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Miten tilaaja voi luoda edellytyksiä riskien ja mahdollisuuksien 

hallinnan prosessien onnistumiselle?

• Avoimuus ja yhteiset pelisäännöt; luottamuksen rakentaminen keskeisin tekijä

• Aikainen integraatio: allianssin muodostaminen mahdollisuuksien mukaan jo ennen hankesuunnitteluvaihetta - hyödyllistä riskienhallinnan 
kannalta, mutta vaikutusta myös luottamuksen kehittymiseen

• Tilaajan tulee ottaa vahva rooli riskienhallinnassa, tuoda oma osaamisensa prosessiin, osallistua muiden osapuolien tavoin ja haastaa 
palveluntuottajia loppuun asti

• Puolueettoman kustannuslaskijan integrointi hankkeeseen

• Riskien hallinta on läpi hankeen jatkuva prosessi, joka on osa hankkeen kehittämistä, suunnittelua ja toteutusta- riskivarausta tulee pystyä 
hallitsemaan ja täsmentämään hankkeen edetessä

• Prosessi tulee olla kuvattu (tilaajalta selkeä linjaus) ja menettelyt yhteisesti sovittu

• Prosessin aikainen dokumentointi tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on varata aikaa niiden analysointiin ja käsittelyyn

• Integroinnin ideana on riskien ja hyötyjen jakaminen yhdessä - riskien siirtäminen tilaajalle pienentää vastaavasti projektin riskivarausta!

• Riskien selkeä luokittelu

• A. Tilaajan vastuulle kuuluvat riskit

• B. Asetettuja tavoitteita (ja/tai tavoitekustannusta) muuttavat riskit – laajuutta muuttavat riskit

• C. Projektin Tavoitekustannukseen tehtävät varauksia muita riskejä ja mahdollisuuksia varten.



Millaisilla toimenpiteillä voimme hallita laajuuden 

muutoksia paremmin?
Hankinnan suunnittelu Hankinta Kehitysvaihe Toteutusvaihe

• Tilaajan kirkastettava hanke ja 
sen visio ml. budjetti, tavoitteet 
ja suurimmat riskit

• Mahdollisten muutosten 
tunnistaminen jo ennen 
tarjouskilpailua

• Asiakkaan / käyttäjän integrointi

• Tilaajan varattava resurssit ja 
aikaa – myös tilaajan omien 
resurssien kyvykkyys ja 
soveltuminen hankkeeseen 
tärkeää

• Perusasioiden ja käsitteiden 
kirkastaminen

• Kaupallisten ehtojen osaamisen 
varmistaminen – tarjoajien on 
ymmärrettävä, ettei 
laajuusmuutoksilla voi tehdä 
”bisnestä” (vrt. lisä- ja 
muutostyöt)

• Hankinnan kohteen tarkempi 
määrittely

• Tarjoajien osallistaminen riskien 
tunnistamiseen ja analysointiin 
kehitystyöpajoissa, case-
tehtävissä ja/tai tarjouksissa

• Tilaajan näkemyksen avaaminen 
(laajuudesta ja riskien 
hallinnasta)

• Tilaajan tavoitteiden 
tarkentaminen prosessin aikana 
lopullisiin tarjousasiakirjoihin

• Oikeiden kumppaneiden valinta

• Aito kehittäminen ja innovointi 
lukkiutumatta 
hankesuunnitelmaan

• Riskien tunnistaminen ja 
luokittelu

• Kehitysvaiheen vaiheittainen 
toteutus (KAS1-2), laajuuden ja 
riskivarauksen täsmentäminen 
suunnittelun edetessä

• Suunnittelua ei saa viedä liian 
pitkälle, suunnitteluriskien 
hallinta

• Osaamisen kehittäminen & 
osapuolten valmentaminen

• Suunnitteluprosessin 
jatkuvuuden kehittäminen

• Reagointi muutoksiin

• Riskien hallinta ja riskivarausten 
pienentäminen

• Riskien hallinta suunnitellusti 
toteutusvaiheen loppuun saakka

• Allianssikyvykkyydestä 
huolehtiminen loppuun saakka
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Miten tilaaja voi luoda edellytyksiä riskien ja mahdollisuuksien hallinnan prosessien 
onnistumiselle?

Ryhmäkeskustelun1 

dokumentaatio



Ryhmä 1

• Tilaajataustainen henkilö ottaa vetovastuuta, näkökulmana myös mahdollisuudet

• Hankesuunnitteluvaiheessa jo kootaan allianssi

• Tilaaja on asettanut loppukäyttäjien koordinaattorin (super-user)

• Kaikki mahdollinen ja jopa mahdotonkin taustatieto on tuotava avoimesti pöytään

• Tilaajan oltava läsnä aidosti, kun riskejä ja mahdollisuuksia mietitään

• Luottamus!

• Riskien jakamisen ymmärtäminen, vain tilaaja – allianssi ei tilaaja – palveluntuottaja

• Suunnitellaan vastatoimet, jossa tilaajalla merkittävä rooli
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Ryhmä 2
• Tilaajan osaaminen ja oma hankkeen tuntemus tuotava mukaan riskityöskentelyyn, jossa suunnittelijan 

ja urakoitsijan näkökulmat yhtä lailla tärkeitä

• On etsittävä ja tunnistettava yhdessä alkuun laajasti kaikkea mahdollista mihin voi sisältyä riski; niistä 
sitten valitaan ne, mihin keskitytään

• Riskit eivät saa jäädä vain paperille, hallintaan oltava  menettelyt ja seurantatavat: jaoteltava (vakavuus, 
todennäköisyys), mietittävä myös konkreettisia toimenpiteitä

• Varattava riittävästi aikaa riskien tunnistamiseen ja koko porukan keskusteluihin – riskien hallinta ei ole 
vain yhden henkilön vastuulla, vaikka tämä hoitaisi asiaa kuinka itseohjautuvasti. Yksi henkilö voi toki 
koordinoida ja osallistaa muita

• Riskityöpajojen (ja mahdollisuuksien työpajojen) onnistumisessa tärkeää luottamuksen rakentaminen 

• Tilaajan otettava aikaisemmassa vaiheessa riskien hallinta osaksi budjetointia
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Ryhmä 3

• tilaajalla on keskeinen rooli (ei voi ulkoistaa itseään)

• Riskitarkastelulla on roolia koko projektin elinkaaren ajan(myös tilaajalla)

• Epävarmuuksien vähetessä riskit kirkastuvat.

• Toteutusvaiheessakin tilaajalla on iso rooli riskienhallinnassa, erityisesti haastaa 
vaihtoehdoilla ja osoittaa omaa aktiivisuutta mahdollisuuksien etsimisessä



Ryhmä 4
• Tarjouspyyntövaiheessa määritetty osuus riskivarauksesta - työpajoja riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn, 

joissa todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan.

• Palveluntuottajien ja tilaajan tulee olla aktiivisia riskienhallinnassa ja aikaa tulee varata asioiden käsittelyyn.

• Tärkeää on luottamus ja avoimuus puolin ja toisin

• Prosessissa on useita eri osatekijöitä joka tuottaa tuloksen - riskienhallinta ei voi olla pitkä riskiluettelo ja 
suuri riskivaraus, vaan jatkuva prosessi läpi hankkeen.

• Prosessi tulee olla tilaajan puolelta selkeästi kuvattuna ja yhdessä sovitaan menetelmät riskienhallintaan.

• Tilaajan pitää jaksaa haastaa porukkaa tuomaan riskejä esille. Kysyminen ja haastaminen.

• Prosessin aikainen dokumentointi

• Riskienhallintaa ei ole pelkästään työpajat, vaan se on jatkuvaa, säännöllistä toimintaa

• Riskien vaikuttavuuden ja todennäköisyyden tutkiminen ja reagointi tarpeen mukaan

• Riskikartoitus viikoittain/päivittäin, jossa myös mahdollisuudet huomioituna

• Riskienhallinta prosessiin osoitetaan henkilö, jonka vastuulla hallinta on.
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Ryhmä 5
• Yhteiset pelisäännöt heti alussa, mitä odotetaan, yhteinen henki, luottamus, kaikkien ääni kuulumaan

• Kirjaus tärkeä, analysoida osapuolten näkemys riskeistä ja missä vaiheessa

• Pelisäännöt, tunnistaa riskit, osapuolilla eri lähtökohdat (myös mahdollisuudet)

• Allianssihengen ymmärtäminen, mistä tässä on kysymys, riittävän syvälle, riskityöpajat

• Päätöksenteon olosuhteiden tunnistaminen

• Hankesuunnitelma tehdään yhteistyössä (Turun konserttitalo)

• Kustannuksiin vaikuttavien asioiden tunnistaminen

• Erityisalueiden asiantuntemus

• Prosessin laatiminen riskien hallintaan koko hankkeelle ja sen kaikille vaiheille

• Jaottelu riskeihin a, b ja c

• Varausten avaaminen, aikaisemmat selvitykset

• Kustannuslaskija joka vahvasti mukana ja sisällä hankkeessa 

9



Millaisilla toimenpiteillä voimme hallita laajuuden muutoksia paremmin

Ryhmäkeskustelun 2 

dokumentaatio



Ryhmä 1

Hankinnan suunnittelu Hankinta Kehitysvaihe Toteutusvaihe

• Mahdollisten muutosten 
tunnistaminen jo ennen 
tarjouskilpailua

• Tilaajan pitää hahmottaa 
hanke ja sen visio

• Ratkaisujen innovointi ja 
kehittäminen tunnistettujen 
riskien pienentämiseksi

• Tilaajan tavoitteiden 
tarkentaminen prosessin 
aikana lopullisiin 
tarjousasiakirjoihin

• Tasapainon hakeminen 
säästöjen ja lisäysten välillä

• Aito kehittäminen 
lukkiutumatta 
hankesuunnitelmaan

• Työkalujen käyttö
• Avoin, rakentava ja 

perusteltu keskustelu, 
kehittäminen ei saa pysähtyä

11



Ryhmä 2

• Millaisilla toimenpiteillä voimme hallita laajuuden muutoksia paremmin?

• Riskit tunnistettava ja jaettava luokkiin. Tilaajan riskit eivät ole laajuusmuutoksia, syövät tilaajan riskivarausta. 
Riskivarauksen kasvattaminen hankkeen alussa ei ole toivottava muutos (c-riskejä). 

• Koko porukan on ymmärrettävä ja sisäistettävä hankinnan sisältö, ettei yritetä tunkea lisätöihin ”pieniä laajuuden 
muutoksia”. Laajuusmuutoksille on oltava korkea kynnys 

• Periaatteet tehtävä selväksi, mitkä ovat laajuusmuutoksia. Suunnittelun kehys on hahmotettava. Vaihtoehtoja on 
tarkasteltava kehitysvaiheessa, jotta ymmärretään kehys jonka sisällä liikutaan – ettei muutoksia ei ole vain maton 
vaihtamiset, vaan vaikka teknisten ratkaisujen tai tilamuutokset.

• Riittävästi ja laadukkaasti tarkastuspisteitä, jotta muutoksia hallitaan ja seurataan. Muutoksia tulee, ja niitä pitää 
tunnistaa koko hankkeen ajan. Jokainen laajuuden muutos on arvioitava suhteessa hankkeen tavoitteisiin.

• Erilaisia laajuuden muutoksia pitää sallia, hanketta pitää voida kehittää, mutta on eri asia mikä vaikuttaa 
tavoitekustannuksiin. Jotkut laajuuden muutokset voivat myös säästää kustannuksia.

• (Kun on jo aika iso porukka, miten saadaan hallitusti tehtyä?) Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta huolehtiminen, ei 
vain niiden jotka osallistuvat palavereihin vaan myös linjasta.

• Yhteinen ymmärrys kiinteästä perusosasta hankkeessa ja siitä mikä on osa, jossa muutokset tapahtuu.
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Ryhmä 3

Hankinnan suunnittelu Hankinta Kehitysvaihe Toteutusvaihe

• Tilaajan pitää hahmottaa 
hanke ja sen visio

• Selkeiden tavoitteiden 
asettaminen, mitä ollaan 
hankkimassa

• Ei viedä suunnittelua liian 
pitkälle ennen kuin 
hankkeessa tarvittavat 
osapuolet ovat mukana

• Asiakas/ 
käyttäjänäkökulman 
integrointi mukaan heti 
alusta

• Tilaajan budjetin, 
tavoitteiden ja omien riskien 
tunnistaminen

• Mahdollisten muutosten 
tunnistaminen jo ennen 
tarjouskilpailua

• Ratkaisujen innovointi ja 
kehittäminen tunnistettujen 
riskien pienentämiseksi

• Tilaajan tavoitteiden 
tarkentaminen prosessin 
aikana lopullisiin 
tarjousasiakirjoihin

• Mahdollisimman hyvän 
tiimin hankinta ja 
ymmärryksen saavuttaminen 
kaupallisista ehdoista

• Tarjoajien osallistaminen 
riskien tunnistamiseen ja 
analysointiin 
kehitystyöpajoissa ja/tai 
tarjousten tekemisessä

• Tasapainon hakeminen 
säästöjen ja lisäysten välillä

• Aito kehittäminen 
lukkiutumatta 
hankesuunnitelmaan

• Muutospaineiden hallinta ja 
havainnollistaminen

• Riskien tunnistaminen ja 
jaottelu

• Laajuusmuutosten hallinta 
hankesuunnittelussa

• Vaiheittainen eteneminen, 
laajuuden ja riskivarauksen 
täsmentäminen 
suunnittelun edetessä 
(Kas1-KAS2)

• Työkalujen käyttö
• Avoin, rakentava ja 

perusteltu keskustelu, 
kehittäminen ei saa pysähtyä

• Riskivarausten 
pienentäminen

• Riskien hallinta 
toteutusvaiheen loppuun 
saakka
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Ryhmä 4

Hankinnan suunnittelu Hankinta Kehitysvaihe Toteutusvaihe

• Tilaajan tavoitteiden 
kirjaaminen ja priorisointi 
sekä tavoitteiden 
suhteuttaminen toisiinsa

• Riittävä ajankäyttö tilaajan 
puolelta

• Käyttäjien aikainen 
osallistaminen

• Hankinnan kohteen 
huolellinen määrittely –
missä vaiheessa hanketta 
ollaan menossa? Esim. onko 
hankesuunnitelma tehty

• Ymmärrys siitä, että 
laajuusmuutoksella ei voi 
tehdä bisnestä

• Tilaajan oma näkemyksen 
kuvaaminen 
laajuusmuutosasioihin ja 
pelisääntöihin liittyen 

• Oikeiden henkilöiden valinta 
niin tilaajan projektiryhmään 
kuin palveluntuottajiksi 
(kumppanit)

• Neuvotellen valinta – onko 
tiimi ratkaisuhakuinen vai 
perinteisemmin toimiva

• Laajuusmuutosten hallinta-
asiat käsittelyyn jo 
hankintavaiheessa –
varmistetaan että ymmärrys 
on alusta asti

• Kehitystyöpajoissa laajuus-
muutosten ja riskien 
käsittely – tarjoajien  
ideologia näkyy

• Case-tehtävän 
hyödyntäminen

• Valmentaminen (tilaajan ja 
tarjoajien)

• Suunnittelua ei saisi viedä 
liian pitkälle, mutta kuitenkin 
riittävälle tasolle

• Suunnitteluriskien hallinta
• Laajuus saatava selville
• Riskien huolellinen luokittelu 

ja arviointi
• Valmentaminen ja 

yhteishengen kasvattaminen 
ja ylläpitäminen

• Suunnitteluprosessin 
jatkuvuuden ymmärtäminen

• Riskienhallinta ja 
toteutuksen seuranta

• Menettelyt, miten 
reaaliaikaisesti reagoidaan 
muutoksiin

• Prosessin ylläpito sovitusti
• Vaatii avoimuutta, jotta 

voidaan käsitellä esimerkiksi 
tunnistamattomia riskejä 
jotka eivät muuta 
tavoitekustannusta

• Valmentaminen ja 
allianssihengen 
ylläpitäminen
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Ryhmä 5

Hankinnan suunnittelu Hankinta Kehitysvaihe Toteutusvaihe

• Tilaajan tavoitteet selkeiksi
• Määritellä tilaohjelmassa eri 

tilatyypit märkätilat ym. 
Riittävällä tarkkuudella

• Laatutason määritys riittävälle 
tasolle 

• Palveluntuottajat 
mahdollisimman aikaisin 
mukaan

• Tavoitteiden kirkastaminen
• Kumppanin valintaprosessi -

oikean pelikaverin valinta
• Mitä ollaan tekemässä –

vaatimustaso – asioiden 
viestiminen riittävästi

• Skenaarioiden läpikäynti
• Mahdollisten muutostilanteiden 

läpikäynti – miten tarjoajat 
suhtautuvat – varmistetaan että 
ymmärtävät

• A, b ja c riskijaottelu selkeäksi
• Hankkeen parhaaksi ilmapiiri
• Keskittyminen isoimpiin 

(Suunnittelu)
• Tehdään riittävän hyvät 

suunnitelmat – varmuus 
riittävälle tasolle – ei kuitenkin  
liian pitkälle

• Laitekanta riittävälle 
tarkkuudella ja laatu oikea

• Laatutason määritys riittävälle 
tasolle 

• Kannustaminen innovointiin
• Allianssihenki korkealle tasolle ja 

hengestä ylläpitäminen

• Valmennus ja fasilitointi 
riittävästi mukana –
perusasioiden riittävästi esillä

• Kannustaminen innovointiin
• Hengen ylläpitäminen ja siitä 

huolehtiminen

15


