
1 / 2 
Päivämäärä Viite 

05.01.2021 TK/27/00.00.00/2021-1 

Tilastokeskuksen riskienhallintapolitiikka 

1. Riskienhallinnan päämäärät ja tavoitteet

Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja 
selvityksiä. Lisäksi Tilastokeskuksen tehtävänä on tuottaa yhteiskunnallista 
päätöksentekoa ja suunnittelua varten laadukasta ja luotettavaa tietoa ja 
ylläpitää luottamusta viralliseen tietoon.   

Riskienhallinta kattaa Tilastokeskuksen koko toiminnan ja on osa jatkuvuuden 
hallintaa sekä tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista. Se on myös osa 
ennakoivaa ja laadukasta johtamista.  

Riskienhallinnan tavoitteena on havaita ja tunnistaa toimintaan liittyviä uhkia ja 
haasteita sekä uusia toimintamahdollisuuksia. Sen avulla varmistetaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja toimintaedellytysten säilyminen sekä 
turvataan toiminnan jatkuvuus, häiriöttömyys ja turvallisuus.  

Riskienhallinnan avulla ylläpidetään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta 
Tilastokeskuksen toimintaa kohtaan.  

2. Riskienhallinnan periaatteet

Tilastokeskuksen riskienhallinnassa noudatetaan valtion riskienhallinnan 
ohjeistusta.1  

Riskienhallinta on olennainen osa johtamista, päätöksentekoa ja viraston 
jokapäiväistä toimintaa. Suunnitelmallinen riskienhallinta tukee päivittäistä 
toimintaa, turvallisuuden varmistamista sekä lakien ja viranomaisten vaatimusten 
noudattamista. Sillä voidaan edistää myös projektinhallintaa, toimintojen ja 
hallintotavan tehokkuutta sekä julkisuuskuvaan liittyvien uhkien hallintaa. 

Riskienhallinta on järjestelmällistä, jäsenneltyä ja ajantasaista. Järjestelmällinen, 
ajantasainen ja jäsennelty riskienhallinnan toimintamalli lisää tehokkuutta ja 
toiminnan yhdenmukaisuutta. Tähän kuuluvat olennaisena osana myös 
toimenpiteet riskien käsittelemiseksi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden 
seuraaminen.  

Riskienhallinta on avointa, kattavaa ja se perustuu parhaaseen saatavilla olevaan 
tietoon. Riskienhallinta on muutoksiin reagoivaa ja jatkuvaa kehittämistä.  

Riskienhallinnan periaatteita noudattamalla varmistetaan tiedon tuotannon 
jatkuvuus, ajantasaisuus ja laadukkuus sekä tietoaineistojen pitkäaikaissäilytys ja 
toissijainen käyttö. 

3. Riskienhallinnan vastuut

Tilastokeskuksen johto2 vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä, vahvistaa riskienhallintapolitiikan sekä hyväksyy sisäisen 
valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Johto tukee vastuullisen 

1 VAHTI 22/2017 Ohje riskienhallintaan sekä Valtiovarain controller -toiminnon suositus valtionhallinnon 
riskienhallintapolitiikkamallista. Ohjeessa kuvattu toimintamalli pohjautuu kansainväliseen ISO 31000 riskienhallinnan 
standardiin, jota on mukautettu julkisen hallinnon käyttötarpeisiin. 
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riskienhallintakulttuurin muodostumista ja kehittymistä sekä varmistaa 
riskienhallinnan huomioimisen viraston toiminnoissa.  

Osastopäälliköt, ryhmäpäälliköt ja projektipäälliköt huolehtivat tehtävänsä 
mukaisesti tilastojen, palveluiden, hankkeiden ja projektien riskien arvioinnista, 
hallinnasta ja raportoinnista. Koko henkilöstö vastaa omiin tehtäviinsä liittyvästä 
riskienhallinnasta ja on velvollinen noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita 
sekä raportoimaan havaitsemistaan riskeistä.  

Riskienhallinta- ja valmiusryhmä vastaa Tilastokeskuksen tietoturvallisuudesta, 
tietosuojasta, jatkuvuuden ja toipumiskyvyn ylläpitämisestä, kehittämisestä ja 
koordinoinnista. Lisäksi ryhmä vastaa riskienhallinnan koordinoinnista ja 
kehittämisestä ja riskienhallinnan raportoinnista johtoryhmälle. 

4. Riskienhallintaprosessi

Tilastokeskuksessa on käytössä valtion ohjeistuksen mukainen 
riskienhallintaprosessi, joka kattaa riskien tunnistamiseen, arvioimiseen, 
seurantaan ja viestintään liittyvät tehtävät ja toimenpiteet. 
Riskienhallintaprosessi on kytketty organisaation johtamisjärjestelmään, 
suunnitteluun ja seurantaan, tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseen sekä 
projektityöhön.  

Riskienhallintapolitiikkaa täydentää viraston sisäinen ”Tilastokeskuksen 
riskienhallintaohje” (TK-00-1435-19).  

Riskienhallintapolitiikka on voimassa 1.1.2021 alkaen ja samalla se kumoaa 
aikaisemman Tilastokeskuksen riskienhallintapolitiikan (TK-00-1435-19, 
7.10.2019). 

Pääjohtaja Marjo Bruun 

Ylijohtaja Pasi Henriksson 


	Tilastokeskuksen riskienhallintapolitiikka
	1. Riskienhallinnan päämäärät ja tavoitteet
	2. Riskienhallinnan periaatteet
	3. Riskienhallinnan vastuut
	4. Riskienhallintaprosessi


