullut, että periaatteet perustuvat ISO 31000 -standardiin, eivätkä olleet tutustuneet tarkkaan 

toimintaperiaatteet linjaaviin asiakirjoihin. 

  

Yinin muotoilema malli on jokseenkin positivistinen siinä, että aineiston varsinainen analyysi ja sen 

menetelmät jäävät vähälle huomiolle. Tästä syystä analyysissa hyödynnetään laadullista 

sisältöanalyysia. Laadullista sisällönanalyysia hyödyntämällä kirjallisesta aineistosta erottui selkeästi 

kolme eri kategoriaa, joihin riskienhallinnan toimintamallille annetut yksittäiset tavoitteet voidaan 

luokitella: 
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1. periaatteiden ja sääntöjen noudattaminen ja tämän valvominen niin, että yliopiston toiminta 

on laadukasta, luvallista ja tarkoituksenmukaista  

2. konkreettiset vaiheet, joita riskienhallintatyössä on oltava 

3. kuinka riskianalyysilla saatua tietoa tulee hyödyntää päätöksenteossa.  

Nämä löydökset auttavat tarkastelemaan myös riskienhallinnan toimintamallin ansiota ja arvoja. 

Arvo määrittyy osoittamalla, että riskianalyysin keinoin tuotetun tiedon avulla on voitu tehdä 

yliopiston toimintaedellytyksiä edistäviä päätöksiä tavoitteen kolme mukaisesti, eli jos aineiston 

avulla voidaan osoittaa, että riskitiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa 

on ollut hyötyä, voidaan päätellä, että riskienhallinnan toimintamalli on arvokas. Ansio, eli se, kuinka 

hyvin riskienhallinnan toimintamalli toimii ja noudattaa standardeja, syntyy erityisesti tavoitteen 

kaksi täyttyessä, eli silloin, kun prosessiin sisältyy kaikki asianmukaiset vaiheet. 

  

Sen sijaan tavoitteiden toteutumisen selvittäminen aineiston perusteella osoittautui 

monimutkaisemmaksi. Riskienhallinta on yliopiston toiminnan suunnittelua ohjaava väline, ja näin 

ollen vuosittaisissa strategian toimeenpanosuunnitelmissa on tunnistettu riskejä, jotka kohdistuvat 

yliopistoon. Tämän suunnitelman toteutumista käsitellään vuosittaisissa toimintakertomuksissa, 

mutta ne ovat varsin pintapuolisia, eivätkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käsittele sitä, 

kuinka tunnistettuihin riskeihin on varauduttu. Vastuullisuuden tavoite on siinä mielessä 

yksinkertaisempi, että jo asianmukaisesti ja standardia noudattaen toteutettu riskienhallinnan 

toimintamalli edesauttaa sen toteutumista. Toiminnan takaamisen tavoitteen toteutuminen ja sen 

riskienhallinnasta johtuminen on hankalampaa todeta. Helsingin yliopiston toiminta on jatkunut ja 

perustehtävät ovat toteutuneet, vaikka kaksi isoa riskiä, Juha Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset 

sekä koronapandemia ovat vaikeuttaneet toimintaa, eikä kumpaakaan näistä ole osattu ennakoida 

  

Riskirekisterissä Helsingin yliopiston tietojen kohdalla strategian toimeenpanosuunnitelmassa 

mainituista, merkittävimmistä yliopistoon kohdistuvista riskeistä suurin osa on mainittu, ja riskien 

varalle on suunniteltu toimenpiteitä riskien torjumiseksi ja niiden vaikutusten pienentämiseksi. Koska 

tiedot siitä, kuinka riskejä on käsitelty, on kirjattu lähinnä riskirekisteriin eikä toimintakertomuksiin, 

on olemassa olevasta aineistosta mahdotonta selvittää aukottomasti se, kuinka suuren parannuksen 

nykyinen toimintamalli on riskienhallinnan käytänteisiin tuonut aiempaan tilanteeseen verrattuna. 

Kuitenkin tällä hetkellä kirjallisen aineiston perusteella ainakin tavoitteet kaksi ja kolme näyttävät 

täyttyvän, sillä toimintamalli kattaa ISO 31000:2018 -standardin mukaisesti kokonaisvaltaisen 
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riskienhallinnan vaiheet, ja riskirekisterin ja toimintakertomusten sekä haastatteluaineiston 

perusteella riskitietoja hyödynnetään päätöksenteossa ja suunnittelussa kyberneettisen 

korkeakouluhallinnon idean mukaisesti. Riskienhallinnan toimintamallin merkitys säännön- ja 

tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta tulee esiin monessa haastattelussa, mikä voi viitata siihen, 

että myös tämän tavoitteen kohdalla on ainakin yksikkötasolla onnistuttu. Toisaalta monet 

haastateltavista myös totesivat riskienhallinnan olevan hieman irrallaan muusta toiminnasta, joten 

kerätyn aineiston pohjalta on mahdotonta selvittää aukottomasti sitä, mikä vaikutus juuri 

riskienhallinnalla on toiminnan vastuullisuudelle ja säännönmukaisuudelle. Riskienhallinnan 

nykyinen toimintamalli on kuitenkin yliopiston 381-vuotisessa historiassa erittäin uusi idea, eikä 

mikään viittaa siihen, että yliopiston toiminta olisi ilman riskienhallintaa ollut jotenkin erityisen 

vastuutonta. 

  

Näin ollen tietoa siitä, kuinka riskienhallinta on onnistunut, ei ole suurimmassa osassa tapauksia 

saatavissa, koska toimintakertomuksissa riskejä, jotka on tunnistettu strategian 

toimeenpanosuunnitelmassa ja kirjattu riskirekisteriin, ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

käsitelty, eikä Helsingin yliopisto ole täyttänyt riskirekisterin ”riskin toteuma”-kohtaa kuin 

muutaman yksittäisen riskin tasolla. Keskeiset riskienhallinnan toimintamallille annetut tavoitteet 

liittyvät siihen, että yliopiston toiminta on tavoitteellista ja sääntöjä noudattavaa, riskienhallinnan 

käytänteet kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteiden mukaisia, ja riskianalyysilla saatua tietoa 

hyödynnetään päätöksenteossa. Toimeenpanosuunnitelmien ja toimintakertomusten perusteella 

yliopiston toiminta kyllä on suunnitelmallista ja säännönmukaista, mutta riskienhallinnan suoraa 

vaikutusta tähän on vaikea arvioida. Muiden toimintamallille annettujen tavoitteiden voidaan sen 

sijaan katsoa toteutuneen.  

  

Toisin kuin monien muiden yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmassa tunnistamien riskien 

kohdalla, vuonna 2018 yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta käsiteltiin sekä 

toimeenpanosuunnitelmassa että toimintakertomuksessa. Vuonna 2018 Helsingin yliopiston 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden väheneminen tunnistettiin merkittäväksi riskiksi, ja vaikuttavuuden 

parantamiseksi suunniteltiin useita erilaisia toimenpiteitä. Vaikuttavuus on yksi niistä teemoista, joita 

toimintakertomuksissa käsitellään vuosittain, ja toimintakertomuksen mukaan yliopiston 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus parantuikin useiden hankkeiden avulla vuoden 2018 aikana, eikä 

vaikuttavuuden heikkeneminen esiintynyt enää vuoden 2019 toimeenpanosuunnitelmassa 
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merkittävänä riskinä. Yliopiston puutteellisista raportointitavoista suhteessa riskienhallintaan kertoo 

kuitenkin se, ettei vuoden 2018 toimintakertomuksessa mainittu yhtäkään niistä toimenpiteistä, jolla 

vaikuttavuutta suunniteltiin kyseisenä vuonna parannettavan. Näiden, kuten muistakin 

toimeenpanosuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden onnistumisesta ei käytännössä löydy tietoa.  

 

4.2 Monitahoarviointi  

 

Vedungin ja Hansenin monitahoarvioinnin mukainen analyysi lähtee siitä, että kehitetään arvioinnin 

kohteesta ohjelmateoria, eli kattava käsitys kyseisestä ohjelmasta. Ohjelmateoriaan pitäisi sisältyä 

käsitys siitä ongelmasta, joka ohjelmalla pyritään ratkaisemaan, eli esimerkiksi ongelman koko, 

historia ja tuleva kehitys olettaen, ettei mitään tehdä, käsitys siitä, kuinka ohjelma tulee vaikuttamaan 

kyseiseen ongelmaan ja mahdollisiin muihin tekijöihin, sekä normatiivinen käsitys siitä, miksi 

kyseinen ongelma ylipäätään on ongelma, ja miksi siihen pitää puuttua jonkinlaisella interventiolla. 

Riskienhallinnan toimintamallin arvioinnin kontekstissa ongelman eli riskien kokoa ja tulevaa 

kehitystä on kuitenkin mahdotonta arvioida, sillä riskien aiheuttama ongelma itsessään on se, että 

riskit ovat yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia.  

  

Riskienhallintaa käsittelevän kirjallisuuden valossa voidaan kuitenkin olettaa, että ongelma on 

pienempi, jos sille tehdään jotain kokonaisvaltaisen riskienhallinnan keinoin. Tällöin yliopisto pystyy 

esimerkiksi dynaamisia riskejä arvioimalla ottamaan harkittuja riskejä niin, että muun muassa 

tutkimus edistyy, sekä välttämään sellaisia dynaamisia riskejä, joiden potentiaaliset negatiiviset 

seuraukset olisivat liian suuria. Staattisten riskien osalta yliopisto voi lisätä tietoisuuttaan ja 

esimerkiksi luoda toimintasuunnitelmia sellaisten tilanteiden varalle, jossa jokin tällainen staattinen 

riski toteutuu, ja vaikuttaa negatiivisesti yliopiston kykyyn hoitaa normaaleja tehtäviä. Tämän lisäksi 

riskianalyysi saattaa myös tuottaa tietoa, joka hyödyttää yksiköiden päätöksentekoa muissa kuin 

riskeihin liittyvissä asioissa. riskianalyysin teko ja sillä kerätyn tiedon hyödyntäminen voi myös 

vahvistaa organisaation legitimiteettiä haastatteluaineistossa ei kuitenkaan ilmennyt tiedon 

hyödyntämisen legitimiteettiä lisäävä vaikutus, mutta tätä ei myöskään suoraan kysytty. Kyse on 

myös jokseenkin abstraktista, teoreettisesta ajatuksesta, jota haastateltavat eivät välttämättä osaa 

yhdistää riskienhallintaan. 
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Vedungin ja Hansenin mukaan ohjelmateoria syntyy hahmottamalla kerätystä aineistosta 

kausaalinen, tilannesidonnainen ja normatiivinen ymmärrys siitä, kuinka ohjelma toimii. Lisäksi tulee 

muodostaa käsitys sen prosesseista ja tuloksista. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi sitä, kuinka 

ohjelmaa on kuvailtu virallisissa lähteissä ja asiakirjoissa, sillä monitahoarvioinnin ensimmäisessä 

vaiheessa olennaista on ottaa selvää virallisesta vallitsevasta ohjelmateoriasta, ja yksittäisten 

sidosryhmien omat ohjelmateoriat selvitetään tämän pohjalta myöhemmin.  

  

Kirjallisen aineiston pohjalta voidaan Vedungin ja Hansenin metodologialla erottaa seuraavat 

ohjelmateorian osat: 

-Normatiivinen ymmärrys: Organisaation tulee toteuttaa riskienhallintaa, koska se on 

 hyödyllistä ja auttaa tavoitteiden toteuttamisessa, sekä toimintaa haittaaviin riskeihin 

 varautumisen, että toimintaa edistävien riskien ottamisen optimoinnin kautta.  

-Kausaalinen ymmärrys: Lisääntyneen epävarmuuden takia on tullut tarve 

 riskienhallinnalle. Riskienhallinta lisää riskitietoisuutta ja auttaa varautumaan 

 epävarmuutta aiheuttaviin tekijöihin. 

-Tilannesidonnainen ymmärrys: Yliopisto-organisaation rakenteellisten erityispiirteiden takia 

 riskienhallinta implementoitiin yksikkötasolla parhaiden tulosten saavuttamiseksi. 

 Yksiköiden käyttämät riskienhallinnan menetelmät ovat samat, mutta riskitiedon 

 hyödyntäminen ja kerätty tieto saattavat  vaihdella. 

Ohjelmateorian normatiivista riskienhallintaa koskevaan käsitykseen perustuva näkökulma korostuu 

kirjallisessa aineistossa muita osa-alueita enemmän, sillä esimerkiksi Helsingin yliopiston ja sen 

konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa (s. 1-2) käsitellään lähinnä sitä, kuinka 

riskienhallinta tukee toiminnan vastuullisuutta ja tavoitteiden saavuttamista, eikä riskienhallinnan 

implementaatioon johtaneista syistä tai implementaation käytännön piirteistä keskustella virallisissa 

asiakirjoissa. Kausaalinen ja tilannesidonnainen käsitys on johdettu aineistosta riskienhallintaa ja 

yliopistojen hallintoa käsittelevän teorian avulla.  

  

Vedungin ja Hansenin seuraavassa analyysin vaiheessa, eli sidosryhmäkohtaisten ohjelmateorioiden 

kehittämisessä kerätyn haastatteluaineiston perusteella kirjoittajien teoriaan sisältyy niin kutsuttu 

järkiperiaate, eli ajatus siitä, että mahdolliset puutteet aineistossa tulisi tulkita reilusti niin, että jos 

mahdollista, ne selitetään jollain muulla tekijällä kuin ohjelman puutteellisella toteutuksella. Tämän 
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tutkielman puitteessa tämä saattaa tulla tarkoittamaan esimerkiksi sitä, että vaikka yksikköjen 

riskienhallinnan kohdalla täydellisiä ohjelmateorioita ei välttämättä saada rekonstruoitua, jos 

haastateltavat eivät osaa arvioida yksikköjensä riskienhallintaa vaaditulla tarkkuudella. Aineiston 

perusteella tämä johtuu siitä, ettei riskienhallinnan implementaatioon ja erityisesti yksiköiden 

johtajien perehdytykseen ole käytetty niin paljon resursseja, että heillä olisi täydellinen kuva mallin 

toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että malli olisi huonosti suunniteltu, tai riskienhallinta 

turhaa, sillä haastateltavien kertomusten mukaan riskienhallinta kuitenkin koettiin hyödylliseksi 

esimerkiksi siksi, että se lisää riskitietoa ja ohjaa yksiköiden johtajia ajattelemaan riskejä ja toiminnan 

jatkuvuuden turvaamista päätöksenteossa. Kokonaisuudessaan tämän voisi tulkita esimerkiksi 

Birnbaumin kehittämän kyberneettisen yliopisto-organisaation ilmentymänä (Birnbaum 1988, s. 

180): interventiot eivät aina toimi juuri niin, kuin niiden on ajateltu toimivan, mutta ne silti toimivat 

ja tuottavat hallinnollista lisäarvoa. 

  

Tutkimuseettisistä syistä monitahoarvioinnin metodologiaan sisältyviä, yksittäisten sidosryhmien 

ohjelmateorioita ei voida raportoida tämän tutkielman puitteissa niiden täydellisessä muodossa, sillä 

silloin yksittäiset vastaajat olisivat mahdollisesti tunnistettavissa, koska Helsingin yliopiston 

yksikköjä on rajallinen määrä, ja niillä kaikilla on omat erityispiirteensä. Tutkimukseen 

osallistuneiden yksiköiden omien ohjelmateorioiden esittäminen yksitellen ei muutenkaan olisi 

tutkielman kannalta kovin mielekäs ratkaisu, vaan huomattavasti kiinnostavampia ja hyödyllisempiä 

ovat haastatteluaineistossa esiintyvät trendit ja eroavaisuudet. Tutkielman analyysivaiheessa 

yksikkökohtaiset ohjelmateoriat on kuitenkin muodostettu Vedungin ja Hansenin monitahoarvioinnin 

periaatteiden mukaan niiltä osin, kun se haastatteluaineiston perusteella oli mahdollista. Yksittäisten 

yksiköiden kokonaisten ohjelmateorioiden puute tutkimusraportissa ei kuitenkaan ole tutkielman 

kokonaisuuden kannalta ongelma, sillä tarkoituksena ei ole tarkastella yksittäisten yksiköiden, vaan 

Helsingin yliopiston riskienhallintaa, ja monitahoarviointi on tässä vain yksi hyödynnetyistä 

menetelmistä.  

  

Se, että johtajat eivät osaa nimetä yksiköidensä sidosryhmiä yliopistoa lukuun ottamatta, tai niitä ei 

ole, ei ole ongelma monitahoarvioinnin kannalta, sillä tutkimuskohteena on yliopisto tiedekunnista 

eli alajärjestelmistä muodostuvana kokonaisuutena, eivät yksittäiset yksiköt. Eri yksiköt voidaan 

tässä näkemyksessä laskea yliopiston sidosryhmiksi, jolloin on mielekästä selvittää niiden antamia 

tavoitteita riskienhallinnalle monitahoarvioinnin keinoin. 
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Yksiköiden ohjelmateorioissa on paikoitellen selkeitä eroja, mutta koska Helsingin yliopisto 

noudattaa alajärjestelmärakennetta ja koska riskienhallintaa toteutetaan merkittävästi yksikkötasolla, 

eivät nämä erilaiset näkemykset johda suoranaisiin kiistoihin eri yksiköiden välillä. Ne voivat 

kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi siihen, että käytännössä toteutettava riskienhallinta muodostuu 

kaikissa yksiköissä hieman erilaiseksi. Tätä hypoteesia tukee haastatteluaineistossa usein esiin 

noussut tilanne, jossa yliopiston muotoilemat, riskienhallinnan viralliset tavoitteet ja toimintatavat 

eivät ole yksiköiden johtajille täysin selvät, ja eräässä yksikössä riskienhallinnan toimintamallista ei 

oltu edes kuultu ennen lähettämääni haastattelukutsua. Käytännössä tämä voi johtaa, ja on jo osittain 

saattanut johtaa esimerkiksi siihen, että eri yksiköt täyttävät tietojaan riskirekisteriin vaihtelevalla 

tarkkuudella, ja myös merkittäviltä riskeiltään hyvin samanlaiset yksiköt hahmottavat suurimmat 

riskinsä huomattavan erilaisiksi. Esimerkiksi haastatteluihin osallistuneista, ihmistieteisiin 

painottuneissa tiedekunnissa tunnistetut, merkittävät riskit vaihtelivat suuresti. Eräässä tiedekunnassa 

oli tunnistettu paljon henkilöstöön liittyviä riskejä, kuten se, kuinka työntekijät tulevat keskenään 

toimeen. Toisen tiedekunnan kohdalla riskienhallinnan painotus oli vahvasti työntekijöiden ja 

opiskelijoiden fyysisessä turvallisuudessa. Kuitenkin rahoituksen ja talouden tilanne oli kaikkien 

näiden vastaajien mielestä iso riski, eli myös yhteneväisiä piirteitä löytyi. 

  

M. Huberin mukaan (M. Huber 2011, s. 9-10) riskirekisterijärjestelmä voi auttaa sovittelemaan 

tiedekuntien välisiä kiistoja riskienhallinnassa esimerkiksi siksi, että eri tiedekunnat saavat tunnistaa 

itse omat riskinsä, eikä niiden tarvitse sopia rekisteriin kirjattavista riskeistä muiden tiedekuntien 

kanssa. Voi olla, että Huber on oikeassa, ja että ajatus pätee myös Helsingin yliopiston yksiköihin, ja 

pelkkä yksikkökohtainen riskianalyysin tekeminen poistaa tiedekuntien väliset kiistat - tai 

kokemukset kiistoista - koskien riskienhallinnan tavoitteita. Todennäköisempää on kuitenkin se, että 

yksiköt ovat sen verran siiloutuneita, etteivät niiden tekemät riskiarviot ja niihin perustuvat päätökset 

vaikuta muihin tiedekuntiin ollenkaan, tai ainakaan merkittävästi, jolloin kiistoja ei pääse syntymään, 

sillä kaikki hoitavat vain oman tiedekuntansa asioita eikä tarvetta koko yliopiston kattavalle 

käsitykselle riskienhallinnan tavoitteista ole. Yksikkötasolla tehtävä riskianalyysi on järkevää, sillä 

eri yksiköitä koskevat osittain hyvin erilaiset riskit. Esimerkiksi tiedekuntien ulkoisen rahoituksen 

määrä vaihtelee, jolloin joissain tiedekunnissa perusrahoitukseen kohdistuvat riskit korostuvat 

enemmän kuin toisissa, ja ulkoisten toimijoiden tiedekunnille asettamat vaatimukset voivat olla 

erilaisia. Toinen merkittävä tiedekuntia koskeva ero on se, tehdäänkö tiedekunnassa kenttä- tai 

laboratoriotutkimusta ja jos, niin miten, sillä tällaiseen työskentelyyn saattaa liittyä suurempia 

turvallisuusriskejä, kuin esimerkiksi sellaisilla tieteenaloilla, joissa tutkimusta voi tehdä toimistosta 
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käsin. Laboratoriotieteiden riskeihin liittyvät erityispiirteet tulivat eräässä haastattelussa hyvin esiin 

myös siinä, kuinka vastaaja kuvaili laboratoriotyön arkea. Haastateltavan mukaan on normaalia, että 

laboratorio on pois käytöstä esimerkiksi laitevian takia, mikä luonnollisesti viivästyttää opetus- ja 

tutkimustoimintaa.  

 

Riskienhallinta on yksiköissä implementoitu hieman eri tavoilla ja vaihtelevalla menestyksellä, ja 

esimerkiksi jo pienellä perehdytyksellä ja yksiköiden johtajien ja riskienhallinnan asiantuntijan 

välisellä keskustelulla johtajien ja yksiköiden ymmärrys siitä, mistä riskienhallinnassa on kyse ja mitä 

sillä halutaan saavuttaa, paranisi luultavasti selkeästi. Monet haastateltavat ovat todenneet, että ovat 

alkaneet pohtia riskienhallintaa hieman eri tavalla näiden tutkimushaastattelujen aikana, joten 

nopeilla, oikeiden ihmisten välisillä keskusteluilla sekä uusien johtajien perehdytyksellä olisi 

yhteisymmärryksen kannalta merkitystä. Eräs haastateltava esimerkiksi totesi, että sen lisäksi, että 

riskitietoja hyödynnetään varsinaisia toimintasuunnitelmia laadittaessa, voisi riskianalyysin avulla 

myös luoda pidemmän aikavälin vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia erilaisten, esimerkiksi 

taloustilanteen skenaarioiden varalle.  

  

Kuitenkin se, mikä merkitys tällä lisääntyneellä ymmärryksellä olisi riskienhallinnan kokonaisuuden 

kannalta, on hieman kyseenalainen. Vaikka useat yksiköiden johtajat ovat ilmaisseet 

tyytymättömyyttä perehdytyksen puutteeseen ja toivoneet, että riskienhallinnalle annettaisiin 

enemmän huomiota, ei riskienhallintamallin toiminnassa ole tutkimusaineiston perusteella ilmennyt 

suuria puutteita tai ongelmia, jotka haittaisivat yksiköiden ja yliopiston tavoitteiden toteutumista. 

Herää siis kysymys siitä, saavutettaisiinko perehdytysten ja keskusteluiden avulla jotain oikeasti 

hyödyllistä. Tutkimusaineiston perusteella suurin hyöty näistä toimenpiteistä olisi sen kannalta, 

kuinka eri yksiköissä sanallistetaan riskienhallintaa, ja kuinka riskitietoja täytetään. Helsingin 

yliopiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa (s. 3) on linjattu, että riskienhallinta 

olisi yksiköissä implementoitava niin, että riskitietojen vertailu eri yksiköiden välillä on mahdollista. 

Tällä hetkellä puutteellisesta perehdytyksestä johtuen monissa yksiköissä on jouduttu vetämään omat 

tulkinnat siitä, mitä riskienhallinta käytännössä on, miten sitä tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa, 

mikä voi aiheuttaa helposti piiloon jääviä eroavaisuuksia yksiköiden toimintatavoissa. Näin ollen 

perehdytys voisi tukea tietojen vertailukelpoisuuden luotettavuutta.  
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Toinen perehdytyksen todennäköinen hyöty on se, että yksiköissä riskienhallinta alettaisiin ottaa 

vakavammin, ja käsittää selkeämmäksi ja kiinteämmäksi osaksi muuta toiminnan suunnittelua, mikä 

tukisi riskianalyysin keinoin saadun tiedon johdonmukaista hyödyntämistä yksikön päätöksenteossa. 

 

Yliopiston keskushallinnosta käsin on usein vaikeaa suoraan toteuttaa asioita yksiköissä 

alajärjestelmärakenteen ja sen toimintalogiikan vuoksi, joten toimenpiteet tulee viedä yksikkötasolle, 

kuten nyt on tehty (Birnbaum 1988, s. 36-38). Riskienhallinnan toimintamallissa ja sen 

yksikkökohtaisessa implementaatiossa on otettu hyvin huomioon se, että ISO 31000 -standardin 

mukaisen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ideana on, että se mukautetaan siihen organisaatioon, 

jossa se otetaan käyttöön (Kageyama 2014, s 74). Myös sekä koko yliopiston että yksiköiden tasolla 

vallitsevalla organisaatiokulttuurilla voi olla merkitystä sen kannalta, kuinka implementaatio 

onnistuu (M. Huber 2011, s. 11-15). Aineiston perusteella organisaatiokulttuurin ja implementaation 

onnistumisen välillä ei kuitenkaan voida hahmottaa selkeää yhteyttä. 

  

Kaikesta huolimatta riskienhallinnan toimintamalli näyttää teorian valossa toimivan kohtalaisen 

hyvin, ja kysyttäessä riskienhallinnan suurimmista hyödyistä haastateltavat esimerkiksi kuvaavat sen 

lisänneen riskitietoisuutta yksiköissään. Aineisto antaa viitteitä siihen, että ainakin osittain 

riskienhallintatyön onnistuminen näyttää riippuvan siitä, kuinka tärkeänä yksiköiden johdossa olevat 

ihmiset näkevät riskienhallinnan. Mielenkiintoista kyllä eräässä haastattelussa haastateltava kertoi 

suoraan, ettei ennen haastattelukutsua ollut kuullutkaan yliopiston riskienhallinnan toimintamallista, 

mutta yllättäen kyseisessä yksikössä riskienhallinnalle annetut tavoitteet näyttivät toteutuvan kaikista 

tutkimukseen osallistuneista yksiköistä parhaiten, sillä kyseisen yksikön johtaja piti kokonaisvaltaista 

riskienhallintaa erittäin tärkeänä, ja oli omalla aktiivisuudellaan ja toiminnallaan vakiinnuttanut 

riskienhallinnan olennaiseksi osaksi yksikön toiminnansuunnitteluprosessia. Eräässä toisessa 

yksikössä sen sijaan riskienhallinta ja sen tärkeys olivat vähäisen perehdytyksen takia jäänyt 

johtajalle hieman epäselväksi, mikä haastateltavan mukaan näkyi koko yksikön 

riskienhallintaprosessin irrallisuudessa muusta toiminnasta. 

  

Sidosryhmien eli yksiköiden väliset näkemyserot, joita tutkielmassa pyrittiin selvittämään 

monitahoarvioinnin avulla, vaikuttavat johtuvan pitkälti siitä, että riskienhallintatyötä tehdään vain 

oman yksikön sisällä, eikä aiheen tiimoilta kommunikoida muiden yksiköiden kanssa. Näin ollen 
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jokaiseen yksikköön on syntynyt oma näkemys siitä, mitä riskienhallinnalla tavoitellaan. Erot eivät 

ole suuria eivätkä aiheuta kiistoja, mutta saattavat heikentää riskitietojen vertailukelpoisuutta. Eräs 

haastateltava totesi, että olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä tehdä riskienhallinnan tiimoilta 

yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa, mutta tähän ei käytännössä juuri tarjoudu mahdollisuuksia.  

  

Rekilän mukaan valtionohjaus on yhdenmukaistanut suomalaisten yliopistojen hallintoa (Rekilä 

2006, s. 39), ja Huhdan mukaan Helsingin yliopisto ei ole suomalaisista korkeakouluista 

ensimmäinen, joka lähtee implementoimaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa (Huhta 2016, s. 126). 

C. Huber puolestaan arveli jo vuonna 2009 ISO 31000 -standardin leviävän eurooppalaisiin 

yliopistoihin isomorfian toimintalogiikalla (C. Huber 2009, s. 89), ja nämä kaikki piirteet ovat voineet 

osaltaan vaikuttaa siihen, että Helsingin yliopistolla on alettu hyödyntää kokonaisvaltaista 

riskienhallintaa. 

  

Haastatteluaineistosta kuitenkin ilmeni, ettei kukaan haastateltavista osannut varmuudella yhdistää 

nykyisen riskienhallinnan toimintamallin käyttöönottoa mihinkään tiettyyn tekijään, mutta lähes 

kaikki uskoivat sen liittyvän toimintaympäristön kasvavaan epävarmuuteen, Juha Sipilän hallituksen 

koulutusleikkauksiin, tai yliopiston pyrkimykseen olla mahdollisimman luotettava ja vastuullinen 

toimija. Monet vastaajista mainitsivat useamman näistä kolmesta mahdollisesta tekijästä. Erityisesti 

se, etteivät vastaajat olleet kuulleet virallisia perusteita riskienhallintamallin implementaatiolle 

selittyy luultavasti sillä, että merkittävin implementaatioon johtanut tekijä oli riskienhallinnan 

asiantuntijan tehtävän perustaminen, ja ensimmäisen asiantuntijan rekrytoiminen vuonna 2017. Nyt 

jo eläköityneen riskienhallinnan asiantuntijan Helena Saukkosen mukaan uuden mallin muotoilu lähti 

pitkälti hänen aloitteestaan sekä hänen aiemman kokemuksensa lähtökohdista (Helena Saukkonen 

9.10.2020). Riskienhallinnan toimintamalli ei siis syntynyt vastauksena yksittäiseen tekijään kuten 

rahoituksen vähenemiseen tai epävarmuuteen, vaikka nämä ovatkin valistuneita arvauksia. Sen sijaan 

toimintatapojen vastuullisuutta ja laadunvalvontanäkökulmaa painottaneet arvelut osuivat lähemmäs 

totuutta. 

  

Seitsemästä vastaajasta vain yksi kertoi tutustuneensa yliopiston riskienhallinnan toimintamalliin, 

mutta kaikki paitsi yksi vastaajista tiesivät kuitenkin mallin olemassaolosta. Toimintamallin 

yksityiskohdat olivat kuitenkin jäänyt kaikille haastateltaville hieman etäisiksi, eikä kukaan osannut 
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esimerkiksi tarkkaan arvioida sen soveltuvuutta yliopiston käyttöön. Mallin muotoiluun vaikuttanut 

ISO 31000:2018-standardi ei ollut vastaajille tuttu, joten sen soveltuvuutta yliopiston riskienhallinnan 

pohjaksi ei tässä tutkielmassa voitu kunnolla selvittää. Kysyttäessä siitä, onko standardi tuttu, totesi 

yksi vastaajista, että ei ole kuullutkaan kyseisestä standardista, mutta että hän kuitenkin oli olettanut 

riskienhallinnan perustuvan johonkin standardiin, jonka joku asiaan perehtynyt on tähän 

tarkoitukseen valinnut. Helsingin yliopiston ja sen konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

periaatteissa (s. 3) sanotaan, että yksiköiden henkilökunnan tulisi olla perillä toimintaperiaatteista 

heidän työtehtäviensä vaatimalla tasolla. Tämä on toki ilmaistu hyvin tulkinnanvaraisesti, mutta antaa 

silti syytä ymmärtää, että vähimmilläänkin riskienhallintatyötä tekevien olisi hyvä käydä 

riskienhallinnan toimintamallia koskevat asiakirjat läpi.  

 

Kysyttäessä, kuka riskienhallinnasta hyötyy, olivat haastateltavat varsin yksimielisiä siinä, että hyvin 

toteutetusta riskienhallinnasta on hyötyä tasaisesti koko yliopistolle. Riskienhallinnan 

merkittävimmiksi hyödyiksi haastateltavat nostivat esimerkiksi sen, kuinka riskienhallinta auttaa 

reflektoimaan omaa toimintaa, sen, kuinka se lisää tietoisuutta riskeistä, sekä sen, kuinka se voi auttaa 

varautumaan riskeihin. Monet haastateltavat kuitenkin lisäsivät tässä kohdassa, että riskienhallinta 

auttaa varautumaan vain niiden riskien varalta, jotka on aiemmin tunnistettu ja joita nyt seurataan. 

Haastateltavat siis ymmärsivät riskienhallinnan ja esimerkiksi riskirekisterin hyötyjen rajat hyvin. 

Tässä kohdassa muutama haastateltava otti puheeksi myös koronapandemian ja vallitsevat 

poikkeusolot. Näiden haastateltavien mukaan ainakaan heidän yksiköissään kenellekään ei ollut tullut 

mieleen kirjata riskirekisteriin riskiä, jonka todennäköisyys tulevana vuonna on pieni mutta vaikutus 

sen realisoituessa suuri. Haastateltavat kokivat, että rekisteriin on turha merkata riskejä, joihin 

yksikkö tai yliopisto ei voi varautua millään lailla, ja mieleenpainuvin esimerkki tästä oli erään 

haastateltavan lausahdus: ”Periaatteessa sinne voi täyttää mitä vaan, lähtien siitä että komeetta tippuu 

Helsingin yliopiston päärakennukseen”, mutta tällaisen spekuloinnin hyödyt olivat vastaajan mukaan 

vähäisiä. Muutama vastaaja myös ajatteli, että kaikkien mahdollisten uhkakuvien kirjaaminen 

riskirekisteriin saatettaisiin käsittää jonkinlaisena pelkojen lietsomisena, ja näin ollen kääntyä itseään 

vastaan. Näin ollen haastateltavien mukaan riskianalyysia tehdessä on mielekkäämpää keskittyä 

esimerkiksi sellaisiin asioihin, joihin voidaan itse omalla toiminnalla vaikuttaa, sekä asioihin, joiden 

kehitystä ja mahdollista toteutumista pystytään seuraamaan indikaattoreiden avulla. Eräs 

haastateltava muun muassa totesi osuvasti, että riskienhallinnan tavoitteena on suunnitella oma 

toiminta niin, ettei sillä vahingossa hankaloiteta omia toimintaedellytyksiä.  
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Siitä huolimatta, että nykyisen riskienhallinnan toimintamallin tavoitteena on nimenomaan 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttaminen, kertoivat monet haastateltavat, että riskienhallinta 

on jäänyt heidän yksiköissään jokseenkin irralliseksi muusta suunnittelusta ja päätöksenteosta. 

Haastatteluaineistossa ilmeni jonkin verran viitteitä siitä, etteivät yksiköiden työntekijät aina miellä 

riskien huomioon ottamista yksittäisiä päätöksiä tehtäessä varsinaiseksi riskienhallinnaksi, vaan 

pitävät tätä normaalin päätöksentekoprosessin mukaisena toimintana, ja mieltävät riskienhallinnan 

nimenomaan riskirekisterin tietojen päivittämisen kautta. Kuitenkin vastausten mukana joissain 

kyselyyn osallistuneissa yksiköissä riskien pohtiminen tapahtuu lähinnä kerran vuodessa silloin, kun 

yksikön tietoja täytetään SUUNTA-järjestelmän riskirekisteriin, eikä riskianalyysin tuottamaa 

tietoisuutta riskeistä välttämättä hyödynnetä yksittäisiä päätöksiä tehtäessä niin hyvin, kuin 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksessä olisi aiheellista. Mielenkiintoista kyllä vastaajien 

keskuudessa se, kuinka tuttu riskienhallinnan toimintamalli haastateltavalle oli, ei näyttänyt suuresti 

korreloivan sen kanssa, kuinka kokonaisvaltaista hänen edustamansa yksikön riskienhallinta oli, sillä 

haastateltavista löytyi sekä sellaisia, joille malli ei ollut tuttu mutta jotka kuvailivat 

riskienhallintaansa erittäin kokonaisvaltaiseksi, sekä sellaisia, jotka tunsivat mallin mutta silti 

harmittelivat sen irrallisuutta oman yksikkönsä työssä. Tutkielman otos on toki rajattu suhteessa 

Helsingin yliopiston yksiköiden määrään, mutta tämä antaa jonkinlaisen kuvan tilanteesta.  

  

Toimivan, kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin kannalta on tärkeää, että riskienhallinnan 

toimenpiteiden vaikutuksia sekä riskien kehitystä seurataan systemaattisesti, ja tämä on myös kirjattu 

Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintamalliin (s. 8). Riskien ja riskienhallinnan pitkäjänteisen 

seuraamisen suhteen ilmeni haastatteluaineiston mukaan jonkin verran eroavaisuuksia tutkielmaan 

osallistuneissa yksiköissä. Jotkut vastaajista painottivat sitä, kuinka riskianalyysi on mielekästä 

lähinnä talouden riskien kaltaisissa tilanteissa, jossa riskien kehitystä ja mahdollista toteutumista 

voidaan seurata, mutta samalla osa muista haastateltavista kertoi, ettei heidän yksikössään riskien 

kehitystä esimerkiksi vuodesta toiseen, tai mahdollisten riskienhallintatoimenpiteiden onnistumista 

seurata systemaattisesti. Seurannan puute on nähtävillä myös riskirekisterissä, jossa erityisesti riskin 

toteuma -kohta on lähes kaikkien riskien kohdalla jätetty tyhjäksi. Se, ettei riskien kehitystä ja 

riskienhallinnan vaikutuksia seurata, saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, ettei riskienhallintaa pidetä 

kovin merkittävänä, koska sen hyödyistä ei ole konkreettista näyttöä. 
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Talouteen ja erityisesti rahoitukseen liittyvien riskien painottuminen haastatteluaineistossa sekä 

yksiköiden riskienhallinnassa on kiintoisaa staattisten ja dynaamisten riskien käsitteiden kannalta. 

Kuten viimeaikaisten koulutusleikkausten kanssa on nähty, riippuu yliopiston saaman 

perusrahoituksen määrä suurilta osin poliittisista päätöksistä ja kansantalouden tilanteesta, jotka ovat 

asioita, joihin yliopisto ei voi vaikuttaa, ja täten rahoituksen väheneminen on staattinen riski. 

Staattisille riskeille on tyypillistä, ettei niitä voida riskienhallintatoimilla poistaa tai pienentää, vaan 

niihin voidaan vain varautua (Kuusela & Ollikainen 2005 s. 33-34). Näin ollen on siis hyvä, että 

yksiköt pyrkivät riskienhallinnassaan analysoimaan ja varautumaan talouden riskeihin sekä 

valvomaan, että talous on hyvällä pohjalla niiltä osin, joihin on mahdollista vaikuttaa itse. 

Suurimmassa osassa haastatelluista yksiköistä dynaamisia riskejä eli riskejä, joihin voidaan vaikuttaa, 

ja jotka voidaan ehkä myös kääntää mahdollisuuksiksi, käsiteltiin vähemmän. Kokonaisvaltaisesta 

riskienhallinnasta saattaisi kuitenkin olla enemmän hyötyä, jos useammat yksiköt analysoisivat myös 

dynaamisia riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. 

  

Yksi tutkielman keskeisistä teemoista on se, mitä tavoitteita riskienhallinnalle on annettu, ja onko 

esimerkiksi yliopiston ja yksikön itsensä asettamissa tavoitteissa eroja. Kaikkien haastateltavien 

mukaan yksikön ja koko yliopiston tavoitteet ovat linjassa keskenään, ja suurimmiksi tavoitteiksi 

mainittiin talouden vastuullinen hoitaminen, sekä tulevaisuuteen varautuminen. Kukaan haastateltava 

ei tunnistanut yliopiston ulkopuolelta tulevia erillisiä tavoitteita edes niissä tilanteissa, joissa yksikkö 

saa merkittävää ulkoista rahoitusta, vaan kaikki sidosryhmät olivat yhtä mieltä vastuullisuuden 

teemojen tärkeydestä. Vastaajat myös kuvailivat yksikköjensä riskienhallintatyön sujuvan 

suurimmilta osin hyvässä yhteisymmärryksessä ilman yksiköiden sisäisiä, yksiköiden keskinäisiä tai 

yksikön ja yliopiston keskushallinnon välisiä erimielisyyksiä. Ainoat ilmenneet näkemyserot 

esiintyivät yksiköiden sisällä ja koskivat riskinottohalukkuutta, mutta nämäkin olivat harvinaisia ja 

ratkesivat tyypillisesti keskustelemalla. Yhteisymmärrys voisi myös johtua siitä, kuinka esimerkiksi 

Talebin (Taleb 2007, s. 15) mukaan saattaa syntyä siitä, että kun asiaa mietitään yhdessä, päätyvät 

osallistujat korostamaan samoja näkemyksiä, minkä myötä muita, erilaisia näkemyksiä voidaan 

päätyä epähuomiossa sivuuttamaan. 

  

Rekilän mukaan (Rekilä 2006 s. 42) yliopistojen hallinnossa tieteellistä ja hallinnollista valtaa 

edustavilla tahoilla voi olla eri tavoitteita ja ristiriitoja. Toisaalta esimerkiksi tiedekuntien dekaanit 

edustavat sekä tiedettä että hallintoa, joten he voivat mahdollisesti olla näitä ristiriitoja sovittelevassa 
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asemassa. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, ettei riskienhallintaa koskevia ristiriitoja, tai tieteen ja 

hallinnon välisiä jakolinjoja tullut esiin haastatteluaineistossa. Toisaalta kerätyn aineiston perusteella 

tällainen jako olisi vaikea todentaa, sillä sitä varten tulisi haastatella myös sellaisia tiedekuntien 

työntekijöitä, jotka osallistuvat vain opetukseen ja tutkimukseen eivätkä hallintoon, mutta tällaisia on 

käytännössä vaikeaa löytää, koska roolit esimerkiksi johtoryhmissä ja vastaavissa 

päätöksentekoelimissä vaihtelevat, ja ne, jotka eivät osallistu hallinnointiin, eivät myöskään tiedä 

riskienhallinnasta tai muusta hallinnollisesta toiminnasta tarpeeksi. 

  

Ulkopuolelta tulevien tavoitteiden puute oli mielenkiintoista erityisesti niissä tapauksissa, joissa 

yksiköiden toimintaan liittyi erilaisia yliopiston ulkopuolisia sidosryhmiä esimerkiksi tilanteissa, 

joissa yksikön alaisuudessa toimiva erillislaitos tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Näissä 

tapauksissa haastateltavat eivät olleet varmoja siitä, miksi näin on, mutta mahdollisia selityksiä 

olisivat ainakin ulkoisten sidosryhmien luotto yliopistoon ja sen yksikköihin luotettavina toimijoina, 

sekä vallitseva yhteisymmärrys siitä, mitä riskienhallinnalla halutaan saavuttaa. Tämä saattaa johtua 

siitä, että jo riskienhallinnan toimintamallin olemassaolo saa yliopiston ulkoiset sidosryhmät 

pitämään yliopistoa vastuullisena toimijana (M. Huber 2011, s. 4), jolloin tarvetta erillisille 

lisätavoitteille ja vaatimuksille ei synny. 

  

Suurin osa tutkimukseen osallistuneiden yksiköiden tämänhetkisistä johtajista on tullut nykyiseen 

tehtäväänsä vasta riskienhallinnan toimintamallin käyttöönoton jälkeen, joten tämän tutkielman 

puitteissa on vaikea arvioida sitä, onko nykyinen malli lisännyt johtajien tai yksiköiden 

riskitietoisuutta aiempaan tilanteeseen verrattuna. Selvää on kuitenkin se, että nykyään kaikissa 

tiedekunnissa riskitietoisuus on toiminnassa läsnä. Mielenkiintoista kyllä se, millaiset riskit eri 

yksiköiden johtajilla ovat päällimmäisenä mielessä, vaihtelevat suuresti yksiköiden välillä, ja vaikka 

talouteen ja perusrahoitukseen liittyvät riskit vaikuttavat olevan vahvasti esillä, nousi muiksi 

esimerkeiksi muun muassa työntekijöiden turvallisuus tai se, miten tiedekunnan sisäinen 

monimutkainen rakenne voi aiheuttaa konflikteja.  

  

Vaikka riskitietoisuus on osa tiedekuntien johdon työtä ja riskejä arvioidaan ajatuksella, on 

mahdollista, etteivät edes kaikki sellaiset riskit, joihin tiedekunnat voisivat vaikuttaa, näy rekisterissä. 

Kysyttäessä siitä, onko riskianalyysissa jotain, mitä toimintamalli ei kata, nousi yhdessä 
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haastattelussa esiin esimerkiksi se, kuinka hankalaa henkilökuntaan liittyviä riskejä voi olla 

sanallistaa ja laittaa kollegojen nähtäväksi rekisteriin. On mahdollista, että haastattelutilanteessa 

haastateltavat eivät osanneet sanallistaa joitain kokemuksiaan, mikä tässä tutkimuksessa saattaa 

johtaa esimerkiksi siihen, että kaikki sanovat työn sujuvan hyvässä hengessä, vaikka todellisuudessa 

riskinhallintatyössä olisikin konflikteja. Lisäksi on täysin mahdollista, että koska riskienhallintatyötä 

tehdään omissa yksiköissä eikä siihen käytetä yhtä paljoa aikaa kuin moniin muihin hallinnollisiin 

tehtäviin, saattavat ristiriidat myös jäädä yksiköiden johtajilta huomaamatta. 

  

Riskienhallintaa ohjaavista toimintaperiaatteista erotettujen, toimintamallille annettujen tavoitteiden 

kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteet toteutuvat osittain, mutta eivät kokonaan. Useat 

haastateltavat mainitsevat sääntöjen noudattamiseen ja laadunvalvontaan liittyvän vastuullisuuden 

yhdeksi syyksi riskienhallinnan implementoinnille ja ilmaisevat myös ajatuksiaan siitä, että 

riskienhallinta on tapa tukea vastuullisuutta ja sääntöjen noudattamista. Käytännössä haastateltavat 

eivät kuitenkaan juuri osaa antaa esimerkkejä tai selkeitä todisteita siitä, että riskienhallinta 

merkittävästi tehostaisi yliopiston laadunvalvontaa. Yksiköiden toteuttama riskienhallinta ei sisällä 

kaikkia kokonaisvaltaisen riskienhallinnan vaiheita, kuten riskien kehitysten seuraamista, joten 

laadukkaan riskienhallintaprosessin tavoite ei täyty. Myös tiedon hyödyntämistä koskevan tavoitteen 

täyttyminen osoittautui puutteelliseksi ainakin niissä yksiköissä, joissa haastateltavien mukaan 

riskianalyysi on erillään muusta hallinnosta ja päätöksenteosta. 

 

Vastaajista suurin osa ei käytännössä osaa arvioida sitä, onko riskienhallinnan toimintamalli laadukas 

vai ei, sillä he eivät ole täysin varmoja siitä, millaista laadukas riskienhallinta on. Kuten aiempana on 

keskusteltu, toimintamalli on muotoilultaan ISO 31000:2018 -standardin mukainen, mutta ne versiot, 

joiksi malli on yksiköiden omien implementaatioprosessien myötä muotoutunut, eivät kaikilta osin 

ole yhtä laadukkaita, sillä riskienhallinnan ja sen mallin käytännön toteutus on pitkälti yksittäisten 

ihmisten tietotaidon varassa, ja tämä on osoittautunut ongelmalliseksi. Näin ollen riskienhallinnan 

nykyisellä toimintamallilla on täysi potentiaali laadukasta riskienhallintaprosessia koskevan 

tavoitteen saavuttamiseen, mutta tämä ei ole vielä täysin toteutunut.  

  

Kerätyn ja tuotetun tiedon hyödyntämisessä, eli kyberneettisen yliopisto-organisaation idean 

toteuttamisessa oli paljon hajontaa eri tutkimushaastatteluihin osallistuneiden yksiköiden välillä. 
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Joissain yksiköissä tavoite näytti toteutuvan hyvin tai jopa erinomaisesti, kun taas toisissa tilanne oli 

heikompi, ja riskianalyysilla kerätyn ja muodostetun tiedon hyödyntäminen oli vastaajien mukaan 

vähäistä, jolloin tavoite tiedon hyödyntämisestä ei luonnollisesti ole toteutunut. Birnbaumin 

(Birnbaum 1988, s. 79) mukaan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen lisää organisaation 

legitimiteettiä, ja tämän voisi olettaa näkyvän myös riskienhallinnan kohdalla. 

Legitimiteettihypoteesilla voi olla yhteys siihen, että useat haastateltavat toteavat riskienhallinnan 

olevan jotain, mitä ”kaikki vastuulliset organisaatiot tekevät”, vaikkeivat aina osaakaan nimetä sen 

konkreettisia hyötyjä. Tämä on kuitenkin ainoa todiste, joka aineistossa näkyy legitimiteetin ja tiedon 

hyödyntämisen suhteesta. 

  

Birnbaumin (Birnbaum 1988, s. 55.) mukaan alajärjestelmäsysteemissä hallinnollisten uudistusten ei-

lineaariset vaikutukset ovat lineaarisia todennäköisempiä, mutta riskienhallinnan implementaation 

tapauksessa vaikutukset olivat aineiston perusteella sellaisia, kuin niiden oletettiinkin olevan, eikä 

yllätyksiä tullut. Toisaalta haastatteluissa kysyttäessä siitä, onko riskienhallinta tuonut mukanaan 

jotain yllättävää, vastaajat eivät osanneet nimetä mitään tällaisia asioita pitkälti siksi, etteivät 

puutteellisten taustatietojensa takia olleet osanneet muodostaa minkäänlaisia ennakkokäsityksiä 

riskienhallinnasta, eivätkä näin ollen osanneet reflektoida sitä, olivatko vaikutukset lineaarisia vai ei-

lineaarisia. 
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5 Johtopäätökset 

 

Tutkielman tarkoituksena on vastata kysymyksiin ”Kuinka hyvin Helsingin yliopiston 

riskienhallinnan toimintamalli vastaa siihen tarpeeseen, jota varten se otettiin käyttöön?”, sekä tästä 

johdettuihin kysymyksiin ”Millaista tietoa mallin mukainen riskianalyysi tuottaa?”, ”Kuinka malli on 

implementoitu?”, ”Mitä tavoitteita riskienhallinnalla on?”. Aineiston keräämisen ja analyysin aikana 

selvisi, ettei riskienhallinnan nykyistä toimintamallia implementoitu selkeästi vastaamaan johonkin 

tiettyyn ongelmaan, vaan sen tarkoituksena on tukea yliopistoa sen tavoitteiden saavuttamisessa 

laajemmin. Jos tästä näkökulmasta tarkastellaan nimenomaan riskienhallinnan toimintamallia siinä 

muodossa, jossa se on virallisissa asiakirjoissa esitetty, vaikuttaa malli onnistuvan tavoitteiden 

toteutumisen tukemisessa oikein hyvin. Todelliset, yksiköissä implementoidut riskienhallinnan 

käytännöt kuitenkin eroavat tästä ja toisistaan jonkin verran.  

  

Toimintaperiaatteiden mukainen riskianalyysi tuottaa harkittua, tarkoituksenmukaista ja 

yksityiskohtaista tietoa yksikkötason riskeistä niin, että riskejä on mahdollista vertailla keskenään, ja 

niistä saa tarvittaessa muodostettua kattavan kuvan koko yliopistoa koskevista riskeistä. 

Riskianalyysiin kuuluu riskin kuvaus, arvio todennäköisyydestä ja vaikutuksista, sekä vähintään 

vakavampien riskien kohdalla tiedot siitä, kuinka riskiä pyritään hallitsemaan, kuinka se on 

kehittynyt, sekä mahdollinen tieto riskin toteutumisesta. Käytännössä riskianalyysi lisää yksiköiden 

tietoisuutta siitä, millaisia riskejä toimintaan kohdistuu, ja kuinka isoja ja todennäköisiä nämä riskit 

ovat. Riskianalyysissa näkyvät erityisesti ne riskit, joiden analyysia ja seurantaa kunkin yksikön 

johdossa olevat henkilöt pitävät hyödyllisenä, ja tämä vaihtelee yksiköiden välillä hieman. Yksiköt 

saattavat miettiä riskeihin kohdistettuja toimenpiteitä, mutta niitä ei monissa tapauksissa kirjata 

rekisteriin, jolloin tämä tieto jää yliopiston tasolla saamatta. Riskien kehitystä ei juuri seurata, joten 

esimerkiksi riskienhallinnan toimenpiteiden vaikutuksista ei ole tietoa.  

  

Toimintamallin implementaation ideana on ollut, että se toteutetaan yksikkötasolla parhaiden tulosten 

saamiseksi alajärjestelmärakenteen omaavassa organisaatiossa. Tämä on yliopistojen hallintaa 

käsittelevän kirjallisuuden perusteella varmasti paras vaihtoehto (Birnbaum 1988, s. 38), mutta joko 

implementaatioon ei mallin käyttöönoton yhteydessä kiinnitetty tarpeeksi huomiota, tai sitten ne, 

jotka toimivat yksiköiden johdossa toimintamallin käyttöönoton aikana, eivät perehdyttäneet 
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seuraajiaan riittävän hyvin riskienhallintaan liittyvissä asioissa, mikä on aiheuttanut yksikköjen 

välistä vaihtelua implementaatioprosessin onnistumisessa.   

  

Birnbaumin mukaan yliopiston implementoidessa uusia hallintoideoita kannattaa aloittaa 

pienemmästä kokonaisuudesta, esimerkiksi yksittäisistä yksiköistä (Birnbaum 2000, s. 234). 

Riskienhallinnan kohdalla on kuitenkin järkevää implementoida kaikkialla yhtä aikaa, sillä kyseessä 

ei ole muutos olemassa olevaan asiaan vaan kokonaan uusi asia, ja tietoa on järkevää kerätä heti 

mahdollisimman laajasti. 

  

Esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa riskienhallinnasta tehtiin korkeakouluille pakollista, suhtauduttiin 

tähän uudistukseen alkuun varsin negatiivisesti (M. Huber 2011, s. 3). Sen sijaan Helsingin 

yliopistolla riskienhallinta kaikesta päätellen otettiin hyvin vastaan, tämä voi johtua siitä, että se 

implementoitiin sisäisestä aloitteesta. 

  

Riskienhallinnan toimintamallille annetut tavoitteet koskevat sääntöjen noudattamisen ja 

laadunvalvonnan tukemista, laadukkaan, kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin toteutumista, 

sekä kerätyn tiedon hyödyntämistä. Yliopiston sidosryhmät, eli eri yksiköt mainitsevat tavoitteiksi 

näiden lisäksi esimerkiksi tulevaisuuteen varautuminen sekä vakaan taloustilanteen ylläpito. 

Aineiston perusteella kaikki, joita Helsingin yliopiston riskienhallinta koskee, ovat yhtä mieltä siitä, 

mitä riskienhallinnalla tulee tavoitella. 

  

Kaiken kaikkiaan riskienhallinnan toimintamalli on siis osoittautunut perusteltu ja 

tarkoituksenmukainen, sillä sen avulla riskitietoa ja -tietoisuutta sekä on olemassa että hyödynnetään 

enemmän kuin tilanteessa, jossa riskienhallinnalle ei olisi toimintamallia. Aineiston perusteella 

mallin käytöstä ei myöskään aiheudu uusia ongelmia yliopiston toiminnalle, vaan kaikki sen 

vaikutukset ovat positiivisia. Implementaatioprosessiin liittyvistä syistä vaikutukset ovat kuitenkin 

jääneet pienemmiksi kuin mitä ne voisivat olla, jos kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käytäntöihin 

kiinnitettäisiin yksikkötasolla nykyistä enemmän huomiota.  
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6 Kehitysideoita riskienhallinnan toimintamalliin  

 

Kuten todettu, Helsingin yliopiston ja sen konsernin virallinen toimintamalli sekä sitä ohjaavat 

periaatteet on laadittu sekä tarkoituksen että standardien mukaisiksi. Ainoa tämän tutkielman 

puitteissa esiin noussut kehitysidea itse malliin on sen reflektointi, millä perusteella tietyt yliopiston 

yksiköt ja laitokset ovat jääneet riskirekisterin ulkopuolelle. Sen sijaan siihen, kuinka toimintamalli 

on implementoitu yksikkötasolla, voisi olla hyödyllistä kiinnittää enemmän huomiota niin, että 

riskienhallinta voisi tukea yliopistoa tavoitteiden saavuttamisessa vielä paremmin. Riskienhallinnan 

toimintamalli on tällä hetkellä sen verran uusi, että sen toimintaan ja käyttöön voi olla helpompaa 

vaikuttaa nyt, kuin myöhemmin. Voi olla, että ilman toimenpiteitä nykyiset toimintatavat vakiintuvat 

ajan kanssa polkuriippuvuuden logiikan mukaan niin, että tulevaisuudessa riskienhallintaa on entistä 

vaikeampi mieltää esimerkiksi muuksi kuin irralliseksi muusta toiminnan suunnittelusta.  

  

Yksi selkeimmistä asioista, joilla riskienhallinnan toimintamallin toimintaa voisi tehostaa, on se, että 

kaikki yksiköissä riskienhallintaan osallistuvat lukisivat Helsingin yliopiston ja sen konsernin 

riskienhallinnan toimintamallin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita koskevat 

asiakirjat, sillä riskienhallintamallia koskeva tieto on esitetty näissä asiakirjoissa selkeästi ja tiiviisti 

tavalla, joka voisi selventää aihetta niille, jotka nyt kokivat olevansa epävarmoja siitä, mitä malliin 

sisältyy. Tämän lisäksi aiheesta keskusteleminen yksiköiden johdon ja esimerkiksi riskienhallinnan 

asiantuntijan kesken voisi hyödyttää kaikkia osapuolia. Yksiköt voisivat jakaa toimiviksi koettuja 

ideoita keskenään, ja riskienhallinnan asiantuntija voisi vastata mallia koskeviin kysymyksiin. Tätä 

ideaa tukee se, että onnistunut riskienhallinnan implementaatio vaatii sitä, että koko organisaatio 

käsittää sen hyödyt (Nocco ja Schultz 2006, s. 14).  

  

Yksi mahdollinen kehitysehdotus olisi perehtyminen siihen, miksi monissa yksiköissä 

riskienhallinnan koetaan jääneen niin irralliseksi osaksi muusta toiminnasta. On mahdollista, etteivät 

kaikki miellä yksittäisten päätösten kohdalla riskien huomioimista riskienhallintana, mutta useat 

haastateltavat myös kertovat suoraan, että riskien miettiminen tapahtuu lähinnä kerran vuodessa 

silloin, kun yksikön riskitiedot on kirjattava SUUNTA-järjestelmään. Jos ongelma on nimenomaan 

toimintatavoissa, voisi yksiköiden päätöksiä tekeville tahoille olla hyvä painottaa, että 

kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa riskitietoisuuden ja riskianalyysin tuottaman tiedon tulisi olla 

osa kaikkea toimintaa, sillä muuten sen hyödyt jäävät hyvin pieniksi. Olisi hyvä, että kaikki 
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hallintotyöhön osallistuvat hahmottaisivat riskienhallinnan idean niin, että kokonaisvaltaista 

riskienhallintaa voitaisiin toteuttaa kaikessa päätöksenteossa ja suunnittelussa (Kuusela & Ollikainen 

2005 s. 126). 

 

Riskien kehityksen seurantaa olisi myös hyvä tehostaa esimerkiksi täyttämällä tiedot SUUNTA-

järjestelmään, jolloin riskienhallinnan vaikutuksia voitaisiin arvioida, ja tuotetun tiedon 

hyödyntämistä tehostaa. Lisäksi staattisten ja dynaamisten riskien erityispiirteiden huomioon 

ottaminen riskianalyysia tehtäessä voisi olla hyödyllistä.  

  

Jos mallille ja sen implementaatiolle halutaan yliopiston hallinnossa tehdä jotain, kannattaa kuitenkin 

arvioida, kuinka isoilta ongelmat vaikuttavat, ja puuttua niihin tähän suhteutetuilla toimilla. 

Riskienhallintaa koskevat ongelmat eivät ole millään tavalla isoja, eivätkä ne estä riskienhallintaa 

toimimasta, joten mahdolliset toimenpiteet ja niiden vaatimat resurssit, kuten aika, on hyvä suhteuttaa 

tähän.  
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7 Lopuksi 

 

Onnistuneelle riskienhallinnan implementaatioprosessille on tärkeää, että toimintamallin hyötyjä 

arvioidaan myös implementaation jälkeen (Kageyama 2014 s. 70). Korkeakoulujen riskienhallinnasta 

on tehty tapaustutkimuksia lähinnä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kontekstissa, vaikka 

riskienhallinta on näidenkin alueiden ulkopuolella yleistynyt korkeakoulujen hallinnossa. Lisäksi 

aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti riskienhallinnan implementaatioprosessiin, eikä 

esimerkiksi järjestelmän toimintaan tai vaikutuksiin ole juuri perehdytty. Tapaustutkimuksen 

luonteen vuoksi tämä tutkielma vastaa vain hyvin pieneen osaan siitä tutkimustiedon tarpeesta, joka 

korkeakoulujen riskienhallinnan aihepiiriin kohdistuu, mutta tutkimuskohteestaan, eli Helsingin 

yliopiston vuonna 2018 käyttöön otetusta riskienhallintatavasta ja sen toiminnasta tutkielman 

puitteissa on saatu paljon sellaista tietoa, jota aiemmin ei ollut saatavilla. Tutkielma on toivottavasti 

myös tuonut uudenlaista näkökulmaa korkeakoulujen riskienhallinnan tarkasteluun ohjelman 

arviointitutkimuksen muodossa.  

  

Aineiston keruun ja analyysin aikana nousi kuitenkin esiin uusia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin 

ei tämän tutkielman puitteissa kuitenkaan ollut mahdollista vastata. Näitä mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita ovat esimerkiksi tarkempi perehtyminen siihen, kuinka yksikön 

organisaatiokulttuuri on vaikuttanut riskienhallinnan, tai muiden uusien toimintatapojen 

implementaatioon. Kattavammalla aineistolla, jossa olisi mukana enemmän yksiköitä, jotka eivät ole 

tiedekuntia, voisi vertailla sitä, onko implementaatiossa ja ohjelman toiminnassa eroja tiedekuntien 

ja muiden yksiköiden välillä. Myös sen vertailu, kuinka esimerkiksi riskitietoisuus sekä mahdollisesti 

tunnistetut riskit yksiköissä ovat muuttuneet nykyisen toimintamallin myötä olisi kiintoisaa sekä 

varmasti myös hyödyllistä, mutta käytännössä kuitenkin erittäin vaikeaa, sillä riskitietoja alettiin 

kerätä systemaattisesti vasta 2018, ja suuri osa yksiköiden johtajista on vaihtunut mallin 

implementaation jälkeen, joten tietoa ei ole helposti saatavilla.  

 

Tutkielman aiemmassa vaiheessa ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi muodostui riskienhallinnan 

viralliset tavoitteet ja niiden toteutuminen, ja toissijaiseksi tutkimuskohteeksi eri tahojen antamat 

tavoitteet ja niiden toteutuminen, sekä näiden tavoitteiden asettajien kokemus niiden toteutumisesta. 

Aineiston analyysin aikana selvisi kuitenkin, että tavoitteista vallitsee vahva konsensus, ja tavoitteet 

ovat toteutuneet osittain, mutta eivät kokonaan. Lisäksi tavoitteet olivat joillekin tahoille hieman 
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epäselviä, joten niiden toteutumista oli paikoitellen vaikeaa arvioida. Lähtökohtaisesti 

riskienhallinnan toimintamallia pidettiin vastaajien keskuudessa kuitenkin hyödyllisenä yliopiston 

laajempien tavoitteiden toteutumisen turvaamisessa. Lopulta erityisesti toissijaista tutkimuskohdetta 

tarkastelemalla Helsingin yliopiston riskienhallinnan toimintamallista saatiin selville tietoa, jolla voi 

olla hyötyä jatkoa ajatellen.  
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9 Liitteet 

 

Liite 1: Haastattelurunko 

Riskienhallinnan implementaatio 

-Oman käsityksesi mukaan, miksi yliopistolla alettiin implementoida riskienhallinta? 

-Osaatko sanoa, miten päädyttiin toteuttamaan juuri nykyisenlainen ISO 31000-standardin 

mukainen toimintasuunnitelma? 

Riskienhallinnan toiminta 

-Mitä hyötyä kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on ollut?   

-Millaista tietoa riskianalyysi tuottaa?   

-Miten riskitietoja hyödynnetään yksikkösi päätöksenteossa? 

-Onko jotain asioita, joita malli ei kata?   

-Jääkö joku tieto saamatta nykyisellä riskianalyysin menetelmällä?   

-Korostuvatko jotkut asiat nykyisessä menetelmässä liikaa?   

-Mikä yllätti riskienhallinnan toimintamallin käytössä, mikä ei?   

-Kuvaile toteutunutta riskienhallintaan liittynyttä toimenpidettä 

-Kuinka toimiva riskienhallinnan toimintamalli on mielestäsi ollut? Olisiko sitä mielestäsi syytä 

muuttaa? 

-Toimiiko ISO 31000 -standardin mukainen kokonaisvaltainen riskienhallintamalli mielestäsi 

yliopiston hallinnossa ja Helsingin yliopistolla?  

-Miten riskienhallinnan toimintamallia voisi kehittää?   

Yksikkökohtaiset tiedot  

-Kuvaile tiedekuntasi organisaatiokulttuuria 

-Mitä tavoitteita tiedekuntasi asettaa riskienhallinnalle? Mitä tavoitteita muut sidosryhmät 

asettavat?   

-Onko tavoitteissa ollut kiistoja tai ristiriitoja muiden toimijoiden kanssa? 
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-Onko riskienhallinnan käytännöissä ollut ristiriitoja? 

-Kuka hyötyy yliopiston riskienhallinnasta ja miten? 
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Liite 2: Haastateltavat 

 

1. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund 

2. Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori Johan Bärlund 

3. Humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa 

4. Valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Juri Mykkänen 

5. Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Marjaana Seppänen  

6. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani Jaakko Kangasjärvi  

7. Avoimen yliopiston johtaja Jenni Krapu  

 


