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Projektit ovat nykymaailman työelämässä arkea ja ilman onnistunutta riskienhallintaa projekti 

voi poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta tuhoten koko projektin. Tässä diplomityössä 

riskienhallintaa käsitellään projektinjohtotasolla, sekä projektisalkkutasolla Fortumin Loviisan 

ydinvoimalaitoksella. Projektijohto- ja projektisalkkutason riskienhallinnan nykytilaa ja 

ongelmakohtia selvitetään. Salkkutason vaatimuksia ja ongelmia selvitetään, mutta niitä ei 

varsinaisesti kehitetä. Projektinjohtotasoisia ongelmia ratkotaan ja ehdotetaan kehitettäväksi 

konkreettisin kehitysehdotuksin. Lisäksi selvitetään riskienhallinnan ja taloudenhallinnan 

välistä yhteyttä. 

 

Tutkimus on jaoteltu kaksiosaiseksi, jossa ensimmäisen osan tekemiseksi suoritetaan 

kirjallisuuskatsaus projektien ja projektien riskienhallinnan osa-alueisiin alan kirjallisuuden ja 

vertaisarvioitujen artikkeleiden pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kartoittaa 

riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan prosessista, liitännäisistä ja sen 

tarpeellisuudesta. Näiden avulla voidaan luoda pohja kehitykselle ja nykytilan menettelyjen 

ymmärtämiselle. Työn toinen osio on suoritettu empiirisenä tutkimuksena, jonka avulla 

Loviisan voimalaitoksen projektien riskienhallinnan menettelyitä on voitu tutkia yleisesti 

ohjeistojen ja menettelyjen pohjalta. Empiirisen osion syventämiseksi toteutettiin haastattelut 

kymmenelle projektien riskienhallinnan parissa työskentelevälle henkilölle. 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin luotua selkeä kuvaus riskienhallinnan nykytilasta ja 

ongelmakohdista niin projektinjohtotasolla, kuin projektisalkkutasolla.  Projektinjohtotasolla 

suurimmat ongelmat koskivat osaamistason vaihteluita riskienhallinnassa, sekä 

riskienhallinnan konkreettisen tuen puuttumista ongelmatilanteissa. Salkkutasolla 

merkittävimmiksi ongelmiksi muodostui tiedon epätäydellisyys ja osittain vajavainen 

ajantasaisuus. Salkkutasoisessa riskienhallinnassa ei myöskään ole kehitettynä yhtä mittaria, 

joka kuvastaisi salkun kokonaisriskitasoa. Salkkutasoisen riskienhallinnan tueksi kaivattiin 

ajantasaista, päivittyvää, läpinäkyvää ja konkreettista riskitietoa projektitasolta. 

Projektinjohtotasoisien ongelmien pohjalta luotiin kahdeksan konkreettista kehitysehdotusta 

projektien riskienhallinnan kehittämiseksi alan kirjallisuuteen ja haastatteluihin pohjautuen. 

Talous näyttäytyi projektitasolle päätöksenteon tukena. Riskipaikkojen ymmärtäminen loi 

paremman kuvan vallitsevasta tilanteesta, jolloin vaihtoehtoja voitiin tarkastella laajemmin. 

Hyvällä suunnitelmalla riskit voitiin kattaa paremmin ja siten ne näyttäytyvät myös lopulta 

taloudessa.  
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Projects are commonplace in today’s world of work and without successful risk management, 

a project can deviate from the original plan, destroying the entire project. In this thesis, risk 

management is investigated at the project management level, as well as at the project portfolio 

level at Fortum's Loviisa nuclear power plant. The current state and problems of risk 

management at the project management and project portfolio level are investigated. Portfolio-

level requirements and problems are being investigated but are not actually developed. 

Problems at the project management level are being investigated and proposed for development 

with concrete development proposals. Additionally, thesis handles the connection between 

project risk management and financial management. 

 

The study is divided into two parts. First part is performed by reviewing the literature on the 

aspects of project and project risk management in the field literature and based on peer-

reviewed articles. The aim of the literature review is to map risk management comprehensively 

from the risk management process, its ancillary and its necessity. These can be used to create a 

basis for development and an understanding of current procedures. The second part of the work 

has been carried out as an empirical study, by investigating guidelines and procedures of project 

risk management and interviewing ten people that are related to risk management. 

 

As a result of the study, a clear description of the current state of risk management and problem 

areas was created at both the project management level and the project portfolio level. At the 

project management level, the biggest problems concerned fluctuations in the level of expertise 

in risk management, as well as the lack of concrete support for risk management in problem 

situations. At the portfolio level, the most significant problems were incomplete information 

and incomplete timeliness. There is also no single indicator developed in portfolio-level risk 

management that reflects the overall risk level of the portfolio. To carry out portfolio-level risk 

management, iterativeness, timeliness, transparency and concreteness were required from 

project-level risk management. Based on the problems at the project management level, eight 

concrete development proposals could be created to develop project risk management based on 

the literature and interviews in the field. The economy appeared at the project level as 

supporting for decision-making. Understanding the risk areas creates a better knowledge of the 

current situation, allowing options to be considered more broadly. With a good plan, risks can 

be better covered and thus they will eventually show up in the project economy as well. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Projektit ovat nykypäivän työelämässä arkea. Yrityksissä on jatkuvasti kehitteillä uusia 

hankkeita, jotta kilpailukykyä pystytään ylläpitämään ja luomaan uutta. Projekteja tehdessä 

täytyy toteutukselle luoda raamit. Mikä on budjetti, minkälainen aikataulu, mitkä vaatimukset 

ja niin edelleen. Samaan aikaan jokaista osa-aluetta varjostaa lukuisat epävarmuudet. (Artto et 

al. 2008, s.195) Riskitöntä projektia ei ole olemassa ja projektipäälliköiden on osattava käyttää 

parhaita menetelmiä projektien riskien hallinnoimiseksi, sekä ymmärrettävä riskienhallinnan 

kokonaisuus ja tärkeys projektin suorituskyvyn kannalta. Projektipäälliköiden on toteutettava 

riskienhallinnan prosessin kaikki vaiheet ja käytettävä soveltuvia menettelyitä jokaisessa 

vaiheessa, jotta riskit voidaan tunnistaa ja arvioida. (Masár & Hudáková 2019) Vain harvassa 

tilanteessa projektit loppuvat täysin suunnitelmien pohjalta, koska projektien ainutkertaisuus ja 

tiedon epätäydellisyys luovat tilanteen, jossa projektin suunnitteluvaiheessa ei voida 

välttämättä täysin kartoittaa jokaista mahdollista riskitekijää. Täten riskienhallinta muodostuu 

merkittäväksi osa-alueeksi projektin johtamiselle. Riskienhallinnalla tarkoitetaankin 

systemaattista toimintaa, jonka johdosta riskit tunnistetaan, sekä arvioidaan. Arvioinnin 

pohjalta toteutetaan tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ja lopulta toteutetaan (Artto et al. 

2008, s.195)  

 

Ilman hallittua riskienhallintaa projektit voivat poiketa alkuperäisistä suunnitelmista aiheuttaen 

koko projektin epäonnistumisen. Tämän johdosta projektin riskienhallinta on suoraan 

verrannollinen projektin onnistumisen kannalta. (PMI 2017, s.397) Yoon et al. (2017) mukaan 

ydinvoimaprojektien osalta kustannusylitykset ja aikataulujen venymiset ovat yleisiä vaikkakin 

niitä on mietitty etukäteen projektin alkuvaiheessa. Nämä ylitykset ovat olleet usein sidonnaisia 

riskienhallintaan, ja ydinvoimaprojekteissa mukana olleet henkilöt ovat ilmaisseet, että riskeistä 

on muodostunut monimutkaisempia ja niiden seuraussuhteet ovat monimutkaistuneet. 

 

Luotettavat riskienarviointi ja riskienhallintatyökalut aiheuttavat jatkuvia haasteita 

projektipäälliköille, sillä ydinvoima-alalla ei ole olemassa täysin järjestelmällistä 

ennakointijärjestelmää projekteille, jolla tulevaisuuden kaikki epävarmuustekijät saataisiin 

täysin tietoon. Täten projektipäälliköiden täytyy jatkuvasti etsiä uusia menettelyitä, jotka 
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toimisivat paremmin ja niiden avulla voitaisiin vähentää epävarmuutta kustannuksiin ja 

aikatauluun (Yoo et al. 2017) 

 

1.2 Tavoite ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on Loviisan voimalaitoksen projektien riskienhallinnan 

menettelyjen ja työkalujen kokonaisvaltainen kehittäminen suunnittelusta seurantaan ja aina 

projektin lopetukseen asti. Työssä haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mikä on Loviisan projektien ja projektisalkun riskienhallinnan nykytila, sekä mitkä ovat 

merkittävimmät ongelmat projektien ja projektisalkun riskienhallinnassa? 

2. Mitkä ovat projektisalkun hallinnan vaatimukset projektien riskienhallinnalle? 

3. Miten projektien riskienhallintaa pystytään parantamaan? 

4. Mikä yhteys riskienhallinnalla on projektin talouden suunnitteluun ja ohjaukseen? 

 

Työssä tullaan käsittelemään ainoastaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen projektien ja 

projektisalkun riskienhallintaa projektijohtamisen, sekä -salkun tasoilla. Täten projektityön 

toteutuksen taso eli esimerkiksi työmaalla tapahtuvat työmaariskit jätetään pienemmälle 

tarkastelulle. Tätä osa-aluetta ei voida kuitenkaan täysin sivuuttaa, sillä osalla 

työmaariskeistäkin on vaikutusta projektin tavoitteisiin eli aikatauluun, budjettiin ja laatuun. 

(Bissonette 2016, s.8) Salkunhallinnan tasolla projektisalkkutasoisia vaatimuksia selvitetään, 

mutta niitä ei varsinaisesti kehitetä. Ainoastaan projektien riskienhallintaa tullaan kehittämään 

konkreettisin kehitysehdotuksin alan teorioihin ja haastattelujen pohjalta saatujen havaintojen 

pohjalta. Työn konkreettisena lopputuloksena saadaan selvitys nykytilan menettelyistä ja 

ongelmista projekti- ja projektisalkkutasolla, projektisalkun vaatimukset projektien 

riskienhallinnalle, listaus kehitysehdotuksista, sekä käsitys taloudenhallinnan ja 

projektinhallinnan välisestä yhteydestä. Kehitysehdotuksia voidaan alkaa jatkokehittämään 

diplomityön valmistumisen jälkeen edistäen riskienhallinnan kokonaisvaltaisuutta 

projektitoimistossa. Työssä kuvailtavat projektijohtamisen mallit ja teoriat toimivat jossakin 

tapauksissa erityyppisissäkin toimintaympäristöissä. Täten oppeja voidaan hyödyntää 

muissakin organisaatioissa ja projektiympäristöissä, mutta työn pääpaino pidetään 

ydinvoimaprojektien riskienhallinnassa projektijohtamisen tasolla. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

 

Tutkimus muodostuu kahdesta erillisestä osiosta, jotka jakautuvat kirjallisuuskatsaukseen ja 

empiiriseen osioon. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia projektien riskienhallintaan 

liittyviä menettelyitä ja saada laajempi yleiskuva projektien riskienhallinnan kentästä, sekä 

siinä sovellettavista menettelyistä ja prosesseista. Kirjallisuuskatsauksen aineistoina tullaan 

käyttämään suppeisiin aineistoihin perustuvia lähteitä, kuten projektinhallinnan kirjallisuutta, 

sekä tiedejulkaisujen artikkeleita työn kannalta relevanteista aihepiireistä, kuten 

riskienhallinnasta ja projekteista.   

 

Empiirinen tutkimus on toteutettu suunnittelututkimuksena (Design Science Research). 

Suunnittelututkimuksen avulla pyritään tuottamaan ratkaisuja henkilöiden kokemiin ongelmiin, 

jolloin työn tavoitteena on selvittää projektien riskienhallinnan ongelmat, sekä luoda 

ratkaisuehdotus ongelmien ratkaisemiseksi perustuen aikaisempaan jo olemassa olevaan 

tieteeseen. (Van Aken 2004) Tämä tutkimus tuottaa ratkaisuna projektien 

riskienhallintamenettelyiden parantamiseen kohdistuvia menetelmiä.  

 

Suunnittelututkimuksen tukemiseksi toteutettiin case tutkimus Fortumin Loviisan 

voimalaitoksen projektitoimistolle. Case-tutkimuksen avulla voidaan saavuttaa tarkempi 

ymmärrys valitusta tutkimusalueesta ja tarkastella sitä ilmiönä. (Farquhar 2012, s.5) 

Tutkimukseen valittiin mukaan koko projektitoimiston kattava toiminta, jolloin sen 

toimintatapoja ja menettelyitä tutkittiin tarkemmalla tasolla. Kohdeyrityksen henkilöitä on 

haastateltu projektien riskienhallinnan aihepiireistä puolistrukturoiduilla haastattelurungoilla, 

sekä yrityksen ohjeistoja ja toimintamalleja on kartoitettu nykytilanteen, sekä kehitysideoiden 

kartoittamiseksi. Kehitysideoiden ja kirjallisuuskatsauksen teorioiden pohjalta on rakennettu 

objektiiviset kehitysehdotukset projektien riskienhallinnan parantamiseksi.  

 

Tutkimusmenetelmiin pohjautuen tutkimus on muodoltaan kvalitatiivista eli laadullista 

perustuen ei-määrällisiin aineistoihin, kuten kirjallisuuslähteisiin ja haastateltujen henkilöiden 

omiin mielipiteisiin ja näkemyksiin. Työn tuloksista saatava kehitysehdotukset noudattavat 

normatiivista mallia, jolloin niiden avulla yritetään ohjailla ja parantaa olemassa olevaa 

toimintaa.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Ensimmäisessä luvussa taustoitetaan tutkimuksen tarvetta käytännön ja teorian kannalta, sekä 

muodostetaan tutkimuskysymykset, joihin lähdetään hakemaan vastauksia tiettyine 

rajauksineen. Tutkimuskysymysten jälkeen esitellään työn kannalta oleelliset 

tutkimusmenetelmät ja aineistot, sekä tutkimuksen rakenne. 

 

Luku kaksi muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa käsitellään yleisesti projekti- ja 

projektisalkunhallintaa yleisillä käytössä olevilla menettelyillä, sekä kuvauksilla projektin-, 

sekä projektisalkunhallinnasta. Luvussa kaksi huomioidaan myös taloudellinen näkökulma, 

sekä miten projektien riskienhallinta vaikuttaa projektin talouden ohjaukseen. Luvussa kaksi 

käydään läpi lisäksi ydinvoimaprojektien erityispiirteitä. 

 

Luku kolme on toteutettu myös kirjallisuuskatsauksena ja sen avulla selvitetään projektien ja 

projektisalkun riskienhallintaa työn kannalta oleellisten elementtien kautta. Luvussa käsitellään 

muun muassa, mikä on riski ja miten se määritellään. Miksi riskienhallintaa toteutetaan. Mikä 

on yleinen riskienhallintaprosessi, mitä liitännäisiä siihen on ja mitä sen toteuttamisessa pitäisi 

huomioida alan teoriapohjaan heijastaen.  

 

Työn kannalta perusteorioiden läpikäymisen jälkeen luvussa neljä siirrytään empiirisen 

tutkimuksen tekemiseen ja esitellään Loviisan voimalaitoksen syntyä, sekä perustietoja 

laitoksesta. Historian esittelyn jälkeen siirrytään työn kannalta oleellisten menettelyjen pariin 

Loviisan voimalaitoksen projektien toteutuksesta ja organisoinnista. Viimeisenä luvussa neljä 

esitellään taustaa case-tutkimukselle, sekä miten case-tutkimus tullaan toteuttamaan. 

 

Luvussa viisi esitellään case-tutkimuksen tuloksia, kuten projekti-, sekä projektisalkkutasoista 

riskienhallintaa ja niiden haasteita ja ongelmia. Lisäksi projektitasoiselle riskienhallinalle 

muodostetaan konkreettiset kehitysehdotukset haastattelujen ja kirjallisuuden pohjalta. Luku 

viisi käsittelee myös riskienhallinnan ja taloudenhallinnan välistä yhteyttä haastattelujen 

pohjalta. 

 

Luvussa kuusi käsitellään työn johtopäätökset, sekä mietitään mahdollisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Luku seitsemän kokoaa työn lyhyeksi 
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yhteenvedoksi. Kuvassa yksi on esitettynä työn rakenne liitännäisineen menettelyineen ja osa-

alueineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 
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2 PROJEKTIEN JA PROJEKTISALKUN HALLINTA 

 

2.1 Projektinhallinta yleisesti 

 

Projektimainen toiminta on kasvavissa määrin lisääntymässä monilla aloilla ja siihen 

tarvitaankin usein selkeitä ja jänteviä projektinhallintakeinoja organisaatioiden sisällä 

menestyksellisten projektien läpiviemiseksi. Tehtäväkokonaisuuden muodostaminen 

projektiksi helpottaa sen ohjattavuutta ja seurattavuutta. Samalla mittaaminen helpottuu, sillä 

näin pystytään jakamaan työ konkreettisiin osa-alueisiin, sekä välietappeihin. Organisaatiot 

muodostavat jatkuvasti uusia tavoitteita ja strategioita parantaakseen suorituskykyään pitkällä 

aikavälillä. Projektit toimivatkin usein yrityksen strategian toteuttajina, mutta projekteja voi 

syntyä kiireisesti ja spontaanistikin kriittisten aloitteiden pohjalta. Yleisesti projektin 

käynnistämiselle on siis taustalla tietty tarve uudistamiselle. Tarpeet vaihtelevat 

yrityskohtaisesti, mutta erilaisia tarpeita voi muodostua muun muassa tunnistetusta 

mahdollisuudesta, jota halutaan lähteä tavoittelemaan. Toimintaa vaarantavasta tai uhkaavasta 

tilanteesta, joka halutaan muuttaa projektilla tai sitten ihan puhtaasti kehitysmielessä 

aikaisempien prosessien parantamisena. (Mäntyneva 2016, s.9–11) Kuvassa 2 on 

havainnollistettuna erilaisia tarpeita, joiden pohjalta projekteja lähdetään toteuttamaan. 

 

 

Kuva 2. Erilaisia tarpeita projektien syntymiselle. (PMI 2017, s.8) 
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Itse projektin määritelmä voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen mistä näkökulmasta projektia 

halutaan tarkastella ja osittain merkitykset voivat jopa olla ristiriidassa keskenään. Jotkin 

käsittävät projektin johtamisympäristönä, jossa tarkoituksena on toimittaa tiettyjä 

lopputuotoksia tietyn liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Toisille projekti näyttäytyy 

eroavaisuutena toisiin toimeksiantoihin siten, että sillä olisi erillinen organisaatio 

lopputuotoksien saavuttamiseksi. Toisenlaisissa tekemisissä projekteilla on selkeä aikarakenne 

ja se ei jatku ikuisesti. Universaalisti muotoillen projekti on ainutkertainen kokonaisuus, jolla 

on selkeä alku ja loppu. Lisäksi sillä on selkeä päämäärä, johon liittyy monimutkaisia, toisiinsa 

riippuvia kokonaisuuksia, jotka ovat rajattu sekä laajuudeltaan, että kustannuksiltaan. (Artto et 

al. 2008, s.24) Mäntynevan (2017 s.11) mukaan projektin tunnusomaisia piirteitä ovat: 

 

• Projektin jaotteleminen väliaikaisiin aktiviteetteihin, jotka ovat ajoitettu. 

• Projekti omaa selkeän lopputavoitteen. 

• Projektilla on eri aktiviteettejä, jotka ajavat lähemmäs projektin tavoitetilaa. 

• Projektilla on käytössään rajallinen määrä resursseja. 

• Projektipäällikkö johtaa ja koordinoi projektiin liittyviä aktiviteettejä. 

• Projektin lopputuloksen saavuttamiseen liittyy riskejä. 

 

Projektitoiminta toimii tietynlaisena johtamisjärjestelmänä systemaattiselle toiminnalle ja siinä 

on selkeät käskysuhteet projektiorganisaatioiden välillä. Projektia johtaa projektipäällikkö, joka 

on vastuussa projektin onnistumisesta. Projektin organisoituminen vaihtelee projektista 

riippuen. Projektiin osallistuvat työntekijät eivät välttämättä toimi suoranaisesti 

projektipäällikön alaisuudessa, vaan osa projekteista toimii matriisiorganisaatioina. Tällöin 

projektille varataan henkilöt vain tarvittavalle aikaikkunalle, jolloin henkilön varsinainen 

linjaesimies pysyy ennallaan vaikkakin projektipäälliköt vaihtuvat. Projektin tarkoituksena on 

siis käyttää resursseja ainoastaan tarpeen vaatiessa, jolloin vapautuvia resursseja voidaan 

allokoida tehokkaasti muihin projekteihin tai organisaation tarpeisiin. (Pelin 2011, s.26)  

 

Projektipäälliköiden osaamisen taso voi vaihdella hyvinkin paljon eri organisaatioissa riippuen 

henkilön aikaisemmista projektikokonaisuuksista tai osaamistasoista. Kokeneemmat 

projektipäälliköt toimivat usein itsenäisemmin, heille on kehittynyt riittävät ominaisuudet ja 

rohkeudet päätöksentekoon, sekä projektin johtamiseen. Täten linjaorganisaation ei ole 

tarpeellista ohjata projektia sen suuremmin. Linjaorganisaation tehtävä on puuttua projektiin, 
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mikäli siinä ilmenee tarpeeksi suuria poikkeamia alkuperäiseen projektisuunnitelmaan 

verrattuna. Vaikkakin osaamistaso olisi organisaatiossa korkealla niin täytyisi siellä olla 

yhteiset projektiohjeistot ja säännöt projektien eri prosessien johtamiseen, jotta toimintaa 

saataisiin yhtenäistettyä. Ei ole yrityksen edun mukaista, että jokainen projektipäällikkö miettii 

samoja pohjia ja menettelytapoja, jos ne olisi mahdollista tehdä yhdenmukaisesti yrityksen 

ohjeiston mukaan. Projektit toistavat usein tiettyjä piirteitä ja menettelyitä vaikkakin itse 

projektien sisällöt voivat vaihdella merkittävästikin projektista riippuen. Tämän johdosta 

yrityksellä olisi hyvä olla perusmuotoinen työkalupakki, jossa eri prosessit olisivat valmiina 

tekstirunkoina ohjeistuksineen eri projektinjohtamisprosesseihin liittyen. (Pelin 2008, s.29) 

 

Usein projekti kuvataan kuvan 3 mukaisten vaikutusten summana: kustannukset, laatu ja aika. 

Nämä muodostavat ensisijaiset vertailuarvot, joiden valossa projektin onnistumista tai 

epäonnistumista voidaan verrata projektin loputtua tai pian ennen sen loppumista. 

Projektipäälliköllä tulee olla selkeä käsitys näiden merkityksellisyydestä ja miten nämä 

vaikutukset ovat sidoksissa toisiinsa. (Lock 2013, s.22) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Projektin kolme elementtiä. (Lock 2013, s.22) 

 

Projekteja tehtäessä siihen liittyy vahvasti osaamisenhallinta ja sen kehittäminen jatkuvalla 

parantamisella. Projektityön osaaminen on pääomaa, joka on merkittävässä roolissa projektien 

onnistumiselle. (Virtanen 2009, s.58) Lee-Kelleyn ja Blackmanin (2012) mukaan 

projektihenkilöstön osaamistason ylläpitäminen ja oikeanlainen koulutus on erittäin tärkeässä 

osuudessa kilpailukyvyn kannalta. Tulevaisuuden työ tulee olemaan entistä 

projektimuotoisempaa. Tämä aiheuttaa omat haasteensa osaamisenhallinnan kehittämiselle 

työkentän muovautuessa, jossa vaaditaan usein laajempaa osaamiskenttää. Työtehtävästä 

riippumatta projektialalla vaaditaan tietynlaista yrittäjämäistä otetta korostaen itsensä 

johtamista entisestään. Projektissa työskenteleville henkilöille tärkeitä taitoja ovat muun 

Kustannus

Aika Laatu

Projekti



11 

 

 

muassa onnistuneen kommunikoinnin luominen, tietotekniset taidot, priorisoinnit, kausaalisten 

suhteiden ymmärtäminen, luovuus, jatkuvan kehityksen ymmärtäminen taloudellista ja 

ajankäytöllistä puolta unohtamatta. (Virtanen 2009, s.58–59) 

 

Vain harva osaa projektityön syntyessään. Osaaminen kehittyy työn ohella ja 

osaamisenkehittäminen on välttämätöntä. Mahdollisuuksia on monia ja luonnollisesti niiden 

tehokkuus vaihtelee. Etenkin projektitöihin keskittyvissä organisaatioissa tämä on tunnistettu 

ja siten siihen on yritetty koota erilaisia koulutusjärjestelmiä osaamisenkehittämiseksi 

projektipäälliköille.  Tämänkaltaisissa organisaatioissa projektimainen toiminta on todettu 

ydinosaamiseksi ja siihen usein halutaan keskittää paljon yrityksen resursseja. Isoissa 

organisaatioissa voikin olla erilaisia projektinjohtamisoppaita omine menettelyineen ja niiden 

osa-alueisiin, kuten projektien riskienhallintaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä toteudu 

kaikissa isoissakaan yrityksissä, vaan organisaatiot luottavat, että pelkkä ulkopuolinen koulutus 

luo tarpeellisen pohjan osaamiselle. Osaamisenkehittäminen on lopulta jatkuvaa riskinottoa 

siirtymällä mukavuusalueiden ulkopuolelle, jossa aikaisemmin ei ole toimittu. Täten opimme 

erilaisia menettelyitä erilaisista projekteista ja pystymme muodostamaan laajemman 

kokonaiskuvan projektinkentän toimista ja menettelyistä. (Virtanen 2009, s.63–65) 

 

2.2 Projektien kustannustenhallinta 

 

Projektit ovat taloudellisia hankkeita, joiden johtaminen tehdään usein itsenäisesti irrallaan 

muista hankkeista. Niille on myös määritelty omat tulostavoitteensa, jotka saadaan selville 

usein vasta projektin valmistumisen jälkeen. Näin ollen projekti tukee linjaorganisaation 

strategian kehittämistä ja tuloksentekoa. (Venkataraman & Pinto 2010, s.2) 

 

Projektin onnistumisen määrittelee usein kaksi tärkeää osa-aluetta. Ensimmäinen on onnistunut 

kustannustenhallinta, jotta projektin hyötytavoitteet saadaan tehokkaasti saavutettua. Toinen on 

arvon luominen yritykselle ja sen parantaminen. Edellä mainittujen ominaisuuksien avulla 

projektin sidosryhmille pystytään viestimään niiden merkityksellisyys ja niiden vaatimat 

resurssit ja aktiviteetit, joiden avulla projektien halutut lopputulokset saavutetaan. 

(Venkataraman & Pinto 2010, s.2) 
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Projektien näkökulmasta kustannusten hallinnan ensisijainen tehtävä on hallinnoida projektin 

resursseihin liittyviä kustannuksia siten, että aikataulullisesti projekti pysyy alkuperäisesti 

asetetuissa tavoitteissa. Esimerkkeinä mainittakoon työvoiman ja laitteiden operoinnit siten, 

että niistä aiheutuu kustannustehokas kokonaisuus projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(WANO 2017, s.44) Kustannusten ja aikataulujen ylitys on kuitenkin melko yleistä 

projektiliiketoiminnasta ja niistä onkin muodostunut enemmin normi, kuin poikkeus. 

(Venkataraman & Pinto 2010, s.2) 

 

Tiivistetysti kustannustenhallinta pitää sisällään karkeasti kolme eri osa-aluetta jakautuen 

seuraavasti (WANO 2017, s.44): 

 

1. Kustannusten arviointi - Projektin lopputuotoksiin liittyvien kustannuksien tuotoksien 

analysointi. Tunnistetaan kaikki yksittäiset kustannukset, jotka liittyvät projektin 

lopputulokseen.  

2. Budjetointi - Kokoaa kaikki projektiin liittyvät yksittäiset kustannukset muodostaen 

budjetin. Budjetti luo niin sanotun maksimitason kustannuksille. Kustannusrakennetta 

ylöspäin voidaan muuttaa vain uudelleenhyväksymällä budjetti. 

3. Kustannusten kontrollointi - Kustannusten kontrollointi seuraamalla 

kustannusvaihteluita ja muutoksia projektin budjettiin. 

 

Kustannusten hallinnalla on vaikutuksia projektin kaikkiin osa-alueisiin. Toteutuksen kannalta 

on tärkeää luoda tasapaino kustannusten, resurssien ja aikataulun suunnittelun kesken, jotta 

saavutettaisiin optimaalisin lopputulos. Projektissa kaikki toiminta on taloudellista ja niistä 

muodostuu lopulta kustannuksia vaikuttaen projektin talouteen. (Artto et al. 2008) 

 

2.3 Ydinvoimaprojektien erityspiirteet 

 

Ydinvoimaprojektien projektinhallinnalle on vaatimuksia eri tahoilta ja esimerkiksi 

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo näiden toteutumista viranomaistasolla. 

Säteilyturvakeskuksen määrittämissä ydinturvallisuusohjeissa (YVL-ohje) A.3 määritetään 

seuraavat vaatimukset projektijohtamiselle (STUK 2019, s.22): 
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• "Johtamisjärjestelmässä on oltava dokumentoidut menettelyt projektien johtamiseen, 

hallintaan ja edistymisen arviointiin. Projektisuunnitelman sekä projektin 

riskienhallinta-, resurssi- ja laatusuunnitelman laadinta on ohjeistettava."  

• "Uusien ydinlaitosten rakentamishankkeita, käyttölupien uusintoja, määräaikaisia 

turvallisuusarviointeja ja harkinnan mukaan myös laitosmuutoksia tai muita 

muutoshankkeita varten on perustettava projekti. Projekti on kuvattava 

projektisuunnitelmassa, ja sitä on täydennettävä tarvittaessa projektikohtaisella resurssi-

, riskienhallinta- ja laatusuunnitelmalla."  

• "Luvanhaltijan on toimitettava tiedoksi STUKille turvallisuuden kannalta tärkeiden 

muutoshankkeiden projektisuunnitelmat ja niihin liittyvät henkilöresurssi- ja 

laatusuunnitelmat sekä turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskienhallintasuunnitelmat." 

• "Projektinhallinnassa on noudatettava soveltuvaa standardia." 

 

STUK valvoo lisäksi muitakin menettelyitä projektien osalta. Ydinvoimaprojekteihin ja 

turvaluokiteltujen järjestelmien, sekä rakenteiden kanssa toimivilta yrityksiltä vaaditaan YVL-

ohjeissa olevat vaatimukset. Osallistujilla on oltava muun muassa laadunhallintajärjestelmä tai 

erillinen laatusuunnitelma tuotteelle tai palveluille. Lisäksi turvallisuuskriittiset työt täytyy 

hyväksyttää Säteilyturvakeskuksella ennen töiden aloittamista. Muille suunnitelmille ja ei 

turvallisuuskriittisille töille riittää hyväksyntä tarkastusorganisaatiolta, jonka STUK on 

hyväksynyt. Mikäli säädöksissä tai vaatimuksissa havaitaan poikkeamia niin työ joudutaan 

keskeyttämään, kunnes korjaavat toimenpiteet on huomioitu ja työtä pystytään jatkamaan. 

Säteilyturvakeskuksen päätehtävänä on siis varmistaa laadukas ja turvallinen ympäristö niin 

työntekijöille ja kansalaisille. Täten aikataulut ja kustannukset eivät merkitse 

Säteilyturvakeskukselle niinkään, kunhan työ saadaan turvallisesti suoritettua. Itse projektille 

aikataulu ja kustannukset ovat päätekijöitä, vaikkakin myös projekteissa toimitaan turvallisuus 

edellä periaatteella. (Sallinen et al. 2013) 
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2.4 Projektisalkunhallinta 

 

Projektisalkulla tarkoitetaan joukkoa projekteja, jotka ovat saman yrityksen tai organisaatioon 

alaisuudessa. Tämän pohjalta projektit toteuttavat yrityksen tai organisaation strategisia 

tavoitteita ja ne kilpailevat saman yrityksen resursseista.  (Artto 2014) Projektisalkkuja voi 

kuitenkin olla moni yksittäisessä yrityksessä, ainoa rajaava tekijä on resurssien saatavuus eri 

salkkujen kesken eli projektisalkun projektit saavat resurssinsa yhdestä resurssivarannosta 

esimerkiksi tietystä yksiköstä tai sitten koko organisaation projektihenkilöstö (Lehtonen et al. 

2006, s.13) 

 

Projektisalkun hallinta pitää sisällään projektien katselmointeja, priorisointeja, 

uudelleenorganisointeja ja päätöksentekoa vallitsevien tilanteiden mukaan. Pääpainollisesti 

projektisalkkujen tarkoitus on yrityksen strategisien sisällön hallinnointia projektien muodossa. 

Kuvassa 4 on esitetty tarkemmin itse projektisalkun johtamisen prosessi, joka perustuu 

kolmitasoisuuteen. Ylimmällä tasolla toimii liiketoiminnan suunnittelu ja strategiaprosessi, 

keskimmäisellä projektisalkunhallinnan prosessi ja alimmalla tasolla itse projektiprosessi. 

Kaikilla edellä mainituilla tasolla voi syntyä uusia ehdotuksia projekteista tai muista 

mahdollisuuksista.  (Artto 2014) Tämän työn oleellisin osa keskittyy kahden alemman tason 

tarkasteluun eli projekti- ja salkkutasoiseen johtamistasoon ja erityisesti riskienhallintaan. 

Salkunhallinnan avulla voidaan muodostaa silta yksittäisten projektien ja strategian välille. 

Systemaattisesti johdettuna salkunhallinta mahdollistaa ja tukee määriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamista, sekä luo läpinäkyvyyttä muutoksien ja kehityksien saralle. Tällöin johdolla on 

selkeä käsitys käynnistä olevista projekteista, sekä mihin suuntaan niiden avulla ollaan 

menossa, jonka pohjalta voidaan arvioida lisätarpeita strategian toteuttamiseksi. Tämän 

pohjalta voidaan tehdä oikeantasoiset päätökset mahdollisten uusien projektien suhteen, sekä 

tarvitseeko käynnissä olevia projekteja muuttaa suuntaan tai toiseen, jotta lopullinen tavoitetila, 

eli strategia saavutettaisiin. (Lehtonen et al. 2006, s.14–15) Projektitaso antaa siis 

määräväliajoin palautetta edistymisestään salkkutasolle, jonka pohjalta yksittäisiä projekteja 

arvioidaan ja niiden pohjalta salkkua voidaan johtaa. 

 

Projektisalkkutasoiseen johtamiseen vaaditaan riittävän laadukas projektien johtamistaso, jotta 

projektien onnistuminen voidaan turvata ja siten varmistaa ylemmän tason, eli projektisalkun 

toteutuminen suunnitellusti.  Projektinhallintaan on muodostettu lukuisia menettelyjä ja 
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malleja, mutta vain harvat näistä pystyvät täysin vastaamaan organisaation tarpeita. Tämän 

pohjalta usein eri organisaatioissa on perustettu erilaisia omia projektimalleja ja käsikirjoja, 

jotta siitä hyötyisi, sekä projektisalkku, että projektinjohto. Projektimallien ja muun 

ohjeistuksen perusteen tarkkuutena ja vaatimuksina voidaan pitää projektien kypsyystasoa ja 

organisaatiokulttuurin menettelyitä. Vaikkakin eri organisaatiot tarvitsevat eritasoisia 

menettelyitä niin kokonaisuudesta katsottuna projektinhallinnalle ja salkunhallinnalle on 

luotava selkeät pelisäännöt. Näitä tarvitaan muun muassa sen pohjalta, että projektit vaikuttavat 

projektikokonaisuuksiin ja siten muiden työhön. Näin ollen esimerkiksi jokaisessa 

organisaatiossa on luotava tietyntasoiset menettelyt tiedonkeräämiselle ja asioiden 

priorisoimiselle. (Lehtonen et al. 2006, s.22–23) 

 

 

Kuva 4. Kolmitasoinen projektisalkun johtamisprosessi. (Artto 2014) 

 

Kuvassa 5 on hahmoteltuna projektisalkun kolme eri tavoitetta, joiden on oltava tasapainossa, 

jotta niiden avulla saavutetaan mahdollisimman paljon hyötyä kohdeyritykselle. Ensimmäinen 

on salkun arvon maksimoiminen. Tällä tarkoitetaan maksimaalisen hyödyn tavoittamista 

jonkun muuttujan suhteen. Jollekin yrityksille tavoitteena voi olla maksimaalinen 

kannattavuustavoite, mutta usein yritykset näkevät asian siten, että ainoastaan taloudellisen 
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arvon luominen ei riitä vaan mukaan kytketään usein esimerkiksi kestävän kehityksen 

periaatteet. Monen muuttujan maksimointi voi johtaa yrityksen sisällä optimointiongelmiin. 

Lisäksi arvo voidaan kokea eriarvoiseksi eripituisilla aikaväleillä. Esimerkkinä projektin 

toteutusvuotenaan sen välitön tuottovaikutus on negatiivinen, mutta pitkällä aikavälillä 

epäsuorat vaikutukset tekevätkin projektista kannattavan. Tämän johdosta projektisalkun 

tasapainottaminen eli pitkän ja lyhyen aikavälin huomiointi nousee merkitykselliseksi, kun 

projektisalkun arvo halutaan maksimoida. (Artto 2014) Toinen tärkeä tekijä salkussa on sen 

tasapaino. Tasapainotukseen on monia erilaisia ulottuvuuksia, kuten arvonluonnissakin. 

Projektit voidaan arvottaa riskien ja tuotto-odotusten välillä tai esimerkiksi tasapainolla eri 

projektityyppien kesken salkussa, jotta optimaalinen lopputulos voidaan saavuttaa. (Artto 2014) 

 

Viimeisimpänä tavoitteena on projektien yhteys yhtiön strategiaan. Resurssit ovat allokoitava 

niille projekteille, jotka parhaiten toteuttavat yrityksen yhteistä tavoitetilaa tulevaisuudesta. 

Koko salkun on oltava linjassa sen kanssa, ei ainoastaan yksittäisinä projekteina. Esimerkkinä 

tilanne, jossa projekti voidaan jopa lopettaa kokonaan tai keskeyttää vaikka se toteuttaisi 

yrityksen lopullista strategiaa. Tällaisessa tilanteessa usein projektisalkussa on jo 

samankaltaisia projekteja, jotka tavoittelevat samaa strategiaa, jonka johdosta uusia 

investointeja samaan lopputulokseen ei haluta.  Tai vastaavasti projekteja voidaan priorisoida 

toteuttamaan strategiaa, vaikka lopetettava tai keskeytettävä projekti olisi ennustetuilta 

lopputuotoksiltaan erinomainen. (Artto 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Projektisalkunhallinnan eri tavoitteet. (Lehtonen et al. 2006 s.12) 

  

Salkun strategianmukaisuus 

Salkuun arvon maksimointi Salkun tasapaino

Salkku 
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3 PROJEKTIEN JA PROJEKTISALKUN RISKIENHALLINTA 

 

3.1 Miksi projekti epäonnistuu?  

 

Yksi projektin pääsyistä epäonnistumisen taustalla on puhtaasti jokin odottamaton tapahtuma, 

joka aiheuttaa projektille liian suuren poikkeaman suunnitellusta aikataulusta muodostaen 

aikatauluvenymiä ja lisäkustannuksia lopulta aiheuttaen tilanteen, että projekti pitää lopettaa. 

(Bissonette 2016, s.13) Riskit vaihtelevat eri projekteissa ja riskienhallinnan merkitys vaihtelee 

projektin koosta riippuen. (Hillson 2017, s.30–32) Täten ei ole universaalia vastausta 

pääriskiksi, joka vaikuttaisi projektin epäonnistumiseen energia-alan projekteissa. Yleisesti 

ottaen juurisyitä ja ongelmia, jotka aiheuttavat riskejä on tutkittu laajemmin. Masárin ja 

Hudákován (2019) mukaan suurimmat ongelmat koskevat seuraavia aihepiirejä: 

 

1. Puutteellinen johto on yleisin syy projektien epäonnistumiselle suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa. 

2. Projektin vaatimukset ovat epäselviä ja täten suunnitelmat vaihtelevia. 

3. Puutteellinen riskienhallinta. 

4. Heikko kommunikointi sidosryhmille. 

5. Yleisesti 50 % projekteista epäonnistuu, jos niissä ei osata käyttää oikeanlaisia 

menettelyitä ja tekniikoita oikein.  

 

Zwikaelin & Ahnin (2011) mukaan riskienhallinnassa on kohdattu ongelmia seuraavissa 

asioissa: 

 

1. Rajalliset työkalut, vaikkakin monia erilaisia työkaluja on olemassa. 

2. Heikko laatu riskienhallintamenettelyjen käyttämisessä. Monet projektipäälliköt 

suorittavat heikosti riskienhallintaa esimerkiksi riskien tunnistamisvaiheessa, sekä 

tulevien strategioiden suunnitelmassa. 

3. Riskienhallinnan työkalujen monimutkaisuus. Projektien kasvaessa niiden 

kompleksisuus ja monimutkaisuus kasvaa. Usein tällöin työkalujen tehokkaaseen 

hallintaan vaaditaan toimivampia menettelytä. 
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4. Projektipäälliköiden heikot valtasuhteet. Projektipäälliköillä voi olla tilanteita, joissa 

heidän valtuutensa eivät riitä tekemään tarvittavia muutoksia tai päätöksiä, jotta 

riskienhallinnasta saataisiin paras mahdollinen tulos. 

5. Yleisesti ottaen havaittu heikko tehokkuus. Riskienhallintamenettelyt koetaan, että ne 

eivät tehosta projektin toimintaa. 

 

Aikaisemmista toteamuksista voidaan päätellä, että riskienhallintaan vaaditaan koulutusta 

perustasolla, jotta voidaan ymmärtää syy-seuraussuhteita.  Erityisesti riskien 

tunnistamismenetelmiin on luotava selkeämmät raamit ja ohjeistukset riskien 

arviointivaiheessa, jotta kaikki oleelliset riskit pystytään tunnistamaan ja siten myös 

huomioimaan asianmukaisesti projektin myöhemmissä vaiheissa. (Masár & Hudáková 2019) 

 

3.2 Projektien riskienhallinta yleisesti 

 

Projektit luovat aina toiminnallaan uutta ja ainutkertaista. Projekteissa olevat epävarmuudet 

luovat riskejä projektin toiminnoille ja toteutukselle. Projektien onnistumista arvioidaan 

projektin kyvyllä tuottaa konkreettinen tuotos projektin päätyttyä. Täten riskejä täytyy hallita 

projektitasolla, jotta projektin konkreettinen lopputuotos olisi suunnitellun mukainen ja 

toteutettu tietyissä aikaraameissa. (PMI 2019, s.57) Riskienhallinnalla onkin selkeä korrelaatio 

projektien suoriutumisen ja suorituskyvyn kanssa. (Irimia-Diéguez et al. 2013; Zwikael & Ahn 

2011; Wallace et al. 2004) Wallacen et al. (2004) tekemän tutkimuksen avulla selvitettiin 

projektin riskienhallinnan ja projektin suorituskyvyn välistä yhteyttä (Kuva 6). Tutkimuksen 

avulla luotiin malli, joka kattoi kuusi riskin eri ulottuvuutta ja kolme eri ominaisuutta, jotka 

vaikuttavat projektin riskien ulottuvuuksiin. Mallin avulla osoitettiin, että projektin laajuus 

vaikuttaa kaikkiin kuuteen projektin riskiulottuvuuteen, kun taas projektien toteutusjärjestelyt 

ja strateginen suuntaaminen vain yhteen tai kahteen osa-alueeseen.  Projektiriskin kasvaessa 

kaikki kuusi riskin ulottuvuutta siirtyivät samaan suuntaan kuin kokonaisprojektiriski. Saman 

mallin avulla voitiin myös todistaa, riskienhallinnan olevan käänteinen projektin suorituskyvyn 

kannalta, jolloin projektiriskitason kasvaessa projektin suorituskyky heikkenee 

kokonaisuudessaan. 
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Kuva 6. Malli projektien riskeille ja suorituskyvylle. (Mukaillen Wallace et al. 2004) 

 

Projektin riskienhallinnan tavoitteena on maksimoida positiivisten riskien vaikutus ja samalla 

minimoida negatiivisten riskien vaikutukset, jotta projekti saadaan vietyä läpi optimaalisesti. 

(PMBOK 2017, s.395) Projekti on moniulotteinen kokonaisuus laadunhallintaa, 

taloudenhallintaa, aikataulunhallintaa ja muita osatekijöitä. Näitä kaikkia tekijöitä varjostaa 

joukko lukuisia riskejä, jotka olisi syytä tunnistaa, jotta niihin pystytään valmistautumaan. 

(Mäntyneva 2016, s.131) Hyvän projektisuunnitelman ominaisuuksiin kuuluukin mahdollisten 

ongelmien ja riskien selvitystä etukäteen. Samat ongelmat toistuvat usein samanlaisissa 

projekteissa, joten aikaisempien samankaltaisien projektien riskien selvittäminen on tärkeää. 

Erityisesti tilanteissa, joissa ongelmaa ei ole onnistuttu poistamaan. Vaihtoehtoisesti voimme 

miettiä riskejä etukäteen ja saada tietynlaisen varautumisen tulevasta tai sitten voimme 

projektin toteutuksen aikana taistella riskien kautta nousseiden ongelmien kautta.  

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että hyvälläkään projektin riskienhallinnalla ei välttämättä pystytä 

tunnistamaan aivan kaikkia riskejä, mutta tällä menettelyllä kohdattavia ongelmia tulee 
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Käyttäjäriskit 
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huomattavasti vähemmin. (Pelin 2011, s.217) Riskienhallinta onkin systemaattisesti johdettua 

toimintaa, jonka avulla riskit tunnistetaan ja niiden varautumisstrategiat suunnitellaan, sekä 

toteutetaan. (Artto et al. 2008, s.195) 

 

Riskitaso on usein korkeimmillaan projektia aloittaessa, jolloin tietoa ei ole niin paljon 

saatavilla. Projektin edetessä riskitaso kuitenkin laskee, sillä tietoa tulee enemmän esille ja osa 

riskeistä pystytään ohittamaan. Käänteisesti projektin kustannuksien kannalta projektiin 

tehtävät muutokset ovat halvempia tehdä projektin alku- ja suunnitteluvaiheessa. Projektin 

edetessä muutosten tekemisestä muodostuu enemmin kustannuksia ja haasteita sovittaa muutos 

projektiin. Täten projektiin liittyvät riskit tulisi tunnistaa mahdollisimman aikaisessa projektin 

elinkaaren vaiheessa, jotta kustannukset saataisiin pysymään alhaisimmalla mahdollisella 

tasolla. (Bissonette 2016, s.9)  

 

Suurissa projekteissa saattaa olla tarpeellista erilliselle riskienhallinnasta vastaavalle henkilölle, 

joka ylläpitää riskienhallinnan prosesseja ja strategioita ajan tasalla. Tämän loogisin sijainti on 

toimia projektitoimiston alaisuudessa ja antaa tarvittaessa tukea ongelmatilanteissa. (Lock 

2013, s.107) 

 

3.3 Riski ja riskienhallinnan määritelmä 

 

Projektien osalta riski voi olla mikä tahansa odottamaton tapahtuma, jolla on vaikutusta 

projektin tavoitteisiin. Riski voi tyypiltään olla kielteinen tai myönteinen riippuen sen 

vaikutuksista ja se voi ilmetä projektille missä tahansa projektin eri elinkaaren vaiheessa. (Lock 

2013, s.107; PMI 2015, s.559) Kaikki riskit eivät ole kuitenkaan tasavertaisia, vaan 

projektiryhmän tulisi panostaa erityisesti sellaisten riskien käsittelyyn, jotka voisivat vaikuttaa 

projektin lopputuloksiin tavalla tai toisella. Kielteisiä vaikutuksia omaavia tapahtumia 

kutsutaan uhkiksi ja positiivia tapahtumia kutsutaan mahdollisuuksiksi. (Bissonette 2016, s.18) 

Kirjallisuudessa riskin määritelmä vaihtelee riippuen mistä näkökulmasta riskiä halutaan tutkia. 

Riski on usein kaksiulotteinen, jolloin se muodostuu todennäköisyydestä ja vaikutuksesta, 

jonka riskin realisoituminen voi aiheuttaa. Todennäköisyys ja vaikutus muodostavatkin yhdessä 

riskin suuruuden. (Kendrick 2015, s.15) 
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Toteutuessaan riski ei ole enää riski, vaan todellinen asia, joka vaatii päätöksentekoa ja 

toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi. Tällöin siihen ei liity enää todennäköisyyksiä. (Artto et al. 

2008, s.196; Pelin 2008, s.222) SFS ISO 31000 (2018, s.6) standardin mukaan riski on 

"epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin" huomioina, että vaikutuksella tarkoitetaan poikkeamaa 

odotetuista arvoista ja sen vaikutukset voivat olla ulottuvuudeltaan kielteisiä tai myönteisiä, 

sekä sen avulla voidaan luoda, käsitellä ja muodostaa uhkia tai mahdollisuuksia. Samaan aikaan 

tavoitteet voivat olla monessa luokassa ja niiden näkökulmat voivat vaihdella. Edellä mainittuja 

luokkia ja näkökulmia voidaan jaotella eri tasoihin. Riski on myös yhdistelmä eri ulottuvuuksia 

ja nämä ovat yleisesti "Riskin lähteiden, mahdollisten tapahtumien, niiden seurausten ja niiden 

todennäköisyyden yhdistelmä."  

 

Riskiin liitetään hyvin usein epävarmuus, joka on tiivisti mukana riskienhallinnassa. (Artto et 

al. 2008, s.196) Ilman epävarmuutta riskienhallinnan kontekstissa ei voida puhua riskistä sillä 

silloin tuleva tapahtuma on täysin tiedossa, vaikka lopputulos olisi negatiivinen. Riski sisältää 

aina siis tietyntasoisen epävarmuuden. (Juvonen et al.  2014 s.8) Epävarmuus taas tarkoittaa 

epätäydellistä tietoa tulevaisuuden tilasta. Samaan aikaan epävarmuus voi tarkoittaa tilannetta, 

jossa riski on mukana. Tällöin puhutaankin usein päätöksenteosta, jossa epävarmuus vallitsee 

riskin muodossa.  (Artto et al. 2008, s.196)  

 

3.4 Erilaiset riskityypit 

 

Projektiin vaikuttavat riskityypit voidaan jakaa luonteensa mukaan. Yleisimpiä riskejä ovat 

kuitenkin puhtaat riskit, liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja alueelliset riskit. Puhtaat riskit ovat 

tapahtumia, joilla on epäsuotuisa vaikutus esimerkkinä onnettomuudet, menetykset ja vahingot. 

Ominaispiirteiltään ne ovat usein yllättäviä ja äkillisiä ja niiden todennäköisyys on hyvin pieni. 

Riskin realisoituessa sen kustannukset nousevat usein erittäin suuriksi. Puhtaan riskin 

todennäköisyys voi olla 0,0001 %, mutta realisoituessaan kustannukset nousevat miljooniin. 

Toisaalta riski ei toteudu 99,9999 % mahdollisuudella ja sen kustannus on nolla. Näin ollen 

puhtaiden riskien luonnetta kuvaa hyvin joko tai periaate. Eli riski joko toteutuu tai sitten ei. 

Puhtaille riskeille voidaan aina laskea todennäköisyys objektiivisesta laajemmista aineistoista 

ja niitä hallitaan projektinhallinnan keinoin enemmin välillisesti, kuin välittömästi. Esimerkiksi 

tulipaloja ei voi välttämättä aina ennustaa, mutta sen varalle voi kuitenkin varautua hankkimalla 
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palovaroittimien. Puhtaat riskit ovatkin usein sellaisia, joita voidaan hallita parhaiten 

vakuutuksilla. (Artto et al. 2008, s.196–197) 

 

Liiketoimintariskeillä tarkoitetaan tapahtumia, joilla voi olla vaikutusta projektin tavoitteisiin 

tai hyötyihin.  Liiketoimintariskit ovat usein ominaisuuksiltaan sellaisia, että niiden varalle ei 

voida ottaa vakuutusta, mutta niitä pystytään hallitsemaan välittömin projektinhallinnan 

keinoin. Liiketoimintariskin suurin eroavaisuus puhtaaseen riskiin on niiden toteutumisen 

jakautuminen. Liiketoimintariskin todennäköisyyttä voidaan kuvata jakauman avulla, enemmin 

kuin suorien riskien joko tai periaatteella. Esimerkiksi maaperästä voi löytyä yllätyksiä 

rakennusprojektissa, vaikka alueen maaperätutkimukset olisi tehty kuinka perusteellisesti. 

Emme siis voi tarkalleen tietää kuinka paljon maanmuokkausta joudutaan tekemään ennen työn 

aloittamista. Parhaimmillaan maan muokkauksen kustannukset ovat x määrän odotettua 

halvemmat, mutta pahimmillaan x määrän kalliimmat. (Artto et al. 2008, s.197–199) 

Liiketoimintariskin ja puhtaan riskin ominaisuuksien vertailua esitettynä tarkemmin kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Puhtaan riskin ja liiketoimintariskin ominaisuusien vertailu. (Artto et al. 2008, s.198) 

 

Rahoitusriskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka ovat tavalla tai toisella sidonnaisia rahoitukseen.  

Rahoitusriskeihin varaudutaan pääosin rahoitusinstrumentein eli niiden avulla voidaan 

suojautua riskeiltä liittyen valuuttakursseihin, rahoitusjärjestelyihin tai kassavirtaan. 

Alueellisilla riskeillä tarkoitetaan hallinnollisesta ympäristöstä, maantieteestä tai poliittisista 

menettelyistä aiheutuvia ympäristöön liittyviä riskejä, joita voi muodostua esimerkiksi edellä 

mainittujen asioiden ääriolosuhteissa. (Artto et al. 2008, s.199) 
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3.5 Riskienhallinta prosessina 

 

Projektiriskienhallinta on merkityksellistä projektijohtamiselle sillä (Zwikael & Smyrk 2019, 

s.109): 

 

• Moni ellei useimmat projektit ovat alttiita lukuisille tapahtumille, jotka voivat vaikuttaa 

projektin sisäisiin suhteisiin ja lopulta johtaa projektin epäonnistumiseen. 

• Monet edellä mainituista tapahtumista on mahdollista tunnistaa etukäteen. 

• Riskien vähennyksestä aiheutuvat kustannukset ovat alhaisemmat, kuin mahdollisen 

riskin realisoitumisen jälkeiset seuraukset. 

• Projektiin vaikuttavien tapahtumat vaihtelevat, jolloin riskienhallinnalla tapahtumien 

seurauksia pystytään luokittelemaan ja hallitsemaan asianmukaisesti. 

 

On melkein varmaa, että kaikkia projektin suunniteltuja tehtäviä ei tulla suorittamaan tarkalleen 

tietyssä ajassa miten ne oli alun perin suunniteltu. Osa tehtävistä valmistuu nopeammin 

alhaisemmilla kustannuksilla, ja osa hitaammin aiheuttaen kustannuksien nousuja projektille. 

(Lock 2013, s.108)  

 

Ensimmäinen vaihe riskiprosessin aloittamisessa on toimintaympäristön määrittäminen. Tämän 

avulla voidaan selvittää mitkä tavoitteet projektissa ovat alttiita riskeille. Näin pystymme 

selvittämään riskienhallintaprosessin laajuuden ja luomaan raamit toiminnalle. Laajuuden 

lisäksi on muodostettava tietyt kynnysarvot riskeille. Kuinka paljon riskiä voidaan hyväksyä 

tiettyä projektin tavoitetta kohden. Näistä esimerkkinä mainittakoon aikatauluun ja budjettiin 

liittyvät varaukset, joita on mahdollista muodostaa. Jossakin projekteissa ei ole mahdollista 

muodostaa aikapuskuria kokonaisaikatauluun, mutta esimerkiksi projektin budjettiin voidaan 

varata 5 prosenttia kokonaisbudjetista. Yli 5 prosentin ylitykset täytyy käsitellä uudelleen ja 

miettiä niiden strateginen merkitys uudelleen yritykselle. (Hillson 2017, s.31) Kustannusten 

alittamisestakin on syytä mainita, jotta rahaa pystytään tällöin allokoimaan uudelleen 

kohteisiin, joilla on tarve. (Bissonette 2016, s.22) 

 

Viimeinen vaihe riskiprosessin aloittamisessa on luoda mahdollisimman laaja valmis pohja 

riskien tunnistamisen avuksi myöhemmässä vaiheessa. Tämä mahdollistetaan riskien osituksen 

avulla (RBS). (Hillson 2017, s. 32) Riskien osituksessa luodaan erilaiset kategoriat riskeille, 
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joilla on mahdollisesti vaikutusta projektin tavoitteisiin. Tämä helpottaa usein projektia 

varmistamaan, että se huomioi tärkeimmät riskikategoriat tunnistamisvaiheessa ja 

riskienhallintasuunnitelmassa. Samalla riskien ositus voi paljastaa syvempiä riskin syitä, jotka 

jossakin tilanteissa voivat edellyttää erityistä huomioita ylemmältä johdolta.  Riskien ositus 

tehdään usein käytännössä yhden kerran, jonka jälkeen sitä voidaan hyödyntää myös muissa 

projekteissa joko sellaisenaan tai muokaten projektin tarpeiden mukaisesti (Bissonette 2016, 

s.22) Yksinkertainen riskien ositus esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Riskien ositus. (PMI 2017, s.406) 

Taso 0 Taso 1 Taso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki 

projektiriskien 

lähteet 

 

Tekniset riskit 

 

Tekniset prosessit 

Vaatimukset 

jne. 

 

 

 

Hallinnolliset riskit 

 

Projektinhallinta 

Resurssointi 

Kommunikointi 

Organisaatio 

Suunnitelmat 

jne. 

 

 

Kaupalliset riskit 

Sopimusehdot 

Hankinta 

Toimittajat 

jne. 

 

 

Ulkoiset riskit 

 

Lainsäädäntö 

Ohjeistot 

Ympäristö 

Sää 

jne. 

 

Riskienhallintaprosessin aloittamisessa tehdään monia merkittäviä päätöksiä, jotka tulevat 

määrittämään riskienhallinnan laajuuden projektin osalta. Päätökset on kirjattava erilliseen 

projektisuunnitelmaan ja niistä tulee kommunikoida projektin sidosryhmille.  
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Riskienhallintaprosesseja suunnitellessa on tärkeää muistaa, että ei ole olemassa yhtä ja oikeaa 

riskienhallintamenettelyä, joka toimisi jokaisessa projektissa. Riskit vaihtelevat eri projekteissa 

ja riskienhallinnan merkitys vaihtelee projektin koosta riippuen. (Hillson 2017, s.30–32)  

  

Toisessa vaiheessa projektia uhkaavat riskit täytyy tunnistaa, jotta niihin pystytään 

varautumaan. (Hillson 2017, s.35) Riskien tunnistaminen ottaa huomioon kaikki riskien lähteet 

aina yksittäisistä projektiriskeistä projektin kokonaisriskeihin. (PMI 2017 s.411) Projektit ovat 

aina yksilöitä ja niiden toteutus vaihtelee suurestikin riippuen projektin kompleksisuudesta. 

Samoissa ympäristöissä toimivat samankaltaiset projektit toistavat riskeiltään usein itseään. 

Tällöin riskien tunnistamisen voi onnistua menestyksekkäästi yhdeltäkin henkilöltä kuten 

kokeneemmalta projektipäälliköltä. (Artto et al. 2008, s.204) Riskien tunnistustekniikoita on 

kehitetty lukuisia, joista jokaisella on erilainen lopputavoite, toisten tunnistustapojen pohjalta 

halutaan vertailla eri skenaarioita riskien pohjalta ja toiset tekniikat keskittyvät riskien 

juurisyiden hakemiseen, sekä miten riskit vaikuttavat projektin tavoitteisiin ja asioiden 

keskeisiin kausaalisiin suhteisiin. (Gagliano 2015). Bissonetten mukaan erilaisia riskien 

tunnistustyyppejä on muun muassa (Bissonette 2016, s.44): 

 

• tarkastuslistat 

• haastattelut 

• asiantuntija-arviot 

• aivoriihet 

• delphi-metodi 

• syy-seurausdiagrammit 

• riskien ositus 

• parhaimmat käytännöt 

• vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) 

• SWOT-analyysi 

• kyselyt 

• juurisyyanalyysit 

• projektien jälkikatsaukset 
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Näistä useimmin käytettyjä ovat muun muassa aivoriihet, tarkastuslistat, analyysit projektien 

rajoitteista ja olettamuksista, haastattelut pääsidosryhmien kanssa ja aikaisempien projektien 

samankaltaisuuden katsastaminen ja sieltä riskien vertailu. (Hillson 2017, s.35) Riskien 

tunnistamisen apuna voidaan käyttää myös aikaisemmin mainittua riskien osittamista, jonka 

avulla on helpompi varmistua, että projekti huomioi kaikki mahdolliset riskit eri kategorioista, 

joita projektilla on kohdattavana. Usein on helpompaa tunnistaa riskejä, mikäli aikaisempia 

tekniikoita yhdistellään. (Hillson 2017, s.35) 

 

Tunnistamisvaiheessa tulee valita oikeat henkilöt tunnistamaan riskejä projektin kannalta. 

(Hillson 2017, s.35) Usein osallistuvia henkilöitä on kuitenkin projektipäällikkö, 

projektiryhmän jäsenet, loppukäyttäjät ja riskienhallinnan asiantuntija. (PMI 2017 s.411) 

Tunnistamisvaiheeseen osallistuvilla henkilöillä tulisi olla tarpeellinen kokemus aihepiiristä ja 

myös erilaisien näkökulmien pohtimisesta on hyötyä. (Hillson 2017, s.35) Tunnistaminen on 

usein luovaa ideointia, joka tulee huomioida vakavasti. Tunnistamisvaiheen merkitys on sitä 

suurempi mitä ainutkertaisempi ja suurempi projekti on kyseessä ja toisinpäin. 

Kokonaisuudessaan jokaisella projektiin liittyvällä henkilöllä on usein tietynlainen käsitys 

projektiin liittyvistä tehtävistä ja niiden muodostamista riskeistä. Näin ollen jokaisella on 

mahdollisuus tuottaa riskien osalta tarvittavaa tietoa projektille.  Ryhmässä toteutettavat riskien 

tunnistuspalaverit lisäävät yhteishenkeä projektin osalta ja parantavat tarkkaavaisuutta, jonka 

avulla suotuisiin mahdollisuuksiin ja epäsuotuisiin tapahtumiin päästään reagoimaan 

ennakoivasti. (Artto et al. 2008, s.205) 

 

Osittain voi tuntua itsestäänselvyydeltä, että riskien tunnistamisvaiheessa tunnistetaan 

nimenomaan projektin riskejä. Tämä ei aina kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä usein ihmiset 

sekoittavat riskien tunnistamisen lisäksi epäolennaisia tietoja tunnistamiseen, kuten 

riskienhallintaan kuulumattomia ongelmia ja valituksia. Toinen merkittävä ongelma 

tunnistamisvaiheessa on se, että ihmiset tunnistavat seurauksia ja vaikutuksia kuin itse riskejä, 

joista se kylläkin muodostuu.  (Hillson 2017, s.35) Riskejä tunnistaessa onkin syytä miettiä 

riskilausekkeiden ilmaisutapaa. On pyrittävä mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään 

rakenteeseen, jotta riskienhallinnan myöhemmissä prosesseissa voitaisiin tehokkaasti 

analysoida ja luoda onnistuneet riskienhallintakeinot. (PMI 2017, s.411) Riskejä tulisi kuvata 

vähintään kokonaisina virkkeinä, jotta niistä saatava informaatio olisi jalostettavaa ja 

hyödyllistä. Aikataulun pettäminen tunnistettuna riskinä ei juuri anna informaatiota. (Artto et 
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al. 2008, s.208–209) Riskien, vaikutuksen ja syyn erottamiseen voidaankin käyttää 

kolmiosaista riskilausetta, jonka avulla ne pystytään erottamaan tehokkaasti (Bissonette 2016, 

s.18): 

 

 <Syyn> seurauksena voi muodostua < riski>, joka voi johtaa <vaikutukseen>. 

 

Paikkamerkkeihin (<syy>, <riski> ja <vaikutus>) täytetään tapauskohtaisesti riskin elementit, 

jonka pohjalta voidaan rakentaa selkeämpi käsitys riskistä ja sen elementeistä. Tällöin 

esimerkiksi voidaan muodostaa seuraava riskilause: (Bissonette 2016, s.18) 

 

Organisaation resurssirajoitteiden seurauksena voi muodostua kriittisen polun 

ohjelmistosuunnittelun viiveitä, jotka voi johtaa aikataulun viivästymisiin ja mahdollisiin 

lisäkustannuksiin. 

 

Tällöin organisaation resurssirajoite muodostaa syyn, kriittisen polun ohjelmistosuunnittelun 

viive riskin ja vaikutus muodostuu aikataulun viivästymisinä ja mahdollisina lisäkustannuksina. 

 

Riskien tunnistamisen yhteydessä jokaiselle riskille tulee valita henkilö, joka vastaa riskin 

tehokkaasta hallinnasta. Tunnistetut riskit vastuuhenkilöineen tulee kirjata erilliseen 

riskirekisteriin, jonka koko voi vaihdella organisaatiosta ja projektista riippuen. (Hillson 2017, 

s.36) Riskirekisterin tarkoituksena on toimia tietopankkina projektin riskeistä tähän mennessä 

tunnistetuista riskeistä ja siihen on jo alustavasti voitu kirjata riskin hallintakeinoja. Riskien 

tunnistaminen on iteratiivinen prosessi ja sitä pitää seurata jatkuvasti, sillä projektin toteutuksen 

aikana usein ilmenee uusia riskejä projektin kompleksisuudesta riippuen eri elinkaaren 

vaiheissa. Iteraatiokierroksien määrä määräytyy pitkälti projektin sisällöstä ja laajuudesta, joka 

pitäisi erikseen merkitä projektin riskienhallintasuunnitelmaan. (PMI 2017, s.411) 

 

Riskien tunnistamisvaiheessa tunnistetaan usein pitkä lista erillisiä riskejä aikaisempien 

menettelyjen pohjalta. Kaikkia olemassa olevia projektin riskejä ei kuitenkaan voida 

hallinnoida yhtä tehokkaasti kustannukset ja aikarajoitteet huomioiden - eikä välttämättä ole 

tarpeellistakaan. Riskejä täytyy alkaa lajittelemaan niiden ominaisuuksien perusteella. Mitä 

suurempi uhka tai mahdollisuus niin sitä suurempi hallintakeino, jotta riskiä pystytään 

hallinnoimaan tehokkaasti ja onnistuneesti. (Hillson 2017, s.37) Riskin hallinta- ja 
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eliminointikeinot tulee myös suhteuttaa kustannuksiltaan riskin todennäköisyyden ja koon 

mukaan, jotta riskiin ei kohdistettaisi liikaa resursseja, mutta samaan aikaan ei myöskään liian 

vähän. (Mäntyneva 2017, s.136) 

 

Kvalitatiivisessa riskienarvioinnissa riskejä ja niiden vaikutuksia, sekä todennäköisyyksiä 

arvioidaan sanallisesti ja erilaisilla visuaalisilla menetelmillä. (Artto et al. 2008, s. 209) 

Kvalitatiivisella riskienarvioinnilla voidaan keskittyä erityisesti yksittäisten riskien arviointiin, 

mutta projektin kokonaisriskitasoa ei pystytä arvioimaan. Kokonaisriskitason analysointiin 

voidaan käyttää kvantitatiivista arviointia, jota tarkastellaan kvalitatiivisen riskienarvioinnin 

jälkeen. (Hillson 2017, s.40) ISO 31000 (2018, s.6) standardin mukaan "riski on epävarmuuden 

vaikutus tavoitteisiin". Riskillä on siis selkeät kaksi tärkeää ominaisuutta riskin arviointiin; 

epävarmuus (todennäköisyys) ja vaikutus. Epävarmuuden ja todennäköisyyden arviointiin 

käytetään usein yksinkertaistettua skaalausta matriisiin, kuten pieni, keskinkertainen ja suuri. 

(Hillson 2017, s.37) Tilanteesta ja projektista riippuen matriisia voidaan laajentaa laajemmalle 

skaalalle, mikäli riskejä on tarve luokitella tarkemmalla tasolla. Kuvassa 8 on esitetty 

yksinkertainen matriisi riskienarvioinnista.  Matriisiin on merkitty riskin kriittisyys erilaisin 

värikoodein. Punaiselle alueelle osuvat riskit ovat tärkeimpiä ja vaativat usein suurinta 

huomioita osakseen. Mitä suurempi riskin kokonaissuuruus siis on niin sitä tärkeämpi kiinnittää 

huomiota sen hallintaan. Tämän pohjalta yksittäisistä riskeistä voidaan muodostaa 

yksinkertainen tilannekuva ja riskin merkityksellisyys projektille. (Hillson 2017, s.37) 

  

 

Kuva 8. Yksinkertainen riskimatriisi. (Mukaillen Artto et al. 2008, s.209) 

 

Tämän jälkeen jokainen tunnistettu projektiriski arvioidaan yksitellen sen todennäköisyyden ja 

vaikutuksen osalta, jonka riskin realisoituminen voisi aiheuttaa projektin tavoitteisiin kuten 

aikaan ja kustannuksiin. Lisäksi muita tarkasteltavia osa-alueita voivat olla projektin laatuun ja 

tehokkuuteen liittyvät riskit. Arviointivaiheessa, samoin kuin tunnistamisvaiheessa on 
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suotavaa, että tämäkin osio tehtäisiin työpajamallisesti projektiin osallistuvien kesken. (Hillson 

2017, s.37) 

 

Yksinkertainen kaavio ei kuitenkaan huomioi muita riskin muita pienempiä ominaisuuksia, 

kuten riskin hallinnoitavuutta, riskien rinnakkaisuuksia ja sidonnaisuuksia, riskin 

ilmenemisajankohtaa eikä kiireellisyyttä. Näiden tarpeiden pohjalta on muodostettu laajempia 

kvalitatiivisia arviointimenetelmiä, kuten erilaisia riskien pallodiagrammeja ja riskien 

priorisointikuvaajia, joiden avulla edellä mainittuja asioita voidaan visualisoida tarkemmin. 

(Hillson 2017, s.37–38) 

  

Kvalitatiivisen riskienarvioinnin toteuttaminen on suotavaa, sen konkreettisuuden ja 

selkeytensä ansiosta. Riskin eri vaikutuksia voidaan täten heijastaa ajallisesti projektin kestoon 

tai taloudellisesti riskille voidaan arvioida rahamääräinen arvo. Tällöin arvioinnista tulee 

vertailukelpoista keskenään ja sen ymmärrettävyys paranee kommunikoitaville henkilöille.  

Usein kommunikaation pohjalta riskistä keskustellaan entuudestaan ja syvennetään riskin 

ominaisuuksia. Hyvin sisäistetyn riskiin pystytään varautumaan ja suunnittelemaan 

toimenpiteitä tulevaisuuden varalta. (Artto et al. 2008, s.210) 

 

Kvalitatiivisella riskienarvioinnilla saadaan siis hyvä yleiskuva yksittäisistä riskeistä ja niiden 

vaikutuksista. Riskit ovat kuitenkin usein muodoltaan sellaisia, että ne kytkeytyvät toisiinsa ja 

yhden riskin realisoituminen voi aiheuttaa toisen riskin ilmaantumisen. Ylipäätään olisi 

harvinaista, että riskejä ilmaantuisi yksi kerrallaan projektin toteutuksen aikana. Täten jossakin 

tilanteissa on suotavaa tutkia riskejä isommasta kuvasta huomioiden riskien yhteisvaikutus ja 

minkälainen vaikutus sillä on projektin aikatauluun ja kustannuksiin. (Hillson 2017, s.40) 

 

Kokonaisvaikutuksen arviointiin on käytettävä kvantitatiivista mallia, jonka avulla 

kokonaisriskiä voidaan analysoida tilastojen pohjalta. Yleisimmin käytössä oleva menetelmä 

on Monte Carlo simulointi, jonka avulla tilastoja, kuten jo olemassa olevaa projektidataa 

voidaan käyttää lähtötasona. (Hillson 2017, s.41) Monte Carlo simulaation avulla voidaan 

muodostaa todennäköisyyskäyrä, josta voidaan ennustaa todennäköisin vaihtoehto 

toteutumiselle normaalijakaumasta. (Bissonette 2016, s.99–100) 
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Kvantitatiiviseen riskienarviointiin on ollut ohjelmistoja yli 20 vuotta, mutta sitä ei kuitenkaan 

ole otettu käyttöön laaja-alaisesti yrityksissä. (Bissonette 2016, s.98) Tämä voi johtua osittain 

siitä, että kvantitatiivinen toimintatapa on suhteellisen syvällinen menetelmä riskienarviointiin 

ja vaatii toimiakseen alkuinvestoinnin, jolla ohjelmisto hankitaan ja mahdolliset koulutukset ja 

konsultoinnit ohjelman käyttämiseksi tehokkaasti. Tämän lisäksi projektitiimillä ei välttämättä 

ole mahdollisuuksia osaamistasonsa puolesta käyttää ohjelmia optimaalisesti, jolloin siihen 

tarvitaan vielä käytönaikaista tukea. Täten ei ole perusteltua, että kvantitatiivista 

riskienhallintaa käytettäisiin jokaisessa projektissa. Usein pelkällä kvalitatiivisella arvioinnilla 

saadaan useimmin tarvittava riskikäsitys riskeistä, jolloin kvalitatiivista riskienarviointia 

voidaan käyttää isoissa tai erittäin monimutkaisissa projekteissa riskienhallinnan tukikeinona. 

(Hillson 2017, s.41)  

 

Kuten riskien tunnistamisessakin niin riskien arvioinnin ja analysoinnin tulokset, sekä 

havainnoinnit tulee kirjata projektin riskirekisteriin, mahdollisimman tarkoilla informaatioilla, 

jotta riskien arvioinnista tulisi selkeämpää ja läpinäkyvämpää. (Hillson 2017, s.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Projektien riskienhallinnan prosessi. (Hillson 2017, s.28) 
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Onnistuneen riskien tunnistamis- ja arviointivaiheen jälkeen riskeille tulee suunnitella 

toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Suunnitteluvaihetta pidetään yhtenä merkittävimmistä 

tekijöistä itse riskienhallintaprosessissa, koska tällöin projektiryhmä pääsee yhdessä 

suunnittelemaan ja vaikuttamaan projektin riskeihin ja miten niitä tullaan hallitsemaan. Usein 

riskienhallinnan menettelyt päättää viimekädessä henkilö, joka on nimetty vastuulliseksi riskin 

omistajaksi aikaisemmassa riskien tunnistamisvaiheessa. (Hillson 2017, s.44) 

 

Riskien toimenpiteiden suunnittelu pitää sisällään reagointitoimenpiteiden suunnittelua 

yksittäisille riskeille niiden prioriteettinsa mukaan. Suunnittelussa huomioidaan aikaisemmin 

määritellyt sidosryhmien vaatimukset ja riskiasenteet, sekä rajoitukset ja olettamukset, joita 

tehtiin riskien tunnistamisvaiheessa.  Suunnittelun tavoitteena on luoda projektille joukko 

menettelyitä, joiden avulla projektin onnistumismahdollisuudet kasvavat riskien 

muokkaantuessa. (PMI 2009, s.43) 

 

Toimenpiteiden suunnitteluun osallistuvilla henkilöillä täytyy olla käsitys riskeistä, jotta niihin 

osataan suhtautua asian vaatimalla tasolla. Osa yrityksistä haluaa välttää riskejä ja osa haluaa 

etsiä riskejä ja ottaa niitä. Suunnitelmat vaihtelevat riippuen mitä projekti haluaa saavuttaa 

riskienhallinnalla. Riskienhallinnan suunnitteluun vaikuttaa usein riskin suuruus, sen tyyppi, ja 

millainen se on luonteeltaan.  Osa yrityksistä tai projekteista käyttää aikaisemmin määritettyä 

riskistrategiaa, jossa on määritelty menettelyt ja toimintatavat toimenpiteille.  Riskistrategian 

avulla on helpompi jaotella riskien toimenpiteitä, missä tilanteessa on hyvä ottaa riskiä, missä 

karttaa ja missä siirtää alihankkijalle sopimuksen avulla. Loppujen lopuksi riskienhallinnan 

toimenpiteiden jaottelu on puhdasta päätöksentekoa, jonka onnistumiseen vaaditaan selkeät 

kuvat riskeistä ja niiden ominaisuuksista riskienhallintastrategian onnistuneelle toteuttamiselle. 

(Artto et al. 2008, s.217–218) 

 

Arton et al. (2008) mukaan riskienhallinnan toimenpidetyypit voidaan jaotella pääosin neljään 

eri kategoriaan: 

 

• Riski voidaan pitää omalla vastuulla eli riski hyväksytään. 

• Riski voidaan siirtää toiselle osapuolelle. 

• Riskiä voidaan yrittää välttää. 
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• Riskiä voidaan yrittää pienentää. 

 

Riskin pitämisessä omalla vastuulla projekti vastaa täysin riskiin liittyvistä asioista. Tämä 

toimintamalli on usein edullisin ja mahdollisesti kannattavin, mikäli sitä osataan hallinnoida 

onnistuneesti. Tällöin projektitiimillä on oltava käsitys riskin suuruudesta ja millainen se on 

ominaisuuksiltaan.  Normaaleilla riskienhallintamenettelyillä voidaan varautua vahvistamalla 

positiivisia vaikutuksia ja vähentämällä negatiivisa vaikutuksia.  Negatiivisiin vaikutuksiin ja 

epäsuotuisiin tilanteisiin voidaan varautua tiettyjen tavoitteiden asettamisella ja varauksilla. 

Realistisesti asetetut tavoitteet toimivat motivaattoreina projektiryhmälle tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tällä menetelmällä voidaan vaikuttaa jopa riskien suuruuteen epäsuorasti 

positiivisessa mielessä. (Artto et al. 2008, s.219) 

 

Riskin siirtämisessä riski siirretään alihankkijalle tai toiselle projektin osapuolelle sopimuksen 

avulla. Jossakin tilanteissa riski voidaan ulkoistaa myös vakuutusyhtiölle ottamalla vakuutus. 

Riskin välttämisessä riski yritetään sivuuttaa jollain mahdollisella keinolla. Esimerkiksi 

projektin käytännön toteutus voidaan välttää tekemällä erilaisia teknisiä ratkaisuja, joita alun 

perin oli suunniteltuna. Toisaalta tässä uuden teknisen ratkaisun toteuttaminen voi tuoda 

mukanaan enemmän riskejä kuin alkuperäisen toteuttaminen olisi itsessään pitänyt, joten riskin 

välttämisen menettelyitä on tarkkailtava kokonaisuutena, jotta uudet riskit eivät pääse 

yllättämään.  Usein aikaisemmissa projekteissa toteutetut toteutustavat ovat parhain vaihtoehto 

toteuttaa työt, mikäli niissä ei ole ilmennyt ongelmia. Näin vältämme usein suurimmat riskit 

itsestään. (Artto et al. 2008, s.218) 

 

Riskin pienentämisessä riskin ominaisuuksiin yritetään vaikuttaa siten, että sen vaikutukseen 

tai todennäköisyyteen tehdään muutoksia. Työmaalla toteutettavaan asennustyön 

todennäköisyyskomponenttia voidaan alentaa esimerkiksi opastamalla ja perehdyttämällä 

asennustyöhön osallistuva henkilö työhönsä. Vaikutuskomponenttiin voidaan vaikuttaa 

riittävällä turvavarustuksella, jolloin mahdollisesti tapahtuva onnettomuus ei aiheuta pahinta 

mahdollista tapaturmaa. (Artto et al. 2008, s.218) 

 

Viimeisessä vaiheessa riskienhallintaa toteutetaan. Yleisesti riskienhallintaa ei saisi nähdä 

ekstratyönä projektin toteutuksen kannalta. Se pitäisi nähdä samanlaisena tehtävänä, kuin 

projektin muutkin tehtävät, jotka vievät projektia kohti tavoiteltua tilaa. (Hillson 2017, s.46) 
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Toteutusvaiheessa riskien minimoiminen voi luoda toiminnallaan uusia riskejä, jotka pitäisi 

huomioida sekundääririskeinä. Nämä ovat nimestään huolimatta kuitenkin riskejä, joita täytyy 

käsitellä, kuin muitakin. Ne ilmenevät vain, kun aikaisempi riskienhallintamenettely 

toteutetaan ja se tuo mukanaan uuden riskin. Sekundääririskit huomioidaan projektipalavereissa 

tai muissa projektin toteutuksen aikana tehdyissä riskien seurantamenettelyissä ja ne täytyy 

kirjata projektin riskirekisteriin. (Hillson 2017, s.46) 

 

Riskienhallinnan jokaisessa vaiheessa riskeistä tulee kommunikoida tarpeellisille sidosryhmille 

ja riskeistä kommunikoinnille tulee olla selkeää ja yksiselitteistä. Riskien kommunikointi 

sisältää riskiraporttien tuottamista eri sidosryhmille ja -tasoille. Usein riskienhallintatoimet 

vaativat panostusta itse projektiryhmän ulkopuolelta, jolloin riskiviestinnän on oltava 

yksiselitteistä ja selkeää. Riskiraportin pohjalta olisi tarkoitus luoda perusta riskienhallinnan 

toiminnalle sidosryhmien kesken. Kommunikoinnin tarkoituksena on välittää tietoa siitä mitä 

olemme löytäneet riskeistä, mitä niille pitäisi tehdä ja mitä meillä on tekojen jälkeen.  Jokaiselle 

sidosryhmälle tulee kommunikoida juuri niiden kannalta oleellisten riskien osalta, johon 

kyseiset sidosryhmät voivat vaikuttaa. Tietyt sidosryhmät vaativat usein suuremman 

kokonaiskuvan riskeistä, kun taas toiset vaativat tarkemmalla tasolla tietoa yksittäisistä riskeistä 

projektin tietystä vaiheesta. (Hillson 2017, s.47) 

 

On tärkeää, että riskienhallinnan kommunikoinnista pidetään huolta jatkuvasti 

riskienhallintaprosessin eri vaiheissa. Onnistuneet projektit vaativat toimiakseen onnistuneen 

viestinnän, jota tehdään aktiivisesti. Ilman jatkuvaa riskiviestintää osa riskeistä voi jäädä 

tunnistamatta ja hallitsematta. (Kendrick 2015, s.310) Henkiköiden, jotka toimivat riskien 

kanssa on ymmärrettävä projektitiimin riskiviestintä tarpeeksi selkeästi, jotta riskejä voidaan 

hallita tehokkaasti. Onnistuneessa riskienhallinnan kommunikoimisessa on kyse juuri tästä 

asiasta. Projektin riskeistä vastaava henkilö ei vain voi antaa projektin riskirekisteriä toiselle 

vaatien, että hän ymmärtää sitä.  Erilaiset ihmiset näkevät riskin eri näkökulmasta. Omistajan 

kannalta tärkeimmät riskit liittyvät lopputulokseen ja hyötyihin. Projektiryhmä on kiinnostunut 

lähtökohtaisesti kaikista projektin riskeistä, joita on olemassa. Ylempi johto haluaa tietää 

projektiin liittyvät strategiset riskit ja käyttäjät ovat kiinnostuneita projektin jälkeisistä 

toiminallisista riskeistä, joita ilmenee käytön aikana. (Hillson 2010, s.137) 
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Kuten aikaisemmin on mainittu niin projektin riskit kuvataan mahdollisina vaikutuksina 

projektin tavoitteisiin. Tavoitteet vaihtelevat eri sidosryhmien kesken, joten jokaisen 

sidosryhmäläisen, joka on tekemisissä riskin kanssa, tulisi olla tietoinen tämän riskin sisällöstä, 

vaikutuksista ja liitännäisistä. Tämän pohjalta on mietittävä kolmea tärkeää asiaa, jotka 

vaikuttavat riskien kommunikoinnin onnistumiseen ja ne ovat: Sisältö, toimitustapa ja vastuut 

riskien hallinnasta. Kaikkien sidosryhmien saadessa tiedon oikeaan aikaan oikeassa muodossa 

voidaan varmistua, että jokainen sidosryhmä tekee oman osansa onnistuneeseen 

riskienhallintaan. (Hillson 2010, s.137–138)  

 

3.6 Riskienhallinnan seuranta 

 

Johdetun riskienhallinnan avulla projekti kykenee toimimaan muuttuvassa ympäristössä ja sen 

avulla voidaan havainnoida ja hyödyntää projektin sisäisiä ja ulkoisia kokemuksia projektin 

aikana. Tämän johdosta riskeihin voidaan varautua tunnistamisessa, arvioinnissa ja 

toimenpiteiden suunnittelussa. Tällöin riskienhallintatoimet pystytään tekemään oikeassa 

ajassa, oikeissa paikoissa ja riskin ominaisuuteen liittyvän tavan mukaisesti (Artto et al. 2008, 

s.219) 

 

Riskienhallinta on oleellinen osa projektia ja sitä ei tule unohtaa tehtäväksi vain projektin 

alkaessa. Riskien tunnistus, ja arviointimenettelyt jatkuvat koko projektin elinkaaren läpi ja 

uusia riskejä on käsiteltävä normaalin riskiprosessin puitteissa.  Projektin alussa tunnistetut 

riskien ominaisuudet voivat muuttua projektin edetessä ja muuttaa riskin luonnetta. 

Riskienhallintasuunnitelmaa on ylläpidettävä aktiivisesti, jotta projektin edetessä uudet riskit 

eivät pääse yllättämään projektia. Käytännössä tämä ei tarkoita jokapäiväistä 

riskienhallintasuunnitelman päivittämistä, vaan prosessin jakamista tietyille väliajoille. 

Riskienhallinta on aikaa vievää toimintaa ja se ei saa viedä liikaa projektin resursseja. Täten 

riskien jatkuvan seuraamisen sujuvaksi mahdollistamiseksi on luotava tietynlainen sykli, jossa 

riskit käydään läpi ja uusia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, suunnitellaan, valitaan toimenpiteet 

toteuttamiselle.  Syklit on mahdollista sitouttaa projektin eri päätöksentekopisteisiin, eli 

projektin edetessä seuraavaan vaiheeseen tarkastetaan myös sen riskejä uudelleen. (Artto et al. 

2008, s.220) Isommat projektit voivat ottaa toteutusvaiheessa erillisiä riskipalavereja, jossa 

projektien riskejä katsastetaan systemaattisesti projektitiimin kesken. Pienempien projektien 

osalta kyseinen menettely voi olla liian raskas projektin toteutukseen nähden, jolloin projektin 
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riskit voidaan ottaa mukaan omaksi osakseen normaaleihin projektipalavereihin mukaan. Ilman 

iteratiivista riskienhallintaa projekteille ilmenee usein uusia projektiriskejä, joita ei tunnisteta 

tarpeeksi aikaisessa vaiheessa tai ei ollenkaan aiheuttaen tulevaisuudessa lisäongelmia 

ratkottaviksi. (Bissonette 2016, s.131) 

 

Päätöksenteosta saadaan tehokkaampaa, kun riskit tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Näin ollen tehtävät toimenpiteet pystytään usein suunnittelemaan perusteellisemmin. 

Myös kustannusnäkökulmasta aikaisempi tunnistaminen luo etuja projektin taloudelle. 

Yleisesti kaikkia projektin riskienhallintatoimenpiteitä ei voida toteuttaa välittömästi. Täten 

toimenpiteet ajoitetaan sellaisiin ajankohtiin, jolloin niiden toteuttaminen on projektin kannalta 

edullisinta toteuttaa. (Artto et al. 2008, s.220) 

 

Projektin edetessä sen välituotokset konkretisoituvat valmistuessaan ja samalla jäljelle jäävän 

projektin osuudet tarkentuvat perustuen uuteen tietoon, jota saadaan jatkuvasti enemmän 

projektin edetessä. Osa riskeistä ohitetaan ja osa ei toteudu ollenkaan. Näin ollen riskin määrä 

pienenee usein projektin edetessä loppua kohden projektin toteutusriskien osalta. Ulkopuolisten 

riskien osalta ei pystytä toteamaan täysin samaa sillä uuden tiedon valossa osa projektien 

ulkoisista riskeistä voi olla entistä suurempia. Riskin toimenpidetyyppien valitseminen onkin 

pidettävä jatkuvasti koko projektin elinkaarella mielessä, otetaanko riskiä vai vältetäänkö sitä 

(Artto et al. 2008, s.220) 

 

3.7 Oppien jakaminen uusia projekteja varten 

 

Usein projektin toteutuessa projektitiimi hajoaa ja resurssit allokoidaan uusiin tehtäviin. 

Prosessi itsessään on luonnollinen, mutta ennen siirtymistä uusiin projekteihin tulisi 

projektitiimin kerätä kyseisen projektin opit uusien projektien käytettäviksi. (Hillson 2017, 

s.48) Tehokkaan riskienhallinnan saavuttamiseksi projektiin osallistuvien henkilöiden on 

sitouduttava prosessien jatkuvaan parantamiseen siirtämällä tietoa eteenpäin sidosryhmille ja 

muille projekteille. (Kendrick 2015, s.327) 

 

Projektin valmistumisen jälkeisiin menettelyihin kuuluu muun muassa projektin läpikäyntiä 

uudelleen eri näkökulmista, missä projekti onnistui ja missä ei. Riskienhallinnan osalta 
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projektien valmistumisen jälkeisessä katsauksessa tulisi selvittää ainakin seuraavat kysymykset 

(Hillson 2017, s.48): 

 

• Mitkä olivat projektin pääriskit, joita ilmeni projektin aikana? Onko näistä riskeistä 

mikään geneerinen riski, joka voisi ilmetä muille samankaltaisille projekteille 

tulevaisuudessa? 

• Mitkä riskien hallintakeinoista olivat toimivia ja mitkä eivät? 

• Kuinka paljon riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen panostettiin koko 

projektin aikana?  

• Panostettiinko riskienhallintaan tarpeeksi vai olisiko sen eteen voinut tehdä enemmän 

suhteutettuna projektin kokoon ja sen hyötytavoitteisiin? 

• Ilmenikö projektissa ongelmia, jotka olisi pitänyt nähdä uhkina tai vaihtoehtoisesti 

ilmenikö projektille suotuisia hyötyjä, jotka olisi pitänyt tunnistaa mahdollisuuksina? 

• Mitä lisätoimenpiteitä olisi voitu tehdä haitallisten riskien minimoimiseksi ja mitä 

hyödyllisten riskien vahvistamiseksi? 

• Pystytäänkö riskiprosessiin liittää etuja, joiden avulla projektin kesto lyhenisi, 

kustannukset alenisivat tai liiketoiminta saisi muita hyötyjä? 

• Onnistuiko riskienhallinta kokonaisuutena ja miten sitä voitaisiin parantaa?  

 

Listan läpikäyminen helpottaa tiedon jakamista formaalimmassa muodossa ja varmistaa, että 

projektista saadaan konkreettisia hyötyjä projektin alkuperäisien hyötytavoitteiden lisäksi. Näin 

koko organisaatio saa jokaiselta projektilta oppeja. (Hillson 2017, s.48) Projektien 

jälkikatsauksen avulla voidaan katsastaa projektin onnistumisen taso suhteessa tavoitteisiin, 

resurssien hallintaan ja niin edelleen. Näistä saadut tiedot ovat tukevat organisaation jatkuvaa 

kehittymistä ja kehittävät ryhmähenkeä.  

 

Tärkeimmät muutosehdotukset projektien riskienhallinnasta tulee viestiä eteenpäin ylemmälle 

organisaatiotasolle. Osa on helposti toteutettavissa vain pienin muokkauksin, mutta jossain 

tilanteissa muutoksen läpivieminen voi johtaa jopa uuteen projektiin, jossa toimintatapoja 

parannetaan. Joka tapauksessa jokaisesta projektista voidaan nostaa ainakin yksi ongelma 

esille, joka on mahdollista tehdä toisin seuraavassa projektissa. Jälkianalyysissa on ainakin 

oleellista verrata riskienhallintasuunnitelman toimivuutta ja tehokkuutta yleisellä tasolla. 

(Kendrick 2015, s.327) 
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3.8 Riskienhallinnan vaikutus projektin talouden ohjaukseen 

 

Yritykset käsittelevät riskienhallinnan vaikutuksia projektin talouteen vaihtelevasti. Osa 

yrityksistä vaatii projektitiimiltä erillistä budjetointia riskienhallinnan toteuttamiseksi. Toiset 

yritykset näkevät asian niin, että projektille varataan budjettiin tietty määrä rahaa projektin 

riskivarauksena. Riskivarauksella voidaan kattaa yllättäviä kustannuksia, joita ilmenee 

projektin toteutuksen aikana ja ne voidaan ottaa käyttöön erillisellä hyväksymismenettelyllä. 

Joskus voi olla hyödyllistä ja projektille kannattavaa arvioida kokonaisprojektiriskivarauksen 

suuruutta edistyneemmillä arviointimenetelmillä, kuten mallintamisella ja simuloinnilla. Näin 

arvioista saadaan varmempia tietopohjaan perustuen, eivätkä arviot tällöin perustu niinkään 

vakioarvoihin, jotka toistuvat projektista toiseen. (Bissonette 2017, s.31) 

 

Riskiprosessien avulla saadaan usein parempi käsitys projektin riskipaikoista ja täten pohjalta 

muodostetaan joukko erilaisia riskienhallintamenettelyitä uhkien minimoimiseksi. 

Kokonaisuutena katsottuna riskiprosessin tuotoksilla on syvällisempiäkin vaikutuksia 

yksittäisten riskitapahtumien ja niiden vaikutusten minimoimisen lisäksi. Riskipaikkojen 

parempi ymmärtäminen luo etuja, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa riskeihin perustuen 

muillakin projektijohtamisen osa-alueilla kuten kustannustenhallinnassa. Tärkeimmiksi osa-

alueiksi kustannustenhallinnan puolelta muodostuvat kustannusten ennustaminen ja 

riskivarausten määrittäminen.  Muita välillisesti talouteen vaikuttavia osa-alueita ovat 

sopimusneuvottelut, resurssien allokoinnit, projektien muutostenhallinta ja aikataulutus. 

Näiden osalta parempi riskitietoisuus luo erilaisia vaihtoehtoja ja paremman kuvan vallitsevasta 

tilanteesta, joka lopulta näkyy projektin taloudessa tavalla tai toisella. (Hillson 2017, s.70–71) 

 

Riskivarauksen tarkoituksena on varautua tuleviin kustannuksiin, joita ei ole eri syistä ole 

mahdollista ollut selvittää tarpeeksi tarkalla tasolla budjetintekohetkellä. Tällaisia tilanteita voi 

muodostua muun muassa keskeneräisessä suunnittelussa, jolloin tarkkoja hinta-arvioita ei ole 

saatu tai on mahdollisuus, että projektin tavoitteet voivat vielä muuttua. (Bouayed 2016) 

Riskivaraus tulee siis mahdollisesti käytettyä projektin edetessä tiettyjen ennalta määriteltyjen 

olosuhteiden täyttyessä. Ensimmäisenä haasteena riskivaraukselle on sen suuruuden 

määrittäminen, joka pitäisi olla puhtaasti riskitietoisuuden perusteella määritetty. Erilaiset 

riskianalyysit luovat kuvan mahdollisista riskitilanteista ja erilaisista vaikutuksista antaen 

projektille mahdollisuuden määrittää sopivan varauksen, jonka avulla projekti saa tarvittavan 
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määrän lisävarmuutta projektin onnistuneelle läpiviemiselle. Riskitietoja tulisi myös käyttää 

riskivarauksen käytön määritykseen, milloin ja miten varoja voidaan käyttää, koska 

riskivarausta tulisi käyttää vain erityisten riskien ilmentyessä. Toisaalta onnistunut 

riskienhallinta antaa mahdollisuuden, että riskivarausta ei tarvitse käyttää ollenkaan. Tällöin se 

palautetaan kokonaan organisaatioon tai yritykselle, josta se on varattukin. (Hillson 2017, s.72)  

 

Riskivarauksen määrittämiseen on olemassa karkeasti kolme eritasoista menettelyä, joista 

ensimmäinen on puhtaasti tietty prosenttimäärä, joka lisätään projektin budjetin päälle 

varmistamaan projektin onnistuminen. Baccarinin (2006) mukaan tämä on yleisimmin käytetty 

tapa, mutta ongelmallinen siinä mielessä, että sen avulla varausta ei kohdenneta mihinkään 

tiettyihin riskeihin, joihin olisi tarve varautua vaan varaus jää kohdentamatta kokonaan.  Tämä 

taas voi aiheuttaa riskivarauksen suureuudenmäärittämiseen ongelman, jolloin sitä voi olla 

liikaa tai liian vähän. (Bouayed 2016) Tästä seuraava määritystaso riskivaraukselle on, että 

varausta kohdennetaan mahdollisiin tilanteisiin, joista voi muodostua riskejä. Erityisesti 

kohteisiin, jotka kohtaavat normaalia enemmin epävarmuutta tulisi kohdentaa varauksia. 

Kolmas taso on riskivarauksen muodostaminen erilaisten mallinnuksien ja simulaatioiden 

pohjalta. Tämä on kaikista kolmesta tasosta edistynein ja tarkin, jonka johdosta saadaan usein 

tarkin arvio riskivarauksen suuruudelle. (Bouayed 2016)  

 

3.9 Projektisalkun riskienhallinta 

 

Projektisalkun riskienhallinnan päätavoitteena on muodostaa riskitehokas salkku, jonka avulla 

organisaation on mahdollista saavuttaa haluttu lopputulos ennalta määritetyn strategian 

mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi salkun riskikomponenttia on tarkasteltava ja muutettava 

tavoitteiden saavuttamiseksi (PMI 2019 s. 41) Riskienhallinta on yksi projektisalkunhallinnan 

tärkeimmistä elementeistä ja ei riitä, että riskejä tarkastellaan ainoastaan projektitasolla. 

Jokainen projekti ajaa omia tavoitteitaan ja tarkastelee riskejä heijastaen omiin tavoitteisiinsa, 

sekä viestii niistä eteenpäin salkkutasolle. Projektisalkussa riskejä tarkastellaan isompana 

kokonaisuutena ja riskejä heijastetaan salkun strategisiin tavoitteisiin, jonka johdosta 

päätöksentekoa voidaan tehostaa. Kokonaisvaltaisesta koostetusta riskikuvasta projektisalkkua 

pystytään ohjaamaan siis paremmin ja tehokkaammin. (Teller & Kock 2013) Samalla 

projektisalkkutasoinen riskienhallinta voi tuoda uutta näkökulmaa projektitasolle, jolloin 

projektitasoinen riskienhallinta paranee. (Reyck et al. 2005) Täten riskienhallinta salkkutasolla 
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parantaa kokonaisvaltaisesti riskienhallintaa verraten tilanteeseen, jossa sitä tehtäisiin 

ainoastaan projektitasolla ja toisinpäin. (Sanchez et al. 2009)   

 

Projektisalkkutasoisessa riskienhallinnassa keskitytään todennäköisyyksiin projektin 

onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta, sekä yksittäisiin projektiriskeihin, joita ilmenee eri 

projektien elinkaarella ja projektisalkkua tasapainotettaessa hyötyihin nähden. (Sanchez et al. 

2009) Yksittäiset projektit vaikuttavat projektisalkkuun ja salkusta edelleen yrityksen 

strategiaan. Näin ollen riskienhallinnalla voidaan vaikuttaa projektisalkun onnistumiseen.  

Näiden pohjalta voidaan luoda erilaiset menettelyt riskien hallinnoimiseksi tilanteesta riippuen 

(PMI 2019, s.48) 

 

Projektisalkkutasolla riskit voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan (Teller & Kock 2013): 

 

• rakenteelliset riskit 

• komponenttiriskit 

• kokonaisriskit 

 

Rakenteellisilla riskeillä kuvataan tilanteita, joissa keskinäiset projektit luovat riippuvuuksia 

riskien välille ja voivat täten luoda yhteisvaikutuksia. Rakenteelliset riskit voivat myös liittyä 

projektiryhmien kokoonpanoon. Komponenttiriskit ovat projektitasolla ilmeneviä riskejä, joita 

on tarpeen nostaa projektisalkkutasolle tiedoksi, jotta rakenteellisia riskejä voidaan tarkastella. 

Viimeisenä kolmantena kokonaisriski huomioi kaikkien olemassa olevien projektien 

keskinäiset suhteet ja riippuvuudet, jolloin se on enemmin kuin vain summa kaikista 

yksittäisistä projektiriskeistä. (Teller & Kock 2013)   

 

Projektisalkkutasoisella riskienhallinnalla tavoitellaan kolmea eri tavoitetilaa, joista 

ensimmäisenä on pyrkimys lisätä riskien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, toisena tehostaa 

päätöksentekoa, sekä kolmantena parantaa riskien selviytymiskapasiteettiä. Näistä 

tavoitetiloista riskien läpinäkyvyys kuvaa kykyä tunnistaa erilaisia riskilähteitä, sekä niiden 

keskinäisiä vaikutuksia projektien välillä. Riskien selviytymiskapasiteetilla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa riskejä pystytään tunnistamaan ja niistä pystytään selviämään onnistuneesti. 

Onnistumisen taustalle vaaditaan usein oikeanaikaisia toimia oikeaan aikaan, joiden avulla 

riskiin voidaan vastata. Näiden kahden tavoitetilan pohjalta usein myös päätöksentekoa 
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pystytään parantamaan ja nopeuttamaan, sillä se perustetaan riskitietoisuuteen ja riskien 

ominaisuuksiin. (Teller & Kock 2013) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS CASE LOVIISAN VOIMALAITOS 

 

4.1 Historia ja yleiskuvaus 

 

Imatran voima (IVO) tilasi V/O Technopromexportilta vuonna 1970 ensimmäisen 

laitosyksikön ja vuotta myöhemmin 1971 toisen yksikön. Laitokset olivat molemmat teholtaan 

440 MWe ja tyypiltään VVER painevesireaktoreita. Rakennusvaiheiden jälkeen ensimmäinen 

laitosyksikkö kytkettiin verkkoon vuonna 1977 ja jälkimmäinen vuonna 1980. Loviisan 

voimalaitos rakennettiin täyttämään aikansa kehittyneimmät länsimaiset 

turvallisuusvaatimukset. Pääkomponentit tulivat Neuvostoliitosta ja valtaosa automaatio-, 

valvonta-, ja turvajärjestelmistä olivat länsimaista.  (Lehtinen & Sandberg. 2004) 

 

Laitosyksiköiden nimellistehoa on pystytty nostamaan vuosien saatossa monilla eri 

toimenpiteillä, joilla on parannettu laitoksen luotettavuutta ja turvallisuutta. Nykyisin 

kummankin yksikön bruttoteho on 526MWe ja laitosyksikköjä parannetaankin jatkuvasti. 

Tämän avulla varmistutaan, että laitos on kannattava, luotettava ja turvallinen aina nykyisien 

käyttölupien loppuun 2027 ja 2030. (Fortum 2017) Viimeisen viiden vuoden aikana 

investointeja on tehty 450 miljoonan euron edestä. (Fortum 2020a) Vuoden 2019 osalta 

investointeja tehtiin 60 miljoonan edestä.  (Fortum 2020b) 

 

Kuvassa 10 nähdään Loviisan ydinvoimalaitos, joka sijaitsee Hästholmenin saarella.  Laitos on 

alueen merkittävä toimija ja se työllistääkin vakituisesti yli 500 henkilöä ja 100 urakoitsijaa. 

Vuosihuoltojen aikana henkilöstömäärä kasvaa huomattavasti. Vuonna 2019 laitoksella 

tuotettiin sähköä kokonaisuudessaan 8,2 terawattituntia, joka vastaa yli kymmentä prosenttia 

koko Suomen sähköntuotannosta. (Fortum 2020a) 
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Kuva 10.  Loviisan ydinvoimalaitos. (Fortum 2021a) 

 

4.2 Loviisan voimalaitoksen projektien organisoituminen 

 

Organisaatioiden toteuttaessa liiketoimintaansa pääosallisesti projekteilla tulisi niillä olla 

selkeästi johdettu projektitoimisto (PMO). Projektimainen toiminta organisaatioissa tarvitsee 

selkeitä koordinointimenettelyttä ja malleja helpottaakseen tiedon kulkua ja hallintaa yrityksen 

sisällä. Projektitoimisto mahdollistaa tämän linkittämisen eri osa-alueisiin, kuten ylempään 

johtoon, projektitoimiston henkilöstöön ja projektitiimeihin.  Näin ollen projektitoimistot 

voivat toimia kehittävinä eliminä tiedon jakamisen kannalta. Niiden avulla voidaan keskitetysti 

rakentaa, kehittää ja jakaa projekteihin liittyviä käytäntöjä ja menettelyitä, joiden avulla 

projektien tietotaitoa voidaan hyödyntää tehokkaammin yksilö-, projekti- ja organisaatiotasolla. 

Projektitoimiston muoto ja tehtävät voivat vaihdella suuresti, riippuen millaiseen yritykseen se 

on perustettu ja mitä sen avulla halutaan saavuttaa.  (Pemsel & Wiewiora 2013) 

Projektitoimistoon onkin usein keskitetty mahdollisimman laaja skaala erilaista osaamista, jota 

vaaditaan projektien onnistuneeseen läpivientiin. Projektitoimistolla voi olla lisäksi erilaisia 

työkaluja ja menetelmiä projektihenkilöstölle, sekä tarvittaessa tukea kyseisten työkalujen ja 

menettelyiden osalta. (Lehtonen et al. 2006, s.37) 

 

Loviisan voimalaitoksen projekteista vastaa ydinvoimaprojektien projektitoimisto (Nuclear 

Projects -osasto), joka kuuluu Engineering and Projects -liiketoiminta-alueeseen ja sieltä 

edelleen Generation-divisioonaan. (Mäkinen 2020, s.8) Engineering & Projects liiketoiminta-

alue ja Generation-divisioona on kuvattu tarkemmin kuvissa 11 ja 12. 
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Kuva 11. Engineering & Projects liiketoiminta-alueen organisaatiokaavio. (Fortum 2021b) 

 

 

Kuva 12. Generation divisioonan organisaatiokaavio. (Fortum 2021b) 

 

Projektitoimiston pääasiallinen tehtävä on toteuttaa Loviisan voimalaitoksen 

ydinvoimaprojektien läpivienti ja kehitys, sekä toimia tukena Loviisan voimalaitokselle, 

osaomisteisille ydinvoimalaitoksille ja ulkoisille ydinvoiman myyntiprojekteille (Co-owned 

Assets & Nuclear Services). Projektitoimisto kerää projekteista saatuja tietoja, sekä palautteita 

ja hyödyntää niitä kehittäessään prosesseja. Lisäksi tehtävänä on kommunikoida edellä 

mainituista prosesseista eteenpäin tarpeellisille sidosryhmille. (Pikkarainen 2020, s.15) 

 

Voimalaitoksen projektitoimiston lisäksi projekteissa toimii projektipäällikköjä myös 

muistakin organisaatioista oman toimintansa ohella, sekä täyspäiväisesti. Osa 

projektipäälliköistä on myös ulkoisista yrityksistä. (Pikkarainen 2020, s.14) 

Projektipäälliköiden työ ei siis ole sidonnainen projektitoimistoon kuulumiseen, vaan 
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projektipäälliköiden valintaan vaikuttaa enemmänkin henkilön aikaisempi osaaminen kyseisen 

projektin osa-alueista. 

 

4.3 Projektit Loviisan voimalaitoksella 

 

Loviisan voimalaitoksella projektit vaihtelevat laidasta laitaan aina laitteiston uusimisesta 

toimintaprosessien käyttövarmuuksien ja turvallisuuden edistämiseen. Kaikkien töiden on 

kuitenkin oltava linjassa yrityksen strategian kanssa. (Pikkarainen 2020, s.5) "Strategiset 

tavoitteet ovat turvallinen, luotettava ja kannattava sähköntuotanto sekä käytön päätyttyä 

turvallinen ja kustannustehokas käytöstäpoisto ja polttoaineen loppusijoitus." (Fortum 2018) 

 

Voimalaitoksella työstä tehdään projekti, jos se vaatii selkeästi henkilöresurssien koordinointia 

ja aikataulutusta. Lisäksi mikäli vähintään kaksi seuraavista toteutuu (Pikkarainen 2020, s.5): 

 

• Tehdään uutta ja ainutkertaista. 

• Työhön sisältyy merkittäviä riskejä. 

• Työhön osallistuu monia yksiköitä ja alihankkijoita. 

• Oman henkilöstön työmäärä ylittää 30 henkilötyöpäivää, tai runsasta alihankkijoiden 

työpanosta. 

• Kokonaiskustannusarvio ylittää 50000 €. 

 

4.4 ABC-projektimalli 

 

Loviisan voimalaitoksella on käytössä projektien ABC-projektiluokittelu. Sen tarkoituksena on 

löytää jokaiselle projektille oikeanmukainen panostus ja riittävät projektinjohtamistaidot. 

Samalla luokituksen avulla pystytään välttämään liialliset byrokratiat pienemmissä 

projekteissa, jotka eivät sitä vaadi. Luokittelu tehdään ennen projektin aloitusta erillisellä 

lomakkeella. (Pikkarainen 2020, s.5–6) 

 

Luokitus jaetaan nimensä mukaisesti A-, B- ja C-luokan projekteihin (Pikkarainen 2020, s.5–

6): 

 

• A Hyvin monimutkainen ja merkitykseltään suuri projekti. 
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• B Tyypillinen, niin sanottu normaali projekti.  

• C Yksinkertainen ja suoraviivainen projekti. 

 

 

Luokittelussa on käytössä lisäksi D luokka. Tätä käytetään, mikäli investointityötä ei tarvitse 

projektoida vaan se suoritetaan linjatyönä. Hyviä esimerkkejä D-luokan investoinneista on 

esimerkiksi varaosahankinnat. Luokituksien avulla jokaiselle projektille pystytään valitsemaan 

sen vaativuuden mukaiset toimenpiteet. Tällöin esimerkiksi A-luokan projekti vaatii tarkan 

suunnitelman ja erityistä seurantaa projektin toteutusvaiheessa, kun C-luokan projekti saadaan 

vietyä läpi onnistuneesti pienemmällä työmäärällä, kuten yksinkertaisemmalla suunnittelulla, 

sekä seurannalla. Projektiluokka vaikuttaa siis esimerkiksi projektipäällikön valintaan, 

projektijohtamisdokumenttien määrään, laatuun, tarkkuuteen, sekä projektien organisointiin ja 

resurssointiin. (Pikkarainen 2020, s.5–6) 

 

4.5 Projektijohtamisen perusrakenne  

 

Projekti on jaoteltu erilaisiin vaiheisiin ja päätöksentekopisteisiin (P) sen toteuttamisen 

selkeyttämiseksi. Vaiheiden ja päätöksentekopisteiden avulla projektia pystytään ohjaamaan 

johdonmukaisemmin, jolloin oikeat asiat tehdään oikeaan aikaan. Kuvassa 13 ja 14 on 

havainnollistettu Loviisan projektimallin perusrakenne, joka kiteyttää eri johtamistasot ja 

niiden osa-alueet. 
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Kuva 13. Loviisan projektimallin perusrakenne. (Pikkarainen 2020, s.3) 

 

 

Kuva 14. Loviisan projektimallin perusrakenne. (Pikkarainen 2020, s.9) 

 

Projektisalkunhallinnan tärkein tavoite on maksimoida projekteista saatavat hyödyt. 

Salkunhallinnan tasolla varmistetaan, että projekti on linjassa yrityksen strategian kanssa, sekä 

linjassa resurssien ja riskien suhteen. Samalla yksittäiset projektit kytketään koko laitoksen 

projektisalkkuun. Salkku antaa myös luvan projektille sen etenemiseen seuraavaan 

päätöksentekopisteeseen (P1-P4), sekä tekee investointipäätökset Loviisan voimalaitoksen 

puolesta ja sen taloudellisilla hyväksymisvaltuuksilla. (Pikkarainen 2020, s.9–12) 

 

Projektijohtamisen tasolla projektin omistaja, ohjausryhmä ja projektipäällikkö ovat mukana 

projektin johtamisessa ja varmistavat, että projektilla voidaan saavuttaa tavoitellut 

lopputulokset suunniteltujen kustannusten ja aikataulun puitteissa tietyillä resursseilla. 

Projektin omistaja ja ohjausryhmä kontrolloi hyötytavoitteiden saavuttamista. Täten 

projektipäällikkö raportoi projektin kulusta tarvittaville sidosryhmille, kuten omistajalle, 

ohjausryhmälle ja projektitoimistolle. Projektityön toteutustasolla toteutetaan itse projektin 

konkreettinen projektityö projektipäällikön ohjauksen alaisena. (Pikkarainen 2020, s.9) 

 

Projektien roolit jakautuvat kuvan 15 mukaisesti pysyvään organisaatioon ja 

projektiorganisaatioon. Linjaorganisaatio koostuu salkunhallinnan johtoryhmästä, 
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linjaorganisaation esimiehistä ja mahdollisista asiantuntijoista, sekä tukiryhmistä. 

Projektiorganisaatio sisältää projektin omistajan, ohjausryhmän, projektipäällikön, 

projektiryhmän, sekä tarvittaessa osaprojektiryhmän ja osaprojektipäällikön laajemmissa 

projekteissa.  

 

 

Kuva 15. projektien rajapinnat ja roolit linjaorganisaatioon. (Pikkarainen 2020, s.11) 

 

4.6 Case-tutkimuksen tausta 

 

Loviisan voimalaitoksen projektiorganisaatio on alkanut muodostumaan 2010 luvulta lähtien, 

jolloin voimalaitokselle perustettiin erillinen päätoiminen projektitoimisto, johon koottiin 

päätoimiset projektihallintoon ja - johtamiseen liittyvät resurssit. Organisaation tarkoituksena 

oli systematisoida ja yhdenmukaistaa projektien toteutus projektijohtamisen selkeyttämiseksi. 

Tällöin käyttöön otettiin myöhemmin työssä esiteltävät projektien johtamisprosessit ja 

menettelyt. Projektitoimintaa on sittemmin kehitetty systemaattisesti tavoitteena 

kokonaisvaltaisen projektikulttuurin kehittäminen. (Haapala 2021a, s.2) Riskienhallinta on 

koettu irrallisena osana prosessista, joka ei välttämättä ole tehokkain tapa projektien 

toteuttamiselle. Riskienhallintaa on tehty jokaisessa projektissa, mutta ei aivan niin 
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systemaattisesti ja kattavasti koko projektin elinkaaren aikana. Projektien heikon 

riskienhallinnan on nähty olevan pääsyy kustannusten ylittämiseen ja aikatauluissa 

myöhästymisiin, sekä laatutavoitteiden puutteelliseen saavuttamiseen. (Cagliano et al. 2015) 

Riskienhallinta on erityisen tärkeää projektiympäristössä, sillä se toimii useiden sidosryhmien 

keskuudessa muodostaen moniulotteisen kokonaisuuden, jota on pystyttävä hallitsemaan 

systemaattisesti. Lisäksi projektille on ominaista kohdata suuri määrä epätietoisuutta tiukoista 

aikatauluista, budjeteista tai ominaisuuksista, jotka ovat tarkalleen määritelty tiettyine 

vaatimuksineen. (Zwikael & Ahn 2011) Onnistunut riskienhallinta onkin siis osa 

kokonaisvaltaista projektijohtamista ja sen käytäntöjä on yhtenäistettävä, jotta jokaisen 

projektipäällikön ei tarvitse itse luoda riskienhallintamenettelyittä erikseen omille projektilleen. 

 

Projektitoimiston keskeiset sidosryhmät; Loviisan voimalaitos, ydinvoimapalveluita myyvä 

Nuclear Services, sekä ydinvoimatoimintojen T&K-organisaatio aloittivat omien 

riskienhallintamenettelyidensä kehittämisen vuonna 2020, jolloin myös Loviisan 

projektitoimiston riskienhallinnan kehitys nousi ajankohtaiseksi omassa projektitoimiston 

kehityssalkussaan. Tämä työ on tehty osana kyseistä kokonaisuutta. 

 

Projektitasolla yksittäisen projektin kannalta laadukas ja onnistunut riskienhallinta 

mahdollistaa kokonaisvaltaisemmin projekteille asetettujen tavoitteiden saavuttamista, kun 

riskejä pystytään tunnistamaan ja seuraamaan koko projektin ajan, sekä tekemään tarvittavia 

analysointeja ja päätöksiä riskeihin perustuen. Projektisalkunhallinnan näkökulmasta 

ajantasainen ja laadukas riskitietoisuus projektitasolla tukee kokonaissalkunhallintaa ja siihen 

liittyvää päätöksentekoa. Samalla ajantasaisen riskitietoisuuden kehittäminen projektitasolla 

tukee ja varmentaa laitoksen toimintaa laitoksen turvallisen, luotettavan ja kannattavan 

sähköntuotannon näkökulmasta, sekä lopulta myös yrityksen strategiaa pitkällä aikaikkunalla. 

(Haapala 2021a, s.4) 

 

4.7 Case-tutkimuksen toteutus 

 

Organisaation syvällisempi ymmärrys ja kokemus riskienhallinnasta haluttiin taltioida 

haastattelujen avulla, jolloin työn tuloksista saataisiin syväluotaavampia ja monipuolisempia.  

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina neljälle eri henkilöstöryhmälle, 

jotka jakautuivat seuraavasti: 
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1. projektien toteutus; omistajat ja projektipäälliköt  

2. salkunhallinnan johtoryhmä (SJR) 

3. taloushallinto 

4. Loviisan voimalaitoksen ja konsernin riskienhallinta 

 

Projektien toteutuksen osalta haastatteluihin valittiin yhteensä neljä henkilöä, kaksi 

projektipäällikköä, joista toinen toimii täyspäiväisenä projektien toteutuksessa ja toinen 

projektipäällikkönä oman toimintansa ohella. Projektien omistajien osalta haluttiin valita myös 

kaksi henkilöä, joista toinen oli lähempänä projektin toteutusta ja oli enemmän mukana 

teknisellä tasolla, kun toinen projektien omistaja edusti enemmän hallinnollista osaamista. 

Salkunhallinnan johtoryhmästä haastateltiin kolme henkilöä, taloushallinnosta yksi, Loviisan 

voimalaitoksen riskienhallinnasta yksi henkilö ja yksi konsernin riskienhallinnasta. Kaikkiaan 

haasteltavia henkilöitä oli siis kymmenen. Kokonaisuutena haastatteluihin haluttiin valita 

mahdollisimman laaja otanta henkilöitä eri näkökulmista, jotka ovat tavalla tai toisella 

osallisena projektien riskien kanssa. Haastattelut toteutettiin pääosin vuoden 2021 alussa 

tammikuussa. Haastatteluihin viittauksen helpottamiseksi haastatellut henkilöt tullaan 

nimeämään taulukon 2 mukaisesti. 

 

Taulukko 2. Haastateltavat henkilöryhmät ja tunnistekoodit. 

Projektien toteutus Projektipäällikkö A 

Projektipäällikkö B 

Omistaja A 

Omistaja B 

Salkunhallinnan johtoryhmä (SJR) SJR A 

SJR B 

SJR C 

Taloushallinto Talous 

Loviisan voimalaitoksen riskienhallinta ja  

konsernin riskienhallinta 

LVRH 

KRH 

 

Haastattelujen avulla kartoitettiin Loviisan voimalaitoksen projektien ja projektisalkun 

riskienhallinnan tämänhetkistä tilaa ja sen kehityskohteita. Lisäksi selvitettiin konsernin ja 
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Loviisan voimalaitoksen operatiivisen riskienhallinnan reunaehtoja ja vaatimuksia projektien 

riskienhallintaan liittyen, sekä riskienhallinnan vaikutuksia projektin talouden suunnitteluun ja 

ohjaukseen. Jokaiselle henkilöstöryhmälle kohdennettiin omat kysymyspatteristonsa, jotka 

vaihtelivat henkilöstöryhmien mukaan. Eri henkilöstöryhmien haastattelukysymykset on 

nähtävissä liitteessä 1. Tarkoituksena oli huomioida jokaisen henkilöstöryhmän ydinosaaminen 

ja mietteet riskienhallinnan osa-alueista ja tuoda ne osaksi työhön. Haastatteluiden tulokset 

analysoitiin sisällönanalyysillä, jonka avulla tutkittavasta aihepiiristä voidaan saada kuvaus 

yleisellä tasolla tiivistetysti (Tuomi & Sarajärvi 2018) sisällönanalyysillä muodostettuja 

tuloksia on hyödynnetty luvuissa viisi ja kuusi.  
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5 CASE-TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Projektien riskienhallinnan nykytila 

 

Loviisan voimalaitoksella projektien riskienhallinta perustuu ABC-luokituksen mukaisiin 

tasoihin. Ohjeistojen mukaan A luokan projekteilta vaaditaan erillinen riskienhallintaliite 

projektisuunnitelman lisäksi. A-, B- ja C-luokan projekteissa projektisuunnitelmapohjassa on 

osio riskienhallinnalle, joskin riskienhallinnan menettelyt vaihtelevat projekteissa 

projektipäälliköiden mukaan. Projektisuunnitelman riskienhallintaosion on kuitenkin tarkoitus 

luoda minimitaso riskienhallinnalle. 

 

Riskienhallintaosiossa ohjeistetaan kuvaamaan projektin riskit mahdollisimman täsmällisesti, 

jotta niillä olisi lisäarvoa. Mitä vaikutuksia riskeillä on ja mihin riskin realisoituminen voi 

johtaa eikä niinkään ilmaista, että "kiireinen aikataulu". Sanallisten riskien listauksen lisäksi 

käytössä on erillinen taulukko, johon riskianalyysi voidaan luoda. Riskianalyysissä 

huomioidaan riskin todennäköisyys asteikolla 1-5; 1 = harvinainen, epätodennäköinen, 5 = 

melkein varma, todennäköinen ja vaikutus asteikolla yhdestä viiteen; 1 = vähäinen, 5 = erittäin 

merkittävä, voi tuhota projektin. Näiden tulona saadaan muodostettua riskin suuruus. 

 

Lisäksi riskeille suunnitellaan hallintatoimenpiteet, sekä vastuuhenkilö vastaamaan riskin 

hallinnoinnista. Projektin kompleksisuudesta riippuen riskienhallintaa suositellaan tehtävän 

yhdessä Loviisan voimalaitoksen riskienhallinnan kanssa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman 

kattava.  Kokemusperäisesti projektisuunnitelmia luettaessa on huomattavaa, että riskejä ei 

tunnisteta tarpeeksi laajasti vaan riskejä listataan vain muutamia vaikka usein isoissa 

projekteissa riskejä on todellisuudessa huomattavasti enemmän. Projektisuunnitelman 

riskienhallintaosio kuvattu kuvassa 16. A luokan projekteille on vielä erillinen 

riskienhallintasuunnitelma, joka huomioi projektisuunnitelman riskienhallinnan lisäksi 

tarkemman ajoituksen projektin riskin minimoimiseksi tai vähentämiseksi ja siinä huomioidaan 

jo ohitetut riskit. Riskienhallintasuunnitelman kohdat ovat esiteltynä tarkemmin kuvassa 17. 
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Kuva 16. Riskienhallinnan menettelyt ja ohjeistus projektisuunnitelmassa. 

 

 

Kuva 17. Erillinen riskienhallintasuunnitelma A-luokan projekteille. 

 



53 

 

 

Projektin päätyttyä projektit täyttävät loppuraportin, joka huomioi projektin toteutuksen osa-

alueita ja yksi näistä osa-alueista on riskienhallinta, joka on havainnollistettu tarkemmin 

kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18.  Riskienhallinnan jälkikatsaus projektin loppuraportista. 

 

Loppuraportissa riskienhallinnan osuuden avulla pyritään siis käymään riskienhallintaa läpi 

uudelleen projektin päätyttyä, sekä miettimään mahdollisia parannuksia ja jatkovastuuttamisia 

esimerkiksi linjaorganisaatioille. Loppuraportit käsitellään kaksiosaisesti sekä salkkutasolla, 

että projektijohtotasolla. Salkunhallinnan johtoryhmän kokouksissa loppuraportit käydään läpi 

yleisesti, jolloin niiden avulla voidaan saavuttaa parempi kokonaisnäkymä projektien 

toimintakentästä, kuten yleisistä riskeistä ja haasteista. Näiden pohjalta uusia porttipäätöksiä 

tehdessä projekteja voidaan tarkastella heijastaen aikaisempiin loppuraportteihin ja niiden 

haasteisiin ja mahdollisiin ongelmiin, jotta ne pystyttäisiin välttämään tulevissa projekteissa. 

(Haapala 2021b) 

 

Tarkemman tason läpikäynti tehdään projektitoimiston toimesta, joka on vastuussa 

projektitoiminnan kehittämisestä. Nykyisellään viestintä tapahtuu pääosin sähköpostitse 

projektien omistajille ja projektipäälliköille yksittäisten tärkeiksi koettujen nostojen kautta, 

joista muut voisivat saada hyötyjä. Tähän ei kuitenkaan ole mitään systemaattista tapaa, jolla 

tiedot saataisiin kerättyä, analysoitua ja jaettua lopulta. Projektitoimistolla on kuitenkin tehty 

jo kehitysideointia ja esimerkiksi kuukausittaista projektipäällikköverkoston tapaamista on 

hahmoteltuna, jolloin tiedot saataisiin jaettua tehokkaammin mahdollisien keskusteluiden 

avulla kuin vain sähköpostiviestijakeluna. Lisäksi projektien loppuraportteja ja niistä esiin 

nousevia oppeja on tarkoitus käsitellä tarkemmin projektitoimiston omassa uutiskirjeessä, joka 
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on lanseerattu vastikään. Täten loppuraportteja sisällytettäisiin uutiskirjeisiin, jolloin niiden 

avulla tietoa saataisiin jaettua tehokkaammin. Uutiskirjettä on tarkoitus tulla jakelemaan 

projektipäälliköille, projektien omistajille, sekä muille tarpeellisille sidosryhmille. (Haapala 

2021b) 

 

Investointinäkökulmasta projektit täyttävät investointiesitysaineiston, jossa yhtenä kohtana on 

erillinen Excel-tiedosto. Riskit täytetään Excel-tiedostoon ja niistä muodostetaan 

yksinkertainen riskianalyysi riskimatriisin avulla, joka on tarkemmin esiteltynä kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Riskianalyysissä hyödynnettävä riskimatriisi. 

 

Täten riskienhallinnalle on luotu tietyntasoinen ohjeistus. Seuraavassa kappaleissa 

kohderyhmän henkilöitä on haastateltu aihepiiristä tarkempien havaintojen saamiseksi. 

 

5.1.1 Haastattelujen pohjalta  

 

Haastattelujen pohjalta selvisi, että riskienhallinnan toteutustasot vaihtelevat projektien kesken 

ja jokaisella on omat tottumuksensa riskienhallintaan ja kuinka sitä käsitellään. Riskit oli 

kuitenkin pääosin mukana projektien toteutuksessa ja erilaisia riskienhallintatoimenpiteitä 
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tehtiin, vaikkakaan niitä ei aina tunnistettu varsinaisesti riskienhallinnaksi. Kukaan 

haastateltavista ei tuonut ilmi käyttäneensä strukturoitua riskienhallintaprosessia, kuten 

aikaisemmin luvussa 3.4 käytetty prosessi. Osa projekteista käytti tietyissä riskienhallinnan 

osa-alueissa, kuten tunnistamisessa ja analysoimisessa riskianalyysimenetelmiä kuten 

HAZOPia prosessiriskejä analysoitaessa. (Projektipäällikkö A 2020) Omistajien näkökulmasta 

arvioitiin enemmän taloudellisia ja käytettävyyteen liittyviä asioita ennen projektia, kuten mitä 

riskejä muodostui laitoksen käytettävyydelle, jos projekti ei toteutunutkaan. Tai jos projektin 

aikataulu ei pitänytkään niin miten se vaikutti tuotantoon, turvallisuuteen tai talouteen. 

(Omistaja B 2021) Omistaja B ilmaisi riskienhallinnan riippuvan pitkälti projekteista ja 

toimittajista, joita projektissa oli mukana. Tunnettu toimittaja ja sen toimintatavat loivat 

tietyntasoisen edun, kun sen toimintatavat olivat tiedossa ja täten esimerkiksi riskit olivat 

paremmin tiedossa kuin tuntemattoman toimittajan kanssa. (Omistaja B 2021) 

 

Haastateltavat kertoivat miettivänsä erilaisia riskistrategioita projekteissaan ja useimmin 

henkilöt käyttivät riskin vähentämistä tai kokonaan poistamista yleisimpänä 

riskienhallintastrategiana. (Projektipäällikkö A 2020; Omistaja B 2021) Aina kaikkia riskejä ei 

kannattanut haastattelujen perusteella lähteä pienentämään ollenkaan, mikäli mahdolliset 

vaikutukset olisivat vähäisiä. (Projektipäällikkö A 2020; Omistaja B 2021) Projektipäällikkö B 

(2021) ei osannut sanoa miettineensä riskienhallintastrategioita ollenkaan projekteissaan. 

Omistaja B (2021) mietti myös vaihtoehtoisia toteutustapoja, jos joku asia ei toteutunutkaan 

suunnitellusti. Omistaja A:n (2021) mukaan riskistrategian miettiminen saattoi liittyä vahvasti 

toimittajavalintaan ja aikaisempien kokemuksien selvittämiseen ydinvoima-alalta, jolloin riskit 

saattoivat olla moninkertaisia toimintaympäristön erikoisuuden takia. 

 

Projektipäällikön A:n (2020) ja omistaja B:n (2021) mukaan riskienhallinnan suunnittelua 

toteutettiin pääosin omistajan ja projektipäällikön kesken ja he olivat tärkeimmät henkilöt 

riskienhallinnan suunnittelulle. Projektipäällikkö B (2021) suoritti riskienhallinnan 

suunnittelua itsenäisesti ja korkeintaan kysyi neuvoja muilta kollegoilta. Omistajien 

näkökulmasta riskejä tarkasteltiin isommalla kokonaisuudella. Suurempia linjauksia vaativiin 

riskeihin saatettiin ottaa lisäksi talouspuolta, sekä erilaisia teknisiä henkilöitä, jotka osasivat 

antaa näkemyksensä käsiteltävään asiaan niin oman henkilökunnan kuin toimittajankin 

puolesta. (Omistaja A 2021; Omistaja B 2021)  
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Jokainen projektitasolla toimiva henkilö painotti riskienhallinnan etupainotteisuutta ja kuinka 

ennen projektia tehdään riskienhallintasuunnitelma projektisuunnitelman mukaisesti ja 

investointiesitykseen erillinen riskientarkastelu. (Projektipäällikkö A 2020; Projektipäällikkö B 

2021; Omistaja A 2021; Omistaja B 2021) Projektin toteutusvaiheessa riskit pidettiin mukana 

toteutuksessa vaihtelevilla menetelmillä. Projektipäällikkö A:lla (2020) projektien riskit oli 

aina projektipalavereissa mukana, kun omistaja B:n (2021) projekteissa asioita nostettiin 

tarvittaessa projektipalavereihin tai erillisiin palavereihin. Muut projektinjohtotasolla 

työskentelevät pitivät riskejä mukana, mutta he käsittivät asian enemmän käytännön työn 

tekemisenä ja omana pohdintana. (Omistaja A 2021; Projektipäällikkö B 2021) Hyvin usein 

haastatteluista muodostui kuva, että riskienhallinta oli enemminkin projektipäällikön 

muodostama tilannekuva kokonaisuudesta kuin jokin strukturoitu riskirekisteri. 

 

Omistajan B (2021) mielestä nykyinen malli projektien riskienhallinnan johtamiselle oli 

toimiva, sillä siinä oli annettu tarpeellinen pelivara riskienhallinnan muuttamiselle tarvittaessa. 

Tässä tilanteessa asia kuitenkin kiteytyi projektipäällikköön, joka projektia johti. Kokeneemmat 

projektipäälliköt kykenivät käyttämään erilaisia riskienhallintamenettelyitä ilman tarkkoja 

ohjeistuksia, mutta osa projektipäälliköistä voisi mahdollisesti tarvita tiukempia ohjeistuksia 

projektien riskienhallinnan mallikkaan läpiviennin suorittamiseksi. Omistaja A (2021) ja 

projektipäällikkö B (2021) eivät kokeneet saavansa varsinaista tukea ohjeistoista. 

Tietyntasoiset mallit olivat jo olemassa ja niiden avulla olisi pitänyt osata riskienhallintaa. 

Projektipäällikkö A (2020) ja Omistaja A (2021) tunnistivat, että hyväksi havaittuja keinoja 

voitaisiin ottaa käyttöön projekteille riskienhallinnan osa-alueista. 

 

Haastatteluissa kehitysideoita kartoittaessa projektipäällikkö A (2020) ja Omistaja A (2021) 

ilmaisivat, että projektien yleisen riskitietojen viestiminen olisi voinut tuoda lisähyötyä ja 

muilta oppiminen olisi voinut olla tehokas lisäkeino riskienhallinnan osalta. Näitä esimerkkejä 

saattoi olla muun muassa tehokkaiden riskienhallintakeinojen jakaminen tai yleisien 

riskitietojen jakaminen, joilla saattoi olla vaikutusta myös muihin projekteihin. 

Projektipäällikkö B:n (2021) ja Omistaja B:n (2021) näkemys oli, että riskienhallinnan 

koulutuksella voitaisiin saavuttaa selkeyttä. Riskienhallinnan koulutuksen toivottiin lähtevän 

liikkeelle aivan perusasioista ja siten se voisi edetä edistyneempiin menetelmiin. Henkilöt 

kokivat, että riskienhallintaa käytetään jatkuvasti työelämässä, mutta silti sitä ei juuri ole 

koulutettu sittemmin vaan asiat on enemmin opittu työtä tekemällä. 
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Loviisan voimalaitoksen oman riskienhallintaorganisaation näkökulmasta tunnistettiin, että 

perusperiaatteet projektien riskienhallinnalle on kunnossa. Riskitarkasteluja tehdään 

investointien hyväksyntävaiheessa edellisen luvun mukaisesti. Parannettavaakin löydettiin ja 

suurin kehityskohde tunnistettiin projektien riskien raportoinnista laitostasoiselle 

riskienhallinnalle. Loviisan voimalaitoksen riskienhallinnan näkökulmasta laitostasoisen 

riskienhallinnan toteuttamiseksi toivottiin säännönmukaisuutta ja tilannepäivityksiä 

määräväliajoin. Haastateltu henkilö tunnisti, että olisi tärkeää saada tietoa projekteilta, koska 

he ovat oman sektorinsa asiantuntijoita, jolloin keneltäkään muulta ei voida projektien riskejä 

saada. (LVRH 2021) 

 

Konsernitasoinen riskienhallinta näyttäytyi projektitasolle riskienhallinnalle vähäisenä 

kosketuspintana yksittäisiin projekteihin nähden. Konsernitasolla riskisalkku oli niin laaja, että 

yksittäisten projektien riskidata ei tuottanut lisäarvoa kokonaisriskisalkkuun. Konsernitasolla 

riskienhallinnasta haluttiin Loviisan voimalaitoksen riskisalkusta tärkeimmät aggregoidut 

riskit, jotka raportoitiin ylemmäs divisioonan johdolle. Näistä usein projektien tuottamia riskejä 

ei ollut kovin montaa, sillä Loviisan päästä raportoitiin 10–15 suurinta riskiä eteenpäin 

divisioonaan. Konsernitasolla tärkein vaatimus riskien raportoinnin lisäksi oli riskien 

kuvaukseen ja sisältöön panostaminen. Toisin sanoen mikä oli riskin todennäköisyys ja 

vaikutus, sekä mitkä olivat riskin vaikutukset ympäristöön, turvallisuuteen ja maineeseen. 

Lisäksi riskinhallintakeinot, kuten mitä riskille aiotaan tehdä, koettiin tärkeäksi. Muutoin 

riskienhallinnan toivottiin olevan aktiivista ja iteratiivista, jolloin osa riskeistä poistuu ja uusia 

tulee muodostaen riskien kokonaiskuvan hahmottamisesta jatkuvaa ja havainnoivaa. (KRH 

2021) 

 

5.1.2 Ongelmat 

 

Haastatteluista selvisi, että investointiesityksen riskimatriisissa on ongelma. Pienet projektit 

eivät pääse pois vihreältä alueelta, vaikkakin itse pienelle projektille projektin sisäiset riskit 

ovat sietämättömiä (kuva 18). Täten projektiriskeiltä puuttuu tietynlainen skaalautuvuus 

projektien kokojen mukaan. Haastateltava ei tunnistanut tietävänsä arvottamismalleja, jotka 

huomioisivat systemaattisesti eri osa-alueiden riskit rahallisesti esimerkiksi mikä on 

henkilöriskin, maineriskin tai ympäristöriskin arvoitusmalli ja mitä mikäkin maksaa. Riskien 

tarkastelussa ei ole minkäänlaista mainintaa säteilyturvallisuusriskeistä, mikä voisi olla 
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merkittävä osa ydinvoimalaitostoimintaympäristössä. (Projektipäällikkö A 2020) Loviisan 

voimalaitoksen omalla riskienhallintaorganisaatiolla on kuitenkin kehitettynä tietynlainen 

arvoittamismalli. Tässä havaitaan, että ongelmana on enemmänkin tiedon jakaminen isossa 

organisaatiossa siten, että jokainen osallinen saisi mahdollisen tiedon tai olisi tietoinen 

riskienhallintamenettelyistä. Projektipäällikkö A (2020) tunnisti, että projektit kaipaisivat 

strukturoitua riskientarkastelumenetelmää, jonka avulla riskejä voitaisiin systemaattisesti 

hallita kokonaisuutena, jolloin projektien ei tarvitsisi lähteä nollatasosta aina uutta projektia 

aloittaessa.  

 

Projektien toteuttajat kokivat riskienhallinnan olevan heikosti tuettua, jolloin riskienhallintaan 

ei aina saanut apua ongelmatilanteissa. (Omistaja A 2021; Projektipäällikkö B 2021) 

Projektitoimiston tarkoitus on kuitenkin parhaan mukaan auttaa projektin eri osa-alueissa, kuten 

riskienhallinnassa. Osa haastateltavista tunnisti, että projektitoimistosta voisi lähteä 

selvittämään asiaa ja saada mahdollisesti tukea riskienhallinnalle. (Omistaja A 2021; 

Projektipäällikkö B 2021) Tämänhetkisen tilanteen mukaan projektitoimistolla ei kuitenkaan 

ole erillistä henkilöä, joka olisi nimetty tukemaan riskienhallinnan osa-alueissa tai 

mahdollisissa ongelmatilanteissa.  

  

Yksi tunnistettu ongelma havaittiin projektien välisessä tiedonjakamisessa niin projektien 

toteutuksen aikana kuin projektien päättymisen jälkeen. Dataa kerätään hyvinkin paljon 

esimerkiksi projektin jälkikatsauksessa, mutta sitä ei osata hyödyntää parhaalla mahdollisella 

tavalla. Nykyisellään tieto ei kulje parhaalla tavalla projektien välillä ja yleisimmät riskipaikat 

olisi hyvä saada muiden projektien tietoon, jotta sama riski ei pääsisi yllättämään muita 

projekteja. (Projektipäällikkö A 2020; Omistaja A 2021) Tässäkin huomataan, että 

nykymenettelyllä käytännöt pohjautuvat projektipäälliköiden ja omistajien totuttuihin 

toimintatapoihin ja ei ole yhtenäisiä mallia, joiden avulla riskitietoisuutta saataisiin jaettua 

kootusti ja hallitusti.  

 

Nykyisellä mallilla Loviisan projektit ovat irrallaan operatiivisesta riskienhallinnasta, jota 

toteutetaan Loviisan voimalaitoksen yritysturvallisuusyksikössä Projektit tuottavat 

edistymisraportin salkunhallinnalle, mutta siitä tieto ei enää etene yritysturvallisuusyksikön 

kokonaisriskienhallintaan ja siten kokonaisriskitason kuvan saaminen jää uupumaan. Ongelma 

johtuu osittain siitä, että laitostasolla yritysturvallisuusyksikkö käyttää omaa 
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riskienhallintatyökalua. Loviisan projekteilla ei ole omaa järjestelmää riskienhallintaan ja 

laitoksella käytössä oleva riskienhallintatyökalu ei ole koettu parhaaksi itse projektien tarpeet 

huomioiden. Täten tämänhetkisellä mallilla ei ole rakennettuna prosessia, jolla projektitasoiset 

riskit aggregoitaisiin laitostasolle.  Täten nykymallilla tieto jouduttaisiin syöttämään 

manuaalisesti järjestelmiin ja siihen ei ole lähdetty. Asia on kuitenkin tiedostettu ja se tullaan 

huomioimaan, mikäli projektit ottavat käyttöönsä oman riskienhallintatyökalun, muun 

raportointityökalun tai vaihtoehtoisesti määritellään prosessi tiedonsiirtämiselle 

yksinkertaisessa muodossa. Tällöin laitoksen riskienhallintajärjestelmän ja projektien oman 

riskienhallintajärjestelmän välille on vain rakennettava tiedonsiirto, jolloin tiedon kulku 

saadaan automatisoitua, eikä sitä tarvitse lähteä erikseen syöttämään moneen järjestelmään. 

(LVRH 2021) 

 

Konsernin riskienhallinnan näkökulmasta ongelmia havaittiin kirjavuudessa projektien 

sisäisten menettelyiden kesken. Kokonaisuutena tulisi olla yhtenevät työkalut ja menettelyt 

riskienhallintaan liiketoiminta-alueissa ja divisioonissa yrityksen sisällä. Tämänhetkisellä 

mallilla jokainen tekee parhaan näkemyksensä mukaan johtaen siihen, että tieto on rikkonaista, 

koska se ei ole tehty yhden menettelyn mukaisesti. (KRH 2021) 

 

5.1.3 Riskienhallinnan kypsyystason määrittäminen 

 

Hopkinson (2010) on kehittänyt projektien riskien arviointiin kypsyysmallin, jolla voidaan 

arvioida nykytila, sekä luoda konkreettiset kehityspolut. Sen avulla nykytila voidaan kartoittaa 

taulukon 3 matriisin avulla, jonka jälkeen siitä voidaan katsoa tarvittavat kehitystarpeet 

seuraavalle tasolle pääsemiseksi. 

 

Case-tutkimuksen avulla saadun tiedon perusteella määritelmätasolla Loviisan projektit 

noudattavat osittain päällekkäin tasoa kaksi ja kolme. Riskienhallinnan edut ja hyödyt ovat 

tiedossa, mutta niitä ei ole otettu käyttöön aikaisemmin, jolloin riskienhallinnalla ei ole 

saavutettu välttämättä parhainta lopputulosta. Riskienhallinta on rakennettu projektijohtamisen 

osa-alueeksi ja sitä käytetään kaikissa projekteissa. Riskienhallinnan kulttuuri noudattaa tasoa 

kolme. Resursseja ollaan valmiita allokoimaan riskienhallinnan puutteiden korjaukseen ja niistä 

saatavat hyödyt on tunnistettu. Prosessien osalta on kehitettynä tietyntasoiset menettelyt, joiden 

avulla riskienhallintaa voidaan ohjata. Samalla prosessitehokkuuteen vaikuttaa ulkoisen tuen 
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tarve tietyissä tilanteissa muodostaen prosessikohdan tasoksi kaksi. Kokemuksien osalta 

noudatetaan tasoa kaksi. Jokainen projekti noudattaa pakollisten riskienhallintatoimenpiteiden 

lisäksi riskienhallintaa oman ammattitaitonsa mukaan, jolloin siinä voi olla suuriakin 

vaihteluita. Yksilöiden välillä voi olla suuriakin vaihteluita ja virallisia koulutuksia ei juurikaan 

ole järjestetty riskienhallinnan osa-alueista. Menetelmien osalta henkilöstön tasot vaihtelevat, 

mikä voi johtaa tietyllä tasolla epäjohdonmukaisiin menettelyihin. Sovelluksien osalta 

noudatetaan tasoa kaksi, työkalut ja metodit perustuvat pitkälti tapauskohtaisiin tilanteisiin 

ilman suunnittelua projektipäällikön kokemuksien mukaan. Kokonaisuudessaan 

riskienhallinnan nähdään olevan pääosin tasolla kaksi ja kolme. Riskienhallintaa toteutetaan 

projekteissa, mutta siinä on vielä kehitettävää eri osa-alueissa. 
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Taulukko 3. Projektien riskienhallinnan kypsyystasomatriisi. (Hopkinson 2010, s.220)  

 

 

 

 Taso 1 - Naiivi 

(Naive) 

Taso 2 - Noviisi 

(Novice) 

Taso 3 - Normalisoitunut 

(Normalized) 

Taso 4 - Luonteva  

(Natural) 

Määritelmä 

(Definition) 

• Tietämättömyys 

riskienhallinnan 

tarpeista 

• Ei järjestelmällistä 

lähestymistapaa 

riskien käsittelyyn 

• Toistuvat ja 

reaktiiviset 
hallintaprosessit 

• Haluttomuus oppia 

menneistä 

tapahtumista ja 

valmistautua 
tulevaisuuteen 

• Riskienhallinnan 

kokeilua pienelle 

osalle henkilöistä 

• Ei jäsenneltyä 

lähestymistapaa 

• Tietoisuus 

riskienhallinnan 

eduista, mutta 
menetelmiä ei ole 

osattu ottaa 

käyttöön, jolloin 
riskienhallinnasta ei 

ole saatu parhainta 

hyötyä 

• Riskienhallintaprosessit 

rakennettu sisään 

rutiininomaisiin 
prosesseihin 

• Riskienhallintaa 

käytetään kaikissa 
projekteissa 

• Jäsennellyt 

lähestymistavat 

riskienhallinnalle 

• Edut ymmärretään 

organisaation kaikilla 

tasoilla, vaikka niitä ei 
aina saavutettaisikaan 

• Riskitietoinen 

kokonaiskulttuuri ja 

ennakoiva 
lähestymistapa 

riskienhallintaan 

kaikilla osa-alueilla 

• Aktiivinen riskitietojen 

käyttäminen 
liiketoimintaprosessien 

parantamiseksi ja 

kilpailuedun 
saamiseksi 

• Riskienhallinnassa 

huomioidaan myös 
mahdollisuudet 

Kulttuuri 

(Culture) 

• Ei riskitietoisuutta. 

• Muutosvastarintainen 

kulttuuri 

• Taipumus jatkaa 

vanhanaikaisia 

prosesseja 

• Riskiprosessit 

nähdään 
lisäkustannuksina 

vaihtelevilla eduilla 

• Riskienhallintaa 

toteutetaan tietyissä 

projekteissa 

• Hyväksytty 

riskienhallintapolitiikka 

• Projektinhallinnasta 

saatava hyöty 
tunnistetaan 

• Resursseja ollaan 

valmiita allokoimaan 

riskienhallinnalle 

puutteiden korjaukseen 

• Koko organisaation 

sitoutuminen 
riskienhallintaan ja 

johtaminen esimerkillä 

• Kannustaminen 

proaktiiviseen 

riskienhallintaan ja 
palkitsemiseen 

Prosessi 

(Process) 

• Ei virallisia 

prosesseja 

riskienhallintaan 

• Ei yleisiä formaaleja 

riskiprosesseja, 

vaikkakin jotain 
menettelyitä 

käytetään. 

• Prosessin tehokkuus 

perustuu sisäisen 

riskiryhmän 
tiedoista ja ulkoisen 

tuen saatavuudesta 

• Useimmissa 

projekteissa sovelletaan 

yleisiä prosesseja 

• Prosessit sisäistetty 

laatujärjestelmään 

• aktiivinen 

riskibudjettien hallinta 

ja allokointi kaikilla 
tasoilla 

• Vähäinen tarve 

ulkoiselle tuelle 

• Riskipohjaiset 

liiketoimintaprosessit, 

• Prosessien 

säännöllinen tarkistus 

ja päivittäminen 

• Rutiininomaiset 

riskimittarit, joista 

voidaan saada 
johdonmukaista 

palautetta prosessien 
parantamiseksi 

Kokemus 

(Experience) 

• Ei ymmärrystä 

riskeistä yleisesti 

• Rajoittunut 

yksilöihin, joilla ei 
ole ollenkaan tai 

vähän virallista 

koulutusta 

• Yrityksen sisäinen 

osaamisen ydin, 
virallisesti koulutettu 

perustasolle 

• Tiettyjen prosessien ja 

työkalujen 

kehittäminen 

• Koko henkilöstö on 

riskitietoisia ja 
käyttävät 

perusmenettelyitä 

• Oppiminen 

kokemuksesta osana 

prosessia 

• Säännöllinen ulkoinen 

koulutus taitojen 
parantamiseksi 

Soveltaminen 

(Application) 

• Ei strukturoitua 

soveltamista 

• Ei riskityökaluja 

• Ei määriteltyjä 

resursseja 

 

• Epäjohdonmukainen 

käyttö 

• Vaihteleva 

henkilöstön 
saatavuus 

• Tapauskohtainen 

työkalujen keräys ja 
metodit 

• Rutiininomainen ja 

johdonmukainen 
soveltaminen kaikkiin 

projekteihin 

• Integroitu joukko 

työkaluja ja menetelmiä 

• Soveltaminen käy 

luonnostaan ja sitä 
sovelletaan kaikkiin 

menettelyihin 

• Päätökset perustuvat 

riskeihin ja riskeistä 

raportoidaan 

• Uusimmat olemassa 

olevat työkalut ja 

menetelmät 
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5.2 Projektisalkun riskienhallinnan nykytila 

 

Projektisalkun riskienhallintaa toteutetaan salkunhallinnan johtoryhmän toimesta (SJR). 

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain katsastamaan investointi- ja projektisalkun kokonaistilaa 

ja tekee uusia päätöksiä uusien hankkeiden osalta. Äkillisissä tarpeissa salkunhallinnan 

johtoryhmä voidaan kutsua koolle määräväliaikojen ulkopuolellakin (Blomfelt 2018, s.3–4) 

Salkunhallinnan johtoryhmä koostuu Loviisan voimalaitoksen eri organisaatioiden edustajista. 

Salkunhallinnan johtoryhmän on siis tarkoitus ohjata hankkeita oikeansuuntaisesti ja toimia 

tukena projekteille mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 

5.2.1 Haastattelujen pohjalta 

 

Haastattelujen pohjalta projektisalkun riskienhallinta perustui hyvin vahvasti projektikohtaisiin 

riskeihin ja niiden hallinnointiin. (SJR A 2021) Projektit muodostivat kuukausittain 

edistymisraportin salkunhallinnan johtoryhmälle, jossa käytiin läpi projektien eteneminen 

viimeisen kuukauden aikana. Raportissa oli erillinen osio riskitasolle, jonka avulla riskeistä 

voitiin viestiä salkunhallinnalle. Arviointi tapahtui asteikolla 1–3, jossa: 

 

• 1 = merkittävästi kohonnut riskitaso, joka todennäköisesti tulee vaikuttamaan 

aikatauluun/budjettiin/lopputulokseen 

• 2 = kohtalaisesti kohonnut, vaikuttaa mahdollisesti 

aikatauluun/budjettiin/lopputulokseen 

• 3 = tilanne hallinnassa  

 

Valinnanvaraisesti arviointia voitiin täydentää sanallisessa muodossa ja siihen yleensä 

ilmaistiinkin mahdollisia syitä ja kuvauksia, jos riskitaso oli alkanut poikkeamaan 

optimaalisesta tilanteesta. 

 

Projektitoimiston edustaja kokosi edistymisraporteista kaikkien käynnissä olevien projektien 

tilanteet yhdeksi yhteenvedoksi, jossa siinäkin oli oma osa-alueensa riskienhallinnalle.  (SJR B 

2021) Yhteenveto oli katsaus kaikkiin meneillä oleviin projekteihin ja siinä käytettiin 

visuaalisena menetelmänä liikennevalomallia. Punaisella korostettu tarkoitti aikaisemmin 

avattua riskitasoa 1, keltainen 2 ja vihreä 3. Täten 1 kuvasti merkittävästi kohonnutta riskitasoa, 
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2 kohtalaisesti kohonnutta riskitasoa ja 3 tilanteen olemista hallinnassa. Kuvassa 20 

havainnollistetaan tätä liikennevalonäkymää. 

 

 

Kuva 20. Projektisalkun käytössä oleva projektienseuranta-Excel. 

 

Salkunhallinnan kokouksessa projektitoimiston edustajaa kävi läpi kokonaisvaltaisesti 

projektien yleistilanteen liikennevalonäkymästä, sekä keskeiset suorituskykymittariluvut (KPI-

luvut). Tarpeen mukaan yleistilanteesta nostettiin projekteja, joiden osalta oli havaittu tarvetta 

tarkemmalle keskustelulle. Tarkastelut koskivat pääosin projektin teknistä sisältöä ja projektien 

itse tunnistamien riskien läpikäymistä.  Pääosin menettely oli edistymänseurantaa ja sen 

varmentamista, jotta projektit pystyivät suorittamaan projektinsa suunnitellussa aikataulussa, 

budjetissa ja laatutasolla. Tämän menettelyn pohjalta saatiin muodostettua kokonaiskuva 

hyväksymispäätöksen saaneista projekteista, jotka olivat käynnissä. (SJR B 2021) Toinen 

tarkasteltava kanta oli yleisesti kustannustarkastelu, jonka avulla projektien ennusteet 

katselmoitiin ja huomioitiin miten ne olivat muuttuneet. Etenkin vuoden loppua kohden 

tarkastelua tarkennettiin erityisesti projekteihin, joiden osalta varoja oli jätetty käyttämättä tai 

vaihtoehtoisesti varoja oli käytetty liikaa. Edistymänseurannan tueksi oli mahdollista, että 

jatkoselvitystä vaativissa asioissa projektin edustaja tuli mukaan kokoukseen esittelemään 

asian. (SJR B 2021) Salkkutasolla riskienhallinta koettiinkin hyvinkin keskustelevaksi ja 

vuorovaikutteiseksi menetelmäksi (SJR A 2021)  

 

Tietyntasoista riskienhallintaa suoritettiin jo ennen projektin toteutuspäätöksen myöntämistä. 

Projektilta vaadittiin itsearvointina tehtävä riskienarviointi, joka kuvattu tarkemmin luvussa 

5.1. Tämän pohjalta salkussa voitiin varmistua, että projektilla oli riskit tarpeellisessa 

hallinnassa ennen kuin se sai toteutuspäätöksen. (SJR C 2021) 

 

Projektien tuottama data salkunhallinnalle koettiin riittävänä, jos mallia osataan käyttää oikein. 

(SJR A 2021; SJR B 2021; SJR C 2021) Salkkutasolla kokonaistasonhallinta haluttiin pitää 

yksinkertaisessa muodossa ja tärkeimmäksi asiaksi tunnistettiin, että asiat liputetaan esille 

tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ja asioista kommunikoitaisiin selkeästi ja tarpeiden mukaan. 

Käynnissä olevien projektien seuranta

Projekti 1 A P2 99 99 3 2 3 3 3 3 Ennallaan

Projekti 2 B P3 80 62 1 2 3 2 2 2 Ennallaan

Projekti 3 B P2 50 50 3 2 3 3 3 3 Ennallaan

Projektin nimi Projektiluokka Status Suunn. Tot. Riskitaso Kokonaistaso Muutos

Valmiusaste, % Ennusteyhteenveto

Aikataulu Kustannus Lopputulos Resurssit
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Tuliko asia tietoon, tarvitseeko projektit tukea salkulta vai selviääkö projekti oman 

projektiryhmänsä kanssa havaituista riskeistä. (SJR A 2021) Datan laadussa koettiin olevan 

parantamisen varaa. Tieto olisi voinut tulla aikaisemmin mikäli mahdollista, sillä nykyisellään 

osa orastavista riskeistä jäi huomioimatta. (SJR B 2021)  

 

SJR A:n (2021) mielestä projektien tuottaman raportoinnin pohjalta ei saanut muodostettua 

kokonaisriskitasoa kuvaavaa kokonaisuutta. SJR B:n (2021) ja SJR C:n (2021) mielestä 

kokonaisriskitasosta saatiin muodostettua tietynlainen kuva liikennevalomallin ja KPI-lukujen 

kautta. Näiden lisäksi oli laskettu projektin eteneminen aikataulujen ja kustannuksien suhteen, 

sekä projektipäälliköiden antama yleiskuva projektin kokonaistilasta. Näiden pohjalta voitiin 

muodostaa tietyntasoinen subjektiivinen kokonaisriskitaso. Siinä käynnissä olevien projektien 

Excelin avulla voitiin nähdä kehityssuuntaa ja vertaamalla aikaisen kuukauden esityksiin, siitä 

voitiin rakentaa kohtuullinen kokonaiskuva. 

 

Projektijohtamistasoista riskienhallintaa ja sen vaatimuksia kartoitettiin osana haastatteluita. 

SJR A:n (2021) mielestä riskienhallintaa toteutettiin, mutta se vaihteli projektien kesken ja 

kiteytyi erityisesti projektiryhmään ja projektipäällikköön millä tasolla sitä toteutettiin. SJR B:n 

(2021) näkemyksen mukaan riskienarviointia tehtiin ja sitä vaadittiinkin projekteilta 

suunnitelmien ohessa ja investointiaineistoissa. Kevyempien projektien osalta tehtiin lisäksi 

kevyempiä tarkasteluita. Tekemisessä tunnistettiin kuitenkin olevan varianssia siinä mielessä, 

että henkilöt käsittivät riskin ja sen vaikutuksen erikantilta. Näiden osalta tunnistettiin, että olisi 

tehtävä yhteismitallistamista riskien käsittelyn kanssa, jotta asioista puhuttaisiin samoilla 

nimillä ja jokaisen projektin olisi oleellista tunnistaa keskeisimmät riskinsä. SJR C:n (2021) 

näkemyksen mukaan olennainen osa-alue tässä yhteydessä oli se, että riskienhallinta 

pidettäisiin iteratiivisena koko projektin elinkaaren ajan. Yleisesti salkkutasolla mietittiin, että 

riskienhallinnan osalta salkkua tukee parhaiten selkeä kommunikointi projektijohtotasolta 

salkkuun. Salkun intresseissä ei ollut jokaisen yksittäisen riskin tutkaileminen, vaan 

enemmänkin isompien riskien saaminen tietoon, joilla on vaikutusta projektisalkkuun. 

Pienempien riskien osalta projektiryhmä pystyi selviämään ohjausryhmän kanssa (SJR A 2021; 

SJR B 2021) 
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5.2.2 Ongelmat 

 

Käytössä oleva liikennevaloperusteinen yhteenveto-Excel todettiin toimivaksi toimintatavaksi 

projektisalkkutasoiselle riskienhallinnalle. Siinä oli muodostettu tietyt kriteerit, joiden avulla 

liikennevaloja käytetään. (SJR B 2021) Suurimmaksi ongelmaksi muodostui enemmänkin 

lähtötietojen taso, josta yhteenveto muodostetaan. Usein salkkutasolla havaittiin, että projektit 

nostavat esille riskejä liian myöhäisessä vaiheessa ja niihin ei varsinaisesti ehditä varautumaan 

salkkutasolla, jolloin salkkutason tuki jäi uupumaan. (SJR A 2021) Riskitason pitäisi olla 

indikaattori, joka alkaa nousemaan jo pienestäkin muutoksesta ja se pitäisi olla ilmaistuna 

edistymisraporttiin etupainotteisesti, eikä vasta silloin kun tilanteet eskaloituvat. (SJR B 2021) 

Salkkutasolta toivottiin kokonaisvaltaisempaa läpinäkyvyyttä ja ennakointia projektitasoisen 

riskienhallinnan toteuttamiseen (SJR A 2021; SJR B 2021; SJR C 2021) 

 

Vaikkakin toimintaa pystyttiin pyörittämään nykyisellä mallilla niin salkkutasoisessa 

riskienhallinnassa tunnistettiin puutteita. Salkun kokonaisriskitasoa ei saatu muodostettua 

täydellistä kuvaa nykymallilla. Tietyntasoinen yleiskuva projektien tilasta saatiin muodostettua 

KPI-mittareiden avulla ja liikennevaloperiaatteellisen yhteenvedon avulla. (SJR B 2021; SJR 

C 2021) Jokainen projektipäällikkö antoi kuitenkin oman näkemyksensä oman projektin tilasta, 

josta kokonaisuus rakennettiin. Tällä hetkellä ei myöskään ole muodostettua yhtä KPI-lukua tai 

vastaavaa mittaria, joka mittaisi kokonaisriskitasoa kaikkien projektien väliltä. 

Kokonaisriskitason määrittäminen koettiin osittain hankalaksi toteuttaa, vaikkakin se 

ymmärrettiin tärkeäksi työkaluksi, jonka avulla salkkua voitaisiin ohjata riskien osalta 

tarkemmin. (SJR A 2021) Tunnistettiin, että projektit pitäisi lajitella niiden ominaisuuksien 

mukaan ja siten painottaa riskejä laitoksen tuotannon kannalta ja millaisia vaikutuksia 

projektilla voisi olla sinne suuntaan. (SJR A 2021) Nykyisellään riskien yhteisvaikutuksia ja 

tarkempaa analyysiä ei ole pystytty luomaan oikean datan puuttuessa. Keinoja oli kyllä lähteä 

kehittämään analyysiä syvällisemmäksi luomalla esimerkiksi yhteinen riskirekisteri. Tämän 

pohjalta riskejä voitaisiin tarkastella riskirekisteristä esimerkiksi uutta projektia aloitettaessa. 

Riskeille voitaisiin lisäksi luoda arvottamismalleja. (SJR B 2021) 
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5.3 Riskienhallinnan yhteys talouden suunnitteluun ja ohjaukseen 

 

Haastatteluissa tunnistettiin, että isommasta kuvasta riskienhallinta lähtee laitostasoisesta 

riskeistä. Tunnistettiin, että jonkun laitteen rikkoutuminen voi olla riski laitokselle, jolloin 

muodostettiin projekti vähentämään kyseinen riski ja siten myös taloudellinen vaikutus, jonka 

laitteen rikkoontuminen olisi aiheuttanut. Riski täytyi olla suhteutettuna siitä saatavaan 

hyötyyn. Mikäli riskin realisoitumisesta aiheutuvat haitat olivat vähäisiä niin tällöin myöskään 

kallista projektia ei kannattanut alkaa perustamaan kyseisen riskin poistamiseksi. Toisin sanoen 

riskistä poistamisella saatava taloudellinen hyöty oli oltava suurempi kuin riskin 

realisoitumisesta aiheutuva taloudellinen menetys. (Talous 2021) 

 

Projektin riskejä tarkasteltiin hyvin etupainotteisesti ja niille mietittiin erilaisia vaihtoehtoja 

toimenpiteille ja vaihtoehtoskenaarioita jos kaikki ei olisi mennytkään suunnitellusti. Täten 

suunnittelusta saatiin laadukkaampaa mikä lopulta heijastui taloudellisiin lukuihin. Tästä oli 

mahdollista saada parempi kuva tarkemmalla suunnittelulla ja ottamalla enemmän toimittajia 

mukaan projektin alussa. Tässäkin oli muistettava, että riskienhallinta aiheuttaa kustannuksia 

ja se täytyi huomioida talouden suunnittelussa budjettia luodessa. Loviisan projekteissa 

projektin suunnitteluvaiheessa oli generoitunut riskivaraus, joka oli mahdollista käyttää 

projektin edetessä. Riskivarauksen osalta oli ohjeistettu, että se hyväksytetään projektin 

budjetin yhteydessä salkunhallinnan johtoryhmän toimesta. Toteutusvaiheessa budjettia 

ennustettiin ilman riskivarausta, mutta riskin mahdollisessa realisoitumisessa ennusteeseen piti 

lisätä riskivarauksen määrä. Riskivarauksen käytöstä päätti ohjausryhmä. Se ei vaatinut 

salkunhallinnan päästöstä, sillä se oli jo projektin budjettivaiheessa kertaalleen hyväksytetty. 

Kuitenkin hyviin käytäntöihin kuului, että riskivarauksen käytöstä tehtiin pöytäkirjat ja 

informoitiin tarpeellisille sidosryhmille riskivarauksen käytöstä. (Talous 2021) 

 

Haastelussa selvisi, että tämänhetkisen menettelyn mukaan riskejä ei ole linkitetty selkeästi 

talouden lukuihin, sekä niiden vaikutuksiin ja siinä olisi parantamista. Riskivaraukseen tulisi 

selkeämmin muodostaa kuvaus riskivaraukseen vaikuttavista riskeistä ja miten niistä muodostui 

kyseinen varaus. Nykyisellään riskivarauksen muodostaminen vaihteli projektien kesken. 

(Talous 2021) Riskivaraukseen liittyviä kysymyksiä kohdistettiin myös projektijohtamisen 

tasolla työskenteleville, eli omistajille ja projektipäälliköille. Projektipäällikön A (2020) 

mukaan riskienhallinta vaikutti projektin talouden suunnitteluun ja ohjaukseen siten, että riskit 
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oli saatava sisällytettyä kustannusarvioon tavalla tai toisella. Oleellisena komponenttina 

tunnistettiin rahamääräinen arvo, jonka riski voisi aiheuttaa. Talouden suunnittelulla ja 

ohjauksella oli siis tarkoitus varautua riskeihin tarpeellisella tasolla. Projektipäällikkö B (2021) 

ilmaisi asian siten, että riskienhallinnan avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvät 

suunnitelmat ja siten tarkemmat urakkalaskelmahinnat, jotta oltaisiin lähellä totuutta. Henkilö 

kuitenkin totesi, että hyvin harvassa tilanteessa voidaan päästä tällaiseen tilanteeseen, jossa ei 

jouduttaisi tekemään lisätöitä, jolloin riskivaraus muodostui ohjauskeinoksi. Omistaja A (2021) 

tunnisti riskienhallinnan vaikuttavan talouden ohjaukseen siten, että se oli ainakin huomioitava 

riskivarauksessa. Toinen talouden ohjaukseen käytettävä keino oli käyttää maksuposteja 

motivoimaan toimittajia. Maksupostit suunniteltiin etukäteen, jolloin tietyt etapit saatiin 

varmuudella hoidettua.  Omistaja B:n (2021) näkökulmasta riskit vaikuttivat talouden 

ohjaukseen ja suunnitteluun projektin alkuvaiheessa riskien tunnistamisella ja muodostamisella 

tietyt marginaalit kustannusmielessä riskeille, mutta se ei välttämättä näkynyt suoraan 

varauksessa. Tilanne riippui hyvin pitkälti riskistä ja mikä niiden vaikutus oli. Jos 

kustannusmielessä riski tunnistettiin liian isoksi, oli mietittävä erilaisia toimintatapoja, jolla 

riskiä voitaisiin pienentää ja miettiä niille erilaisia kustannuksia. Riskiä voitiin jossain 

tilanteissa ottaa, mutta silloin oli tunnistettava mitä mahdollisesti riskin ottaminen maksaisi. 

Omistaja B tunnisti, että talous ei saisi olla puhtaasti määräävä voima päätöksenteolle. 

Menettelyitä ja asioita oli punnittava pareittain riskin ja talouden välillä. 

 

Projektipäällikkö A (2020) käytti riskivarausta ja muodosti sen kymmenellä prosentilla 

kokonaisbudjetista. Henkilön näkemyksen mukaan riskivarauksen suuruuteen vaikuttavia 

tekijöitä oli muun muassa aikataulun pitävyys, jolloin esimerkiksi myöhästyminen revisiotöissä 

toisi merkittäviä lisäkustannuksia. Yksi tunnistettu suuri riski liittyikin sisäiseen ympäristöön 

ja byrokratiaan. Projektipäällikkö voi ajatella, että tietty työ pystytään suunnittelemaan ja 

suorittamaan aikataulussa x. Todellisuudessa osoittautuikin, että työtä vaaditaan huomattavasti 

enemmin. 

 

Projektipäällikkö B (2021) käytti myös riskivarausta, ja muodosti sen kiinteällä prosentilla 

valmiin budjetin päälle. Omistajien näkökulmasta molemmat henkilöt yrittivät muodostaa 

riskivarauksen taustalle mahdollisia tilanteita, joista riskivaraus muodostettaisiin. Omistaja B 

(2021) nosti esille esimerkiksi aikatauluun liittyvät riskit, joita koitetiin etsiä ja miettiä jos ne 

toteutuvat. Muita pohdintoja liittyi viranomaisvaatimuksiin esimerkiksi lisätesteihin, jolloin 
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niillä oli vaikutusta aikatauluun muodostaen tietyn hinnan. Omistaja B (2021) ilmaisi myös 

käyttävänsä riskivarausta, mikäli lähtötietoja ei ollut voinut määrittää tietyllä tarkkuudella. 

Riskivaraus ennustettiin sittemmin pois, kun tietoa saatiin lisää tai mahdollinen riskipaikka 

ohitettiin. Haastateltava korosti asiantuntijuutta riskivarauksen suuruuden muodostamiseen, 

jotta varaukseen voidaan haarukoida erilaisia kustannusarvioita. Todennäköisyyksiä henkilö 

mietti 50 / 50 periaatteella, eli joko riski toteutuu tai ei toteudu. Mitään tarkempia 

todennäköisyyksiä ei riskivaraukseen käytetty.  

 

Talouden näkökulmasta tunnistettiin sama ongelma kuin salkunhallinnan osalla oli, eli riskejä 

alettiin liputtamaan edistymisraportteihin liian myöhäisessä vaiheessa. Riski-indikaattorin olisi 

pitänyt olla ensimmäinen asia, joka ilmoittaisi jos projektia uhkaa jokin riski. Tällöin asialle 

olisi voitu mahdollisesti ehtiä vielä tekemään tarvittavia toimenpiteitä riskin hallitsemiseksi 

ennen kuin taloudellinen vaikutus olisi realisoitunut. Tämän jälkeen riskin realisoitumisen olisi 

pitänyt heijastua talouteen ja mahdollisesti aikatauluihin. Tämänhetkisessä tilanteessa syntyi 

usein tilanteita, jolloin riski-indikaattorin nouseminen ja taloudelliset vaikutukset laitettiin 

samaan edistymisraporttiin ja näin ei olisi saanut olla (Talous 2021) 

 

5.4 Kehitysehdotukset haastatteluiden ja kirjallisuuden pohjalta 

 

Haastatteluissa havaittiin, että kukaan projektitasolla haastateltavista ei tunnistanut 

käyttäneensä mitään riskienhallinnan prosessia riskejä käsitellessä. Riskienhallintaa 

toteutettiin, mutta se oli hajanaista ja vain osaa prosessimenettelyistä käytettiin, jolloin 

riskienhallinnan kokonaispotentiaalia ei suoranaisesti päästä hyödyntämään. Varsinaista 

riskienhallinnan prosessia ei ole projektitoimistossa luotu, jonka avulla riskiprosessia voitaisiin 

hallitusti ohjeistaa. Osa haastateltavista toi lisäksi ilmi tarpeen strukturoidulle 

riskienhallinamenettelylle. Salkkutasolla projektitasoisessa riskienhallinnassa havaittiin olevan 

variaatiota toteutuksessa ja siten se loi tietynlaisia haasteita salkkutasoiselle käsittelylle. Tämän 

pohjalta ehdotetaan, että riskienhallintaan luodaan selkeä ohje ja prosessi projektien 

käytettäväksi. Riskiprosessin rinnalle voidaan kehittää erilaisia menettelyitä eri prosessin 

vaiheille, eli esimerkiksi menetelmiä tunnistamiseen ja riskienarviointiin. Projektit vaihtelevat, 

eikä vain yhden riskienhallintamenettelyn luominen ole mielekästä projektien eriäväisyyksien 

takia. Usein käytettyjen menetelmien valinta perustuukin olemassa olevaan tietoon, jota 

voimme hyödyntää tehokkaimmin riskienhallinnan toteuttamiseksi ja jota on olemassa 
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esimerkiksi riskien tunnistusvaiheessa. (Cagliano et al. 2015) Tämän pohjalta riskienhallinnan 

prosessista ja menettelyistä voitaisiin kehittää projektien riskienhallinnan työkalupakki 

aikaisempien menettelyiden mukaisesti, josta jokainen projektissa työskentelevä henkilö voi 

käydä hakemassa oppeja ja ideoita oman projektin riskienhallinnan toteuttamiseksi.  

 

Riskienhallinnan työkalupakin periaatteellista sisältöä on havainnollistettu kuvassa 21. Siinä 

riskienhallinnan prosessi on kuvattu alusta loppuun, sekä siihen on liitetty erilaisia menettelyitä. 

Prosessin vasemmalle puolelle on koottu yleisiä riskipaikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota 

ja mahdollisesti miettiä onko projekteissa tällaisia haasteita. Tästä nähdään, että 

riskienhallintaprosessi on moniosainen kokonaisuus, joka alkaa rakentumaan pala palalta 

muodostaen lopulta organisoidun kokonaisuuden, jonka avulla riskejä hallitaan. 

Tunnistusmenetelmiä on kehitetty lukuisia, koska yleisesti projektien kirjo on laaja eri osa-

alueilla. Merkittävimpiä ja käytetyimpiä tunnistustekniikoita olivat aivoriihet, tarkastuslistat, 

haastattelut ja projektien jälkikatsaukset. (Hillson 2017, s.35) 

 

 

Kuva 21. Projektien riskienhallinnan työkalupakin havainnekuva. (Mukaillen Hillson 2017, 

s.28, s.35; Bissonette 2016, s.44; Masár & Hudáková 2019; Zwikael & Ahn 2011) 

 

Riskien arviointi 

(Tehdään toistuvasti projektin 

aikana) 

 Riskeistä kommunikoiminen 

 Projektin jälkeinen katsaus riskeistä 

 

Riskienhallinnan toteutus 

Kvantitatiivinen riskien 

arviointi (valinnainen) 

Riskienhallinnan suunnittelu 

Kvalitatiivinen  

riskien arviointi 

Toimintaympäristön määritys 

Riskien tunnistaminen 

Menetelmät: 

• tarkastuslistat 

• haastattelut 

• asiantuntija-arviot 

• aivoriihet 

• delphi-metodi 

• syy-seurausdiagrammit 

• riskien ositus 

• parhaimmat käytännöt 

• vika- ja 

vaikutusanalyysi   

• SWOT-analyysi 

• kyselyt 

• juurisyyanalyysi 

• projektien 

jälkikatsaukset 
 

Yleisimmin käytetyt: 

• aivoriihet 

• tarkastuslistat 

• haastattelut 

• projektien 

jälkikatsaukset 

 

Yleisimmät epäonnistumisen 

tekijät projekteissa. 

Projektin sisäiset riskit: 

• puutteellinen johto 

• huono kommunikointi 

• epäselvät vaatimukset 

• puutteellinen 

riskienhallinta 

• yleisesti 50 % projekteista 

epäonnistuu, jos niissä ei 

osata hallita projekteissa 
käytettäviä menettelyitä ja 

tekniikoita oikeaoppisesti 

Yleisiä riskienhallinnan 

ongelmia: 

• monimutkaiset työkalut 

• työkalujen rajallisuus 

• heikko laatu 

riskienhallintamenettelyjen 

käytössä 

• projektipäälliköiden heikot 

valtasuhteet 

• yleinen väärinkäsitys 
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Kirjallisuudessa suurimmat haasteet havaittiin itse henkilöstöstä.  Yleisiä ongelmia havaittiin 

muun muassa projektin sisäisistä menettelyistä, joita ei ole osattu hallita asianmukaisesti. Johto 

ei ole osannut toimia työn vaativuuden mukaan, kommunikointi on epäonnistunut ja 

pahimmillaan projektin vaatimukset ovat epäselvät aiheuttaen projektille sekavuutta 

suunnitteluun ja toteutukseen. Keskimääräisesti 50 % projekteista epäonnistuu, jos niissä ei 

osata hallita projekteissa käytettäviä menettelyitä ja tekniikoita oikeaoppisesti. (Masár & 

Hudáková 2019) Riskienhallinnan osalta haasteet ovat osittain samansuuntaiset. 

Riskienhallintaa ei välttämättä ymmärretä niin tärkeänä, kuin se todellisuudessa on. Tästä voi 

aiheutua muun muassa ongelmia, että riskienhallinnan tietoisuus ei ole parhaimmalla tasolla. 

Siten myöskään riskienhallinnan työkaluja ei ole välttämättä otettu käyttöön ja mikäli on niin 

silloin niiden käyttö tuntuu vaikealta ja monimutkaiselta. Yksi merkittävä riski organisaation 

sisällä muodostui heikoista valtasuhteista. Tällöin projektipäälliköllä ei riitä valtuudet tiettyjen 

päätöksien tekemiseen, vaikka ne pitäisi pystyä tekemään projektien riskit huomioiden. 

(Zwikael & Ahn 2011) 

 

Toinen merkittävä muutosehdotus koskee projekteille tarjottavaa riskienhallinnan konkreettista 

tukea. Kolme neljästä projektitasolla työskennellyistä haastateltavista ei tunnistanut saavansa 

tukea mahdollisiin riskienhallintaongelmiin, jolloin esimerkiksi projektitoimistossa voisi 

mahdollisuuksien mukaan toimia nimetty henkilö, jonka puoleen projekteissa työskentelevät 

henkilöt voisivat tukeutua. Lock:n (2017, s. 107) mukaan suuremmissa projekteissa olisi syytä 

käyttää erillistä riskienhallintahenkilöä tukemaan mahdollisissa ongelmatilanteissa tai 

riskiprosessien ylläpidoissa ja riskistrategioiden hallinnassa. Tässä tapauksessa ajatusta 

voidaan soveltaa esimerkiksi projektitoimistoon, jolloin riskienhallintahenkilön ei tarvitsisi 

työskennellä yhdelle projektille vaan kaikille Loviisan projekteille. 

 

Riskienhallinnan iteratiivisuus vaihteli projektien kesken. Pääosa haastateltavista tunnisti 

projektin alkuvaiheessa riskienhallinnan tärkeyden, mutta projektin edetessä menetelmät 

riskienhallinnan toteutuksen kannalta jäivät osittain puutteelliseksi. Salkkutasolla tuli ilmi, että 

kaikissa projekteissa riskien pitäminen ajan tasalla ei ollut aina optimaalisinta, vaan 

enemmänkin alussa tehtävä menettely. Arton et al. (2008) mukaan riskejä täytyisi tarkastella 

jatkuvasti määräväliajoin projektin edetessä.  Täten projektipäälliköiden kuukausittain 

täyttämään edistymisraporttiin voitaisiin lisätä kolme projektia suurinta uhkaavaa riskiä ja niille 

kuvaukset Bissonetten (2016 s.18) mukaisesti: 
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<Syyn> seurauksena voi muodostua < riski>, joka voi johtaa <vaikutukseen>. 

 

Näin ollen projekti pohtisi riskejä enemmän määräväliajoin, jolloin riskienhallinnasta tulisi 

iteratiivisempaa ja mahdollisuus riskien yllättämisestä pienenisi, kun riskejä tarkasteltaisiin 

aktiivisesti ja pidettäisiin ajan tasalla. Salkkutasolla tästä saataisiin hyötyä siten, että salkulle 

muodostuisi parempi kuva yleisesti projektissa olevista riskeistä. Haastatteluissa tuli myös ilmi, 

että projektit ilmoittavat asiasta eteenpäin vasta silloin, kun riski on lähes realisoitunut. Tämä 

ei ole tavoitetila salkun kannalta. Tämän menettelyn johdosta yllättäviä riskejä ilmestyisi 

vähemmin ja muutoinkin kommunikaatiota voitaisiin parantaa molemmin suuntaisesti.  

 

Haastattelujen pohjalta vahvistui, että riskienhallinnan menettelytasot vaihtelevat projektien 

kesken. Tähän on mahdollisesti monta syytä, joista mainittakoon projektien riskienhallinnan 

heikko tuki, yleisesti ohuesti muodostetut ohjeistukset riskienhallintaan ja henkilöiden 

osaamistason vaihtelut. Lee-Kelleyn ja Blackanin (2012) mukaan projektihenkilöstön 

osaamisenhallinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista projektijohtamisessa, jotta kilpailukykyä 

pystytään ylläpitämään. Kaksi projektinjohtotasolla työskentelevää henkilöä tunnisti 

koulutuksen hyödyllisenä ja toivoi riskienhallinnan koulutuksen lähtevän aivan perustasolta. 

Riskienhallinta koettiin opituksi työelämässä, eikä sitä suuremmin ollut koulutettu. Täten 

koulutuksilla voitaisiin muodostaa tietyntasoinen pohja riskienhallinnalle ja sen mahdollisille 

kehitysaskeleille. Tällöin projekteissa työskentelevillä henkilöillä olisi yhdenmukaiset 

käsitykset riskienhallinnasta, sen termeistä, käsitteistä ja tavoitteista. 

 

Projektien ottaessa käyttöön riskivarauksen tulee sen käyttöä ohjeistaa selkeämmin. 

Haastattelujen ja kirjallisuuden pohjalta riskivarauksen taustalle on mietittävä mahdollisia 

skenaarioita ja hintoja, joista riskivaraus muodostuu eikä niinkään käyttää vaan tiettyä 

prosenttimääräistä arvoa projektin budjetin päälle. (Bouayed 2016) Tämän pohjalta ehdotetaan, 

että riskivarauksen määrittämiseen luodaan selkeämpää ohjeistusta, jonka avulla vakioidun 

prosenttimääräisen riskivarauksen suuruudesta voidaan päästä kehittyneemmälle tasolle. 

 

Aikaisemmin työssä esitelty Hopkinsonin riskimatriisia ehdotetaan otettavaksi käyttöön 

projektien riskienhallinnan jatkokehityksessä. Sen avulla voidaan luoda konkreettiset tavoitteet 

eri osa-alueisiin, jolloin kehittämisestä tulee selkeämpää ja yksiselitteisempää. Sen avulla 
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voidaan luoda etenemissuunnitelma, joka sisältää seuraavat kehitysideat.  (Hopkinson 2010, 

s.12) Riskivarauksen ja muutoinkin riskiprosessin analysoimiseen on kehitetty erilaisia 

laskennallisia analysointimenetelmiä, kuten Monte Carlo simulointia. Nykyisellään 

riskienhallinnan kypsyystaso ei ole kyvykäs kyseisiin analysointimenetelmiin, mutta 

tulevaisuudessa ehdotetaan selvitettäväksi laskentamallien tarpeellisuus ja hyödyllisyys 

Loviisan projektien kontekstissa. 

 

Nykyisellä mallilla projektit täyttävät loppuraportin projektin toteutumisen jälkeen. 

Loppuraportissa on osio riskienhallinnalle ja se käydään läpi sekä salkkutasolla, että 

projektinjohtotasolla projektitoimiston jakelemana. Riskienhallintaosiossa on nykyisellään 

selvät ohjeistukset riskienhallinnan jälkikatsaukseen. Listauksen ja ohjeistuksen avulla voidaan 

reflektoida onnistueneesti projektien riskienhallinnan onnistumista. Sitä voitaisiin kuitenkin 

täydentää osalla Hillsonin (2017 s.48) ehdottamista projektien riskienhallinnan jälkikatsauksen 

kysymyksillä: 

 

• Mitkä olivat projektin pääriskit, joita ilmeni projektin aikana? Onko näistä riskeistä 

mikään geneerinen riski, joka voisi ilmetä muille samankaltaisille projekteille 

tulevaisuudessa? 

• Mitkä riskien hallintakeinoista olivat toimivia ja mitkä eivät? 

• Kuinka paljon riskienhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen panostettiin koko 

projektin aikana?  

• Panostettiinko riskienhallintaan tarpeeksi vai olisiko sen eteen voinut tehdä enemmän 

suhteutettuna projektin kokoon ja sen hyötytavoitteisiin? 

• Mitä lisätoimenpiteitä olisi voitu tehdä haitallisten riskien minimoimiseksi ja mitä 

hyödyllisten riskien vahvistamiseksi? 

• Pystytäänkö riskiprosessiin liittää etuja, joiden avulla projektin kesto lyhenisi, 

kustannukset alenisivat tai liiketoiminta saisi muita hyötyjä? 

• Onnistuiko riskienhallinta kokonaisuutena ja miten sitä voitaisiin parantaa?  

 

Loppuraportin riskienhallinnan osioon ehdotetaan edellä kuvattuja täydennyksiä sen pohjalta, 

että salkunhallinta tai muut projekteissa työskentelevät henkilöt, kuten projektipäälliköt ja 

omistajat voivat ottaa yleisiä oppeja syvällisemmin toisista projekteista. Yksi haastatteluissa 

tunnistettu ongelma liittyi riskienhallinnan tiedonjakamiseen projektien kesken. Listauksen 
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avulla voidaan esimerkiksi viestiä yleisiä riskipaikkoja toisille projekteille, sekä kuvastaa 

riskienhallintatoimenpiteiden toimivuutta. Oheisella listauksella voidaan myös vertailla 

riskienhallintaan käytettävää panostusta tai työmäärää. Tämä voi herättää eri 

projektipäälliköillä ajatuksia, jos esimerkiksi oman samankokoisen projektin kanssa on tehty 

huomattavasti vähemmän tai enemmän työtä. Listaus auttaa yhdenmukaistamaan 

riskienhallintamenettelyitä oppimisen kautta ja osallistaa organisaation henkilöstön jatkuvaan 

oppimiseen ja tiedon karttumiseen. (Hillson 2017, s.48) 

 

Nykyisellä mallilla projektisuunnitelmassa luodaan tietyntasoinen listaus riskeistä, joka 

toisaalta toimii projektin sisäisenä riskirekisterinä. Viimeinen kehitysidea koskeekin yhteistä 

riskien datapankin kehittämistä, jolloin haastatteluissa esiin tulleita puutteita tärkeimpien 

riskipaikkojen viestimisestä voitaisiin korjata. Täten eri projekteissa työskentelevät voisivat 

käydä katsastamassa muiden projektien riskejä ja miettiä onko niistä joku senkaltainen riski, 

joka täytyisi huomioida omassa projektissa. Jaetusta riskirekisteristä ei löydy 

tutkimusmateriaaleja kirjallisuudesta tai artikkeleista, joten kyseisen kehitysidean toimivuutta 

ei ole voitu teorialla varmistaa. Lisäksi projektien riskienhallintamenettelyt ovat Word-

pohjaisia, mutta käytettävyyden, päivitettävyyden ja jakamisen kannalta esimerkiksi Excel-

pohjaiset menettelyt voisivat olla yksi vaihtoehto kehitystyössä. Excelin riskejä voitaisiin 

hallita taulukoinnein, sekä luomalla automatisoidut menettelyt esimerkiksi riskimatriisien ja 

muiden työkalujen käytölle. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia Loviisan voimalaitoksen projektien ja projektisalkun 

riskienhallinnan tilaa ja etsiä kehityskohteita projektien riskienhallinnan kehittämiseen koko 

projektin elinkaaren aikana. Lisäksi haluttiin selvittää riskienhallinnan ja taloudenhallinnan 

välistä yhteyttä, sekä projektisalkunhallinnan vaatimuksia yksittäisille projekteille. 

Riskienhallinnan menettelyiden nykytilaa kartoitettiin haastatteluilla ja Loviisan ohjeistoja ja 

menetelmiä tutkimalla, joiden avulla saatiin kuva tämänhetkisistä menettelyistä 

riskienhallinnassa ja sen kehityskohteita. Kehityskohteet huomioitiin ja niitä kehitettiin tai 

ehdotettiin kehitettäviksi nykytilan selvityksen jälkeen. Työn avulla vastattiin seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mikä on Loviisan projektien ja projektisalkun riskienhallinnan nykytila, sekä mitkä 

ovat merkittävimmät ongelmat projektien ja projektisalkun riskienhallinnassa? 

 

Projektinjohtotasolla on tietyntasoiset ohjeistukset olemassa riskienhallintaan. Riskienhallinta 

huomioidaan projektin suunnitteluvaiheessa jokaisessa projektissa projektisuunnitelman osana, 

investointiesityksessä omana osionaan, sekä A-luokan projekteilta vaaditaan lisäksi erillinen 

liite riskienhallinnan toteuttamiseksi. Projektin päätyttyä projektit täyttävät loppuraportin, jossa 

riskienhallinta on omana osa-alueenaan josta oppeja voidaan hyödyntää eteenpäin muille 

projekteille, sekä salkkutasolle. Muutoin tarkempia ohjeistoja, työkaluja tai malleja ei ole 

kehitetty tukemaan projektipäälliköiden työtä.  

 

Haastattelujen pohjalta ilmeni, että riskienhallinta perustuu vahvasti projektipäälliköiden omiin 

kokemuksiin, jonka johdosta projektien välisissä menettelyissä voi olla suuriakin vaihteluita. 

Osa henkilöistä koki riskienhallinnan tärkeämpänä, kuin toiset, joka myös selittää 

riskienhallinnan syvällisimpien menettelyiden variaatiota eri projektien välillä. 

 

 

 



75 

 

 

Merkittävimmäksi ongelmaksi projektitasoisessa riskienhallinnassa huomattiin 

riskienhallinnan tuen puuttuminen. Kolme neljästä projektinjohtotasolla työskentelevästä 

henkilöstä ei tunnistanut saavansa apua riskienhallinnan ongelmatilanteissa. Toinen tunnistettu 

ongelma liittyi riskienhallinnan tiedonjakamiseen niin reaaliaikaisesti, kuin projektin 

päättymisen jälkeen. Tunnistettiin, että kaikki yleiset riskipaikat olisi hyvä saada muiden 

tietoon, etteivät ne pääsisi yllättämään muita projekteja. 

 

Projektien osaamistaso vaihteli huomattavasti projektien kesken. Ei ole yhtä strukturoitua 

riskientarkastelumenetelmää, prosessia tai mallia, jonka johdosta osalla riskit olivat enemmin 

mukana projekteissa kuin toisilla. Osa piti riskejä esimerkiksi jokaisessa projektipalaverissa 

mukana, kun osa näki riskienhallinnan enemmin käytännön työn tekemisenä, kuin esimerkiksi 

yleisenä riskirekisterinä. 

 

Loviisan voimalaitoksen yritysturvallisuusyksikön näkökulmasta ongelmakohdaksi huomattiin 

projektien irrallisuus laitoksen omasta riskienhallintajärjestelmästä. Loviisan voimalaitoksen 

yritysturvallisuusyksikkö käyttää omaa työkaluaan riskienhallintaan ja projekteilla ei ole omaa 

riskienhallintatyökalua. Tämän johdosta muodostuu tietokatkos ja riskit saadaan laitoksen 

riskeihin mekaanisesti, eikä automaation kautta, kuten optimaalisinta olisi. Tämä on kuitenkin 

huomioitu omana osa-alueenaan ja riskien välille tullaan rakentamaan tiedonsiirto, mikäli 

projektit ottavat oman riskienhallintatyökalunsa käyttöön tulevaisuudessa. Konsernin 

riskienhallinnan näkökulmasta suurimmaksi ongelmaksi muodostui erinäiset toimintamallit ja 

menettelyt eri liiketoiminta-alueiden välillä. Työkalut olisivat oltava yhtenäiset, jotta niistä 

saatava tieto olisi yhden menettelyn mukaista ja siten selkeää.  

 

Salkkutasoista riskienhallintaa toteutettiin salkunhallinnan johtoryhmän toimesta. 

Salkkutasolla riskienhallinta perustuu vahvasti projektikohtaisiin riskeihin ja niiden 

hallinnointiin. Projektit täyttävät kuukausittain edistymisraportin, josta projektitoimiston 

edustaja kokoaa erillisen tiedoston, jossa riskit ovat yhtenä osa-alueena. Erillisestä tiedostosta 

suoritetaan yleiskatsaus liikennevalonäkymästä ja käydään läpi keskeiset KPI-luvut.  

 

Tärkeimmät projektit käytiin läpi joka kokouksessa ja tarpeen mukaan yleistilanteesta ja 

tärkeimpien projektien lisäksi nostettiin projekteja, joita halutaan tarkastella tarkemmin. 

Tarkastelut keskitettiin pääosin teknisiin sisältöihin, kustannustenseurantaan ja projektien itse 
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tunnistamiin riskien läpikäynteihin. Pääosin menettely koettiin edistymänseurantana ja 

varmentamisena, jonka johdosta voitiin muodostaa kokonaiskuva hyväksymispäätöksen 

saaneista käynnissä olevista projekteista.  

 

Merkittävimmiksi ongelmiksi projektisalkkutasolla muodostui tiedonkulku ja asioiden 

ennakoiminen. Nykyisellä mallilla tieto ei tule kaikissa tapauksissa salkunhallinnalle, jolloin 

salkunhallinnan johtoryhmä ei pysty auttamaan projekteja.  Salkkutasolla tunnistettiin, että 

projekteilta on tultava selkeämpiä avunpyyntöjä niitä tarvittaessa ja lähtötietojen tasoon on 

kiinnitettävä huomiota. Kolmas tunnistettu ongelma salkkutasolla oli se, että sieltä uupui 

kokonaisriskitason näkeminen. Nykyisellään ei ole yhtä KPI-lukua tai mittaria, joka kuvastaisi 

edes karkeaa kokonaisriskitasoa kaikkien projektien kesken. 

 

2. Mitkä ovat projektisalkun hallinnan vaatimukset projektien riskienhallinnalle?  

 

Data koettiin riittäväksi ja salkkutasolla kokonaisuudenhallinta haluttiin pitää yksinkertaisessa 

muodossa, mutta datan laatuun ja muotoiluun haluttiin selvennystä haastattelujen pohjalta. 

Ensimmäinen asia koski tiedonjakamista projektin ja salkunvälillä. Salkkutasolla toivottiin, että 

informaatio tuotaisiin edistymisraportteihin mahdollisimman ajoissa esille, jotta 

salkunhallinnan johtoryhmä pystyisi auttamaan projekteja ongelmiensa kanssa. Riskitason 

pitäisi olla indikaattori, joka alkaa ensimmäisenä muuttumaan. Toinen salkkutason vaatimus 

oli riskienhallinnan iteratiivisuus ja sen mukana pitäminen koko elinkaaren ajan, ettei se jäisi 

ainoastaan alussa tehtäväksi tarkasteluksi. Kolmas vaatimus oli, että edistymisraportteihin 

muodostettaisiin tarkempia kuvauksia poikkeamatilanteista ja muutoksista. Pelkkä 

numeroilmaisu ei anna tarkkaa kuvaa, jos riskitaso on alkanut poikkeamaan oletetusta 

normaalista tasosta. Talousnäkökulmasta riskit voisi linkittää tarkemmin taloudellisiin 

lukuihin. Nykyisellään tämä jää välillä pinnalliselle tasolle ja selkeää linkkiä riskien ja talouden 

välille ei pystytä muodostamaan.  

 

3. Miten projektien riskienhallintaa pystytään parantamaan? 

 

Riskienhallinnan parantamiseksi löydettiin kahdeksan erilaista kehitysideaa seuraavan 

listauksen mukaisesti: 
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• Riskienhallinnan työkalupakki, jossa prosessi, menettelyitä ja malleja. Näitä voidaan 

käyttää projektipäällikön näkemyksen mukaan. Projektit vaihtelevat ja vain yhden prosessin 

luominen ei tue jokaista projektia, sillä projektit ovat hyvin erikaltaisia. 

 

• Riskienhallinnan tukihenkilö, joka voisi toimia tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 

• Edistymisraportteihin kolme suurinta projektia uhkaavaa riskiä ja niille selkeät riskilauseen 

mukaiset kuvaukset A- ja B-luokan projekteille. 

 

• Osaamistason kehittäminen erilaisilla koulutuksilla, jotka lähtevät aivan riskienhallinnan 

perusasioista. 

 

• Riskimatriisin käyttöönotto kehityksessä. Sen avulla voidaan luoda konkreettiset tavoitteet 

eri osa-alueisiin, jolloin kehityksestä saadaan selkeämpää ja yksiselitteisempää. 

 

• Projektien loppuraportin riskienhallintaosion täydentäminen uusilla lauseilla, jolloin 

riskienhallintaa voidaan projektin päätyttyä tutkia entistä syvällisemmin. 

 

• Riskivarauksen kehittäminen riskienhallinnan kypsyystason noustessa muun muassa Monte 

Carlo simuloinnilla. 

 

• Riskien datapankki, jolloin uudet projektit voisivat käyttää sitä taustana uuden projektin 

riskejä etsiessä tai vaihtoehtoisesti sen avulla voitaisiin jakaa yhteisiä projektien 

riskipaikkoja reaaliajassa muiden projektien kesken. 

 

4. Mikä yhteys riskienhallinnalla on projektin talouden suunnitteluun ja ohjaukseen? 

 

Eri organisaatiot käsittävät riskienhallinnan vaikutukset taloudenhallintaan vaihtelevasti. Osa 

organisaatioista vaati erillistä budjettia riskeille, kun osalle riitti riskivaraus perinteisen budjetin 

lisäksi. Riskivarauksen tarkoituksena on varautua yllättäviin riskeihin, joita mahdollisesti 

ilmenee projektin toteutuksessa muodostaen kustannuksia. (Bissonette 2017, s.31) 
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Riskiprosessien avulla pystytään saamaan yleiskuva projektin riskipaikoista. Riskipaikkojen 

varmistamiseksi voidaan rakentaa erilaisia riskienhallintamenettelyitä, joiden avulla projektia 

uhkaavat riskit pystytään minimoimaan. Riskipaikkojen ymmärtäminen luo projektille 

syvällisempiäkin etuja, kun päätöksentekoa voidaan ohjata riskiperusteisesti projektin muilla 

osa-alueilla, kuten kustannustenhallinnassa. Kustannustenhallinnassa merkittävimpiä osa-

alueita on kustannusten ennustus ja riskivarauksen määrittäminen.  Muita pienempiä osa-

alueita, joita riskitietoisella ajattelulla voidaan parantaa on muun muassa sopimusneuvottelut, 

resurssiallokoinnit ja aikataulunhallinta. Näin ollen riskeihin perustuen voidaan miettiä erilaisia 

vaihtoehtoja, jotka lopulta heijastuvat projektin talouteen. (Hillson 2017, s.70–71) 

 

Baccarinin (2006) ja Bouayedin (2016) mukaan on olemassa kolme tasoa riskivarauksen 

muodostamiseen: 

 

1. Karkea prosenttimääräinen arvio budjetin päälle. 

2. Prosenttimääräinen arvio perustuen mahdollisiin skenaarioihin ja laskelmiin. 

3. Laskentamallit ja simuloinnit, kuten Monte Carlo simulointi. Tarkin arvio, mutta 

samalla raskas ja työläin. 

 

Projektinjohtotasoa haastatellessa saatiin yleinen käsitys riskivarauksen muodostamisesta ja 

sen muodostamisperiaatteista. Kaksi neljästä projektinjohtotasolla työskentelevästä henkilöstä 

tunnisti muodostavansa riskivarauksen tason yksi mukaisesti, eli muodostamalla tietyn 

prosenttivakion hyväksytyn budjetin päälle, kun toiset kaksi haastateltavista muodosti 

riskivarauksen laskemalla sen taustalle erilaisia lukuja ja skenaarioita tason kaksi mukaisesti. 

Yleisenä tavoitetilana yrityksen puolesta voitaisiin pitää tasoa kaksi, joka ei täysin ole vielä 

saavutettu. 

 

Talouspuolen haastattelun avulla saatiin muodostettua taloushallinnossa työskentelevän 

näkemys riskienhallinnan ja projektin välisestä yhteydestä. Tunnistettiin, että riskienhallinnasta 

on muodostuttava olennainen osa projektia ja siihen on mietittävä erilaisia skenaarioita, jos 

kaikki ei menekään suunnitellusti. Tämän pohjalta voidaan muodostaa riskivaraus, jolla 

voidaan kattaa riskien mahdollinen realisoituminen. Riskit ovat osana edistymisraporttia ja 

sinne tulisi ilmaista projektien riskitilanne. Riskitason pitäisi olla ensimmäinen indikaattori, 

joka alkaa muuttumaan riskitason noustessa ja siitä tulisi raportoida eteenpäin 
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edistymisraportissa. Riskitason nouseminen pitäisi olla ennakkovaroitus, jotta asialle 

ehdittäisiin tekemään mahdolliset korjaustoimenpiteet ennen kuin taloudelliset vaikutukset 

riskin osalta realisoituu. 

 

6.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tämä työ toimi perusmuotoisena selvityksenä projektisalkkutasoiselle riskienhallinnalle ja mitä 

kehitysmahdollisuuksia siellä on. Projektisalkkutasoista riskienhallintaa ei varsinaisesti 

kehitetty, joten yhtenä jatkotutkimusmahdollisuutena voitaisiin pitää projektisalkkutasoisen 

riskienhallinnan kehittämistä. Riskeistä voitaisiin muodostaa esimerkiksi oma riskisalkkunsa, 

jonka avulla saataisiin muodostettua kokonaisriskitaso ja eri projektien riskejä voitaisiin 

priorisoida laitoksen turvallisuuden tai muuten tärkeiden ominaisuuksien kautta. Lisäksi 

projektisalkkutasoiselle riskienhallinnalle voitaisiin kehittää lisää erilaisia mittareita, jotka 

kuvastaisivat yksiselitteisemmin ja objektiivisemmin projektisalkun tilannetta riskienhallinnan 

osalta. Yksi mahdollisuus olisi lähteä kehittämään syvällisempiä riskien arviointi ja 

analysointimenetelmiä salkkutasolle, jolloin riskien kausaalisia suhteita voitaisiin määrittää 

laskennallisten analysointi ja arviointimenetelmien kautta tarkemmin. Riskienhallinnasta 

voitaisiin kehittää täten entistä syväluotaavampaa ja kattavaa, joka kattaisi riskitietoisuuden 

kehittymisen projektitasolta salkkuun ja sieltä edelleen ylempiin liiketoimintatavoitteisiin 

tukien ennaltamääritettyjen strategioiden parempaa toteutumista. 

 

Toinen mahdollinen tutkimusalue aihepiiristä on riskienhallinnan digitalisoiminen ja erilaisten 

riskien analysointi-, sekä simulaatiomallien kehittäminen. Tämän työn avulla suoritettiin 

perusmuotoinen katsaus ja selvitys riskienhallinnasta projektitoiminnassa. Tämän työn avulla 

perustasoista riskienhallintaa on voitu kehittää ja tullaan kehittämään jatkossa, jolloin 

kehittyneimpien mallien tutkiminen ja käyttöönotto tulee todennäköisemmäksi ja 

mahdollisemmaksi pohjatason kehittyessä.  
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7 YHTEENVETO 

 

Riskienhallinta on tärkeä osa-alue projektijohtamisen kokonaisuudessa. Lukuisat tutkimukset 

ovat osoittaneet riskienhallinnan olevan suoraan verrannollinen projektin onnistumisen ja 

suorituskyvyn kannalta. (Irimia-Diéguez et al. 2013; Zwikael & Ahn 2011; Wallace et al. 2004) 

Riskillä itsessään tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, jolla on vaikutusta projektin 

tavoitteisiin. (Lock 2013, s.107) Työn tavoitteeksi valikoitui riskienhallinnan 

kokonaisvaltainen kehittäminen ja siihen halutiin kiinnittää taloudellinen puoli tutkimalla 

riskienhallinnan ja taloudenhallinnan välistä yhteyttä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

tarkoitus oli kartoittaa projektien ja projektisalkun riskienhallinnan nykytilaa. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen tukemiseksi haluttiin selkeyttää salkkutason vaatimuksia projektien 

riskienhallinnalle, jotta salkun riskienhallintaa voidaan johtaa onnistuneesti. Ensimmäisen ja 

toisen tutkimuskysymyksen tulokset olivat kohdeyrityksen kannalta oleellisessa asemassa 

nykytilan selvitykselle ja vaatimuksille projektitasoiselle riskienhallinnalle, jotta sen pohjalta 

voitiin luoda kehitystarpeet. Kolmannella tutkimuskysymyksellä haluttiin hyödyntää 

ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen tuloksia ongelmien osalta luomalla konkreettiset 

kehitysehdotukset projektitasoiselle riskienhallinnan näiden ongelmien ratkomiseksi. 

Viimeisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli luoda silta talouden ja projektien 

riskienhallinnan välille, sekä selvittää niiden yhteyttä toisiinsa, jotta riskienhallinnan 

taloudellisia vaikutuksia voitiin syventää. 

 

Tutkimus jaoteltiin kaksiosaiseksi, jossa ensimmäisessä osiossa suoritettiin kattava 

kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin projektinhallintaa, sekä 

projektisalkunhallintaa yleisten elementtien kautta, sekä paneuduttiin syvällisemmin niiden 

riskienhallinnan menettelyihin toiminnallisuuksiin, sekä niiden tarpeellisuuteen. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli luoda katsaus kirjallisuudessa ja tieteellisissä 

artikkeleissa oleviin menetelmiin ja tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauksen avulla voitiin 

muodostaa kuva riskienhallinnasta sekä siihen liitännäisistä prosesseista, joita voitiin yhdistellä 

ja jatkotutkia tutkimuksen empiirisessä osiossa. Tämän pohjalta riskienhallinnan voidaan todeta 

olevan laaja kenttä, johon on luotu lukuisia erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Tunnistettiin, 

että riskienhallintaan ei ole yhtä yhtenäistä mallia, jolla riskejä voitaisiin lähteä hallitsemaan. 

Projektit vaihtelevat ja yhden menetelmän luominen ei tue projektien riskienhallintaa 

menestyksekkäimmin. Riskienhallinnan osa-alueesta voitiin kuitenkin rakentaa selkeä 
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riskienhallintaprosessi liitännäisineen menetelmineen, jotta riskienhallintaa voidaan suorittaa 

onnistuneesti ja tavoitteiden mukaisesti. Menetelmiä ja tutkimuksia hyödynnettiin tutkimuksen 

toisessa osiossa kehitysvaiheessa ja ongelmien ratkomisessa. 

 

Tutkimuksen toisen osion tekemiseksi suoritettiin case-tutkimus Loviisan voimalaitoksen 

projektitoimistolle. Case-tutkimuksen avulla voimalaitoksen ohjeistoja, malleja ja menettelyitä 

pystyttiin tutkimaan, sekä muodostamaan kuva riskienhallinnan menettelyistä, sovelluksista ja 

vaatimuksista projektinjohtotasolla, sekä projektisalkkutasolla. Yksi osa-alue oli tutkia 

projektin riskienhallinnan ja taloudenhallinnan välistä yhteyttä. Case-tutkimuksen 

syventämiseksi ja kirjallisuuskatsauksen täydentämiseksi suoritettiin puolistrukturoidut 

haastattelut kymmenelle eri henkilölle. Näiden pohjalta saatiin muodostettua kattava 

kokonaiskuva nykytilan menettelyistä, vaatimuksista sekä mahdollisista ongelmista.  

 

Projektinjohtotasolla riskienhallintaa toteutetaan ja siihen on olemassa tietyntasoiset 

ohjeistukset asiakirjapohjissa. Muutoin muita malleja, prosesseja tai työkalupakkeja ei ole 

muodostettuna riskienhallinnan tekemisen tueksi. Riskienhallinnassa havaittiin olevan suuria 

variaatioita eri henkilöiden välillä ja riskienhallintaa ei aina tunnisteta tehtävän, vaikka 

projektissa esimerkiksi mietitään vaihtoehtotarkastelua, joka on jo riskienhallintaa itsessään. 

Projektinjohtotasolla suurimmiksi ongelmiksi muodostui konkreettisen riskienhallintatuen 

puute ja tiedonjakaminen riskipaikkojen osalta projektien välillä. 

 

Salkunhallinnan tasolla riskienhallintaa toteutetaan salkunhallinnan johtoryhmän toimesta ja 

riskienhallinta koettiin olevan aktiivista edistymänseurantaa, joka oli hyvin keskustelevaa 

projektien välillä. Projektisalkkutasolla merkittävimmiksi ongelmiksi muodostui tiedon 

ajantasaisuus, ennakoiminen, selkeämpi konkreettinen avunpyyntöjen tarve. Salkkutasolla ei 

myöskään ole olemassa yhtä KPI-lukua tai mittaria, joka kuvastaisi puhtaasti salkun 

kokonaisriskitasoa. Salkkutasoiset vaatimukset koskettivat pitkälti samoja linjoja, kuin 

salkkutasoiset ongelmat olivat. Projekteilta vaaditaan riskien tuomista rohkeammin esille 

tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, riskienhallinnan iteratiivisuutta ja mukana pitämistä koko 

projektin elinkaaren aikana, sekä tarkempia kuvauksia edistymisraportteihin riskien 

kuvaukseen. 
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Projektijohtotasoisesta riskienhallinnasta saatiin muodostettua laaja kokonaiskuva sen 

menettelyistä ja ongelmista, jonka pohjalta pystyttiin luomaan kahdeksan konkreettista 

kehitysehdotusta projektitasoisen riskienhallinnan kehittämiseksi alan teorioiden ja 

haastattelujen pohjalta. 

  

Riskienhallinnan ja taloudenhallinnan välisestä yhteydestä saatiin muodostettua selkeä 

kokonaisuus. Riskiprosessien avulla pystyttiin muodostamaan erilaisia menettelyitä riskien 

varalle, jolloin päätöksentekoa voitiin tehostaa riskiperusteiseksi, joka tehostaa päätöksentekoa 

ja siten muodostaa kustannustehokkaampaa toimintaa. Kokonaisuudessaan hyvällä 

suunnitelulla pystyttiin kattamaan riskit laajemmin, jolloin yllätyksiä muodostui vähemmin, 

joka lopulta heijastui projektin taloudellisiin lukuihin.  
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Liite 1. Haastattelujen kysymykset 

   

 

LIITTEET 

 

 

KYSYMYKSET Projektipäälliköille / Omistajille  

 

1. Minkälaisia projektien riskienhallinnan menettelyitä käytät projekteissa?  

 

2.  Ketä projektien riskienhallinnan suunnitteluun osallistuu?  

 

3. Minkälaisia riskienhallintastrategioita olet käyttänyt omissa projekteissasi? Pohditaanko 

erilaisia riskienhallintastrategioita ennen projektin alkua?  

 

4. Onko projektien riskienhallintamenettelyt mukana projektin koko elinkaaren aikana 

projektin eri vaiheissa? Miten projekteissa toteutetaan riskienhallintaa eri elinkaaren vaiheissa?  

 

5. Tukeeko tämänhetkinen projektimalli ja -ohjeisto yksittäisten projektien riskienhallintaa?  

Mitä ongelmakohtia olet huomannut projektien riskienhallinnan ohjeistossa tai menettelyissä? 

 

6. Miten projektien riskienhallinnan menettelyitä olisi tarve kehittää?  

 

7. Saako riskienhallintaan tukea tarvittaessa? Jos saa niin keneltä? 

 

8.  Miten projektin riskienhallinta vaikuttaa mielestäsi projektin talouden suunnitteluun ja 

ohjaukseen? 

 

9. Millä tavalla projektin riskienhallinnan mielestäsi pitäisi vaikuttaa projektin talouden 

suunnitteluun ja ohjaukseen?  

 

10. Miten suunnittelet riskivarauksen suuruuden projektin budjettiin ja mitkä tekijät vaikuttavat 

riskivaraukseen?  
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11. Millä menettelyillä projekteissasi päätetään riskivarausten käytöstä? Ketkä osallistuvat 

päätöksentekoon? 

 

 

KYSYMYKSET Salkunhallinnan johtoryhmälle (SJR) 

 

1. Miten salkunhallinnan johtoryhmässä tehdään projektisalkkutasoista riskienhallintaa tällä 

hetkellä? 

 

2. Mitä ongelmia projektisalkun riskienhallinnan menettelyissä on?  

 

3. Tuottavatko projektit riittävästi dataa salkkutason riskienhallintaa varten? 

 

4. Saako projektien tuottaman raportoinnin pohjalta muodostettua kokonaiskuvaa salkun 

kokonaisriskitasosta?   

 

5. Miten riskienhallintaa tulisi toteuttaa yksittäisissä projekteissa, jotta se palvelisi salkkutason 

riskienhallintaa? 

 

6. Tunnistetaanko projektien riskejä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa? Miten ne tulevat 

salkunhallinnan johtoryhmän tietoon?  

 

7. Voisiko projektien tuottamaa riskidataa yhteismitallistaa jollain keinoin?  

 

8. Miten projektibudjettien riskivarauksien käyttöä seurataan salkkutasolla? Kuka päättää 

riskivarausten käytöstä? Miten kehittäisit tätä paremmaksi? 

 

 

KYSYMYKSET Taloushallinto  

 

1. Miten riskienhallinta vaikuttaa projektin talouden ja budjetin suunnitteluun ennen projektin 

toteutusta?  
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2. Miten riskienhallinnan pitäisi vaikuttaa projektin talouden suunnitteluun?  

 

3. Millä tavoin riskivaraus muodostetaan projektin budjettiin? Onko tähän olemassa selkeää 

ohjeistusta?  

 

4. Miten riskienhallinta näkyy toteutusvaiheessa olevan projektin talouden seurannassa 

ja ohjauksessa? Miten sen pitäisi näkyä? 

 

 

KYSYMYKSET Loviisan voimalaitoksen riskienhallinnalle  

 

1. Miten riskienhallintaa tulisi toteuttaa yksittäisissä projekteissa, jotta se palvelisi Loviisan 

voimalaitoksen operatiivista riskienhallintaa?  

 

2. Saatteko tällä hetkellä muodostettua kokonaiskuvaa investointiprojektien 

kokonaisriskitasosta? Millä tavalla tieto saadaan?  

 

3. Mitä tietoa investointiprojekteista tarvittaisiin laitostasoisen operatiivisen riskienhallinnan 

tekemisen tueksi?  

 

4. Miten projektien riskienhallinnan menettelyitä olisi tarve kehittää?  

 

 

KYSYMYKSET Konsernin riskienhallinnalle  

 

1. Miten riskienhallintaa tulisi toteuttaa yksittäisissä projekteissa, jotta se palvelisi konsernin 

operatiivista riskienhallintaa?  

 

2. Saatteko tällä hetkellä muodostettua kokonaiskuvaa investointiprojektien 

kokonaisriskitasosta? Millä tavalla tieto saadaan?  
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3. Mitä tietoa investointiprojekteista tarvittaisiin konsernitasoisen operatiivisen 

riskienhallinnan tekemisen tueksi?  

 

4. Miten projektien riskienhallinnan menettelyitä olisi tarve kehittää? 

 

 

 

 


