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Käsitteet ja termit 

Termi Merkitys tässä sopimuksessa 

Aineisto Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien suorittami-

sessa käytetty tai niiden yhteydessä luotu taikka val-

mistettu Palveluntuottajan jäsenyrityksen ja/tai Tilaa-

jan omistama materiaali, kuten suunnitelmat, piirus-

tukset, työtapaselostukset, laskelmat, pöytäkirjat, ra-

portit, tietokannat, (tietokoneohjelmat, tietokoneohjel-

mien lähdekoodit, muut keksinnöt, ratkaisut, laitteis-

tot ja vastaavat aineistot sekä niiden osat -> onko 

näille tarvetta?).  

Aineiston käyttötar-

koitus 
Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen sekä viran-
omaistehtävissä tarvittava käyttö (esim. ?) 

Allianssi Projektin osapuolten muodostama allianssiorganisaa-

tio, joka vastaa yhdessä Projektin Kehitys- ja Palvelu-

vaiheista. 

Allianssimalli Projektin keskeisten toimijoiden välinen, kaikille osa-

puolille yhteiseen sopimukseen perustuva toteutus-

muoto, jossa osapuolet vastaavat Projektin suunnitte-

lusta ja toteuttamisesta yhdessä yhteisellä allianssior-

ganisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat Projektiin liitty-

vät riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuu-

den periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen. 

Allianssin johtamis-

järjestelmä 
Allianssin organisaatio, työjärjestys ja muut periaat-

teet, joissa määritellään Allianssin johtamisen ja toi-

minnan periaatteet. Johtamisjärjestelmä laaditaan Ke-

hitysvaiheen alussa ja se sisältää Allianssin toiminta-

kulttuurin, toimintatavat ja – menetelmät Projektin 

Kehitys-ja Palveluvaiheen toteuttamiseksi.  

Allianssin johtoryhmä 

(AJR) 
Allianssin sopimusosapuolten muodostama ylin päät-

tävä elin, joka vastaa Allianssin johtamisesta. 

Allianssin peruskirja Allianssin perusperiaatteet, jotka on esitetty allianssi-

sopimuksen kohdassa Virhe. Viitteen lähdettä ei 

löytynyt.. 

Allianssin projekti-

ryhmä (APR) 
Allianssin sopimusosapuolten muodostama elin, joka 

vastaa Allianssin operatiivisesta johtamisesta.  
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Termi Merkitys tässä sopimuksessa 

Allianssin talousasi-

antuntija 
Allianssin ulkopuolinen Tilaajan asiantuntija, joka 

vastaa palveluntuottajaosapuolten budjetoinnin, kus-

tannusten kohdistamisen sekä laskutuksen ja maksa-

tusten tarkistuksista ja valvoo Projektin Kehitys- ja 

Palveluvaiheessa, että osapuolten laskutus ja maksut 

ovat allianssisopimuksen mukaisia ja että niissä nou-

datetaan ”avoimet kirjat” – periaatetta. 

Allianssisopimus Tämä, Allianssimallin mukainen sopimus, mikä kattaa 

Kehitys- ja Palveluvaiheen. 

Avaintulostavoite Allianssin osapuolten sopimat Tilaajan tavoitteista 

johdetut tavoitteet, jotka ovat osa Allianssin Kannus-

tinjärjestelmää. 

Hankkeen parhaaksi 

– periaate 
Allianssin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat Alli-

anssin peruskirjaan pohjautuvat periaatteet, jotkavar-

mistavat Projektin suunnittelun ja toteutuksen tilaajan 

tavoitteiden mukaisesti. 

Immateriaalioikeudet Edellä määriteltyyn Aineistoon liittyvät tekijänoikeu-

det (mukaan lukien oikeus tekijänoikeuksien edelleen 

luovuttamiseen ja oikeus tekijänoikeuden alaisten te-

osten muuttamiseen), patentit, tavaramerkit, verkko-

tunnukset, mallioikeudet, hyödyllisyysmallioikeudet, 

yrityssalaisuudet, tekniset esikuvat, taitotieto ja muut 

immateriaalioikeudet sekä muu edellä mainittuihin oi-

keuksiin rinnastettava taloudellista arvoa omaava re-

kisteröity tai rekisteröimätön omaisuus sekä edellä 

mainittujen oikeuksien suojaamiseksi jätetyt hake-

mukset. 

Kannustinjärjestelmä Allianssin kaupalliseen malliin sisältyvä tilaajan ta-

voitteiden toteuttamiseen ja sopimusosapuolten ris-

kien ja hyötyjen jakamiseen perustuvat kustannusten 

kohdistamisen ja maksatuksen periaatteet. Kannustin-

järjestelmä perustuu Tavoitebudjettiin ja -kustannuk-

siin sekä Avaintulosalueisiin sidottuihin Bonuksiin ja 

Sanktioihin (sekä tarvittaessa Järkyttävään tapahtu-

maan). Kannustinjärjestelmän yksityiskohdat sovitaan 

Kehitysvaiheessa ja se kuvataan tarkemmin kohdassa 

Kaupallisessa mallissa. 

Kehitysvaiheen tehtä-

vät 
Projektin Kehitysvaiheen tehtävät, joiden tuloksena 

syntyy Palvelusuunnitelma Projektin Palveluvaiheen 

toteuttamiseksi. 

Kaupallinen malli Allianssin kaupalliset ehdot. 

Kehitysvaihe Kehitysvaiheessa suunnitellaan Palvelu ja sen toteutus 

sekä laaditaan Allianssin Palvelusuunnitelma sekä en-

simmäisen Palvelujakson Toteutussuunnitelma. 
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Termi Merkitys tässä sopimuksessa 

Kehitysvaiheen pro-

jektisuunnitelma 
Kehitysvaiheen alussa laadittava suunnitelma Kehitys-

vaiheen läpiviennistä sisältäen sen tavoitteet, tulokset, 

resursoinnin ja aikataulun. 

Korvattavat kustan-

nukset 
Allianssin tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavista 

tehtävistä syntyvät todelliset suoraan korvattavat kus-

tannukset ja tehtävistä maksettavan palkkion. Korvat-

tavat kustannukset budjetoidaan, laskutetaan ja mak-

setaan todellisten tarkastettujen kustannusten mukai-

sesti. Korvattavat kustannukset kuvataan tarkemmin 

Korvattavien kustannusten luettelossa. 

Osapuoli Allianssin osapuolet (Tilaaja ja kukin Palveluntuotta-

jan jäsenyritys), jotka ovat allekirjoittaneet tämän so-

pimuksen. 

Palkkio Kaupallisen mallin mukaisesti Palveluntuottajalle 

maksettava tarjoukseen tai sopimukseen perustuva 

palkkio, joka sisältää Palveluntuottajan katteen ja ne 

yleiskustannukset, jotka eivät ole korvattavia kustan-

nuksia. Palkkio määritellään tarkemmin Kaupallisessa 

mallissa. 

Palvelu Kasvupalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen tässä 

sopimuksessa sovitulla tavalla. 

Palvelujakso Palveluvaiheeseen sisältyvä yhden vuoden mittainen 

tai erikseen määritelty sopimusjakso, jolle asetetaan 

omat tavoitteet ja Tavoitekustannus. 

Palvelusuunnitelma Palvelun toteuttamista koskeva suunnitelma koko So-

pimuskauden osalta. Suunnitelmassa sovitaan Palve-

lun sisällöstä ja sen tarkemmasta toteuttamisesta. 

Suunnitelmassa esitetään Palvelun toteuttamisen peri-

aatteiden lisäksi Palvelun tavoitebudjetti, Avaintulos-

alueet ja niiden mittarit sekä kuvataan Kannustinjär-

jestelmä. 

Palveluvaihe Palveluvaiheessa käynnistetään ja toteutetaan Kasvu-

palvelu. Palveluvaiheeseen voi sisältyä kehitystyötä tä-

män sopimuksen mukaisesti.  

Palveluntuottaja Allianssin tehtäviä tai palveluja toteuttavat yritykset 

yhdessä. 

Palveluntuottajan jä-

senyritys 
Palveluntuottajien ryhmittymään kuuluva yksittäinen 

yritys. 

Projekti Kasvupalvelu toimeksiantoa koskeva hanke kokonai-

suudessaan.  

Palvelupäällikkö Allianssin projektiryhmää ja Allianssin päivittäistä toi-

mintaa Palveluvaiheessa johtava Allianssin projekti-

ryhmän jäsen. 
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Termi Merkitys tässä sopimuksessa 

Projektipäällikkö Allianssin projektiryhmää ja Allianssin päivittäistä toi-

mintaa Kehitysvaiheessa johtava Allianssin projekti-

ryhmän jäsen. (vai onko palvelupäällikkö ja projekti-

päällikkö käytännössä sama henkilö?) 

Tavoitebudjetti Tavoitebudjetti on Palvelusuunnitelmaan perustuva 

arvio koko Palveluvaiheen yhteenlasketuista Tilaajan 

ja Palveluntuottajien kustannuksista riskivarauksi-

neen. Sopimuskauden Tavoitebudjetti ei voi ylittää Ti-

laajan Projektille varaamaa rahamäärää. Tavoitebud-

jetti ei ole minkään osapuolen osalta kaupallisesti si-

tova, vaan se toimii Palvelun suunnittelua ohjaavana. 

Tavoitekustannus Tavoitekustannus on yksittäisen Sopimusjakson To-

teutussuunnitelmaan perustuva arvio Palvelun Korvat-

tavista kustannuksista ja Palkkioista sekä riskivarauk-

sesta ja mahdollisista Tilaajan erilliskustannuksista. 

Kaupallisessa mallissa määritetty Kannustinjärjes-

telmä sidotaan tähän Tavoitebudjettiin. 

Tilaaja < tähän tilaajat >. 

Tilaus Kehitys- ja Palveluvaihetta koskeva Tilaus, missä on 

sovittu kyseistä vaihetta nimenomaisesti koskevat 

asiat.  

Toteutussuunnitelma Allianssin Kehitys- tai Palveluvaiheessa laatima suun-

nitelma palvelun toteuttamiseksi yhden Palvelujakson 

aikana. Suunnitelmassa esitetään Palvelun tarkemman 

toteuttamisen lisäksi kyseisen Palvelujakson Tavoite-

kustannus ja Avaintulosalueiden mittarit. 

Ulkopuolinen toimit-

taja 
Allianssin alihankkija tai Allianssin tehtäviä toteuttava 

yritys, joka ei ole Sopimusosapuoli. 
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1. Johdanto 

1.1 Kaupallisen mallin asema ja tarkoitus 

Tämä ”Kaupallinen malli” –asiakirja muodostaa Allianssisopimuksen kaupalli-

set ehdot.  

 

Kaupallisen mallin tarkoitus on kuvata Projektin suunnittelun ja toteuttamisen 

kaupalliset ehdot. 

 

Kaupallisessa mallissa sovitaan Allianssin Kehitys- ja Palveluvaiheiden 

a) Korvattavista kustannuksista  

b) Palkkioista 

c) Kannustinjärjestelmästä 

d) Palveluvaiheen Tavoitebudjetista ja Palvelujaksojen Tavoitekustannuksista 

sekä näiden muutosmekanismeista 

e) Avaintulosalueista ja niiden mittareista 

f) Kannustinjärjestelmästä 

g) Soveltuvin osin Allianssin budjetoinnin, laskutuksen ja maksatuksen peri-

aatteista  

 

Kaupallisen mallin komponentit on esitetty kuvassa 1. 

 

Figure 1. Kaupallisen mallin rakenne 
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1.2 Sopimusrakenne 

Sopimuskausi muodostuu Kehitys- ja Palveluvaiheista.  

 

Kehitysvaiheessa Allianssi suunnittelee palvelun ja sen toteuttamisen. Kehitys-

vaiheen tuloksena laaditaan Palvelusuunnitelma, jossa määritetään palvelun 

Tavoitebudjetti sekä tavoitteet ja niiden mittarit.  

 

Kehitysvaiheen päätyttyä Tilaaja päättää siirtymisestä Palveluvaiheeseen. 

 

Palveluvaiheessa Allianssi käynnistää ja toteuttaa Palvelun ja laatii tarkemmin 

yksittäisten Sopimusjaksojen Toteutussuunnitelmat ja asettaa niiden Tavoite-

kustannukset sekä tavoitteet ja mittarit 

 

Kutakin Sopimusjaksoa koskevat Tavoitekustannukset ja tavoitteet asetetaan 

viimeistään kuukautta ennen edellisen Sopimusjakson päättymistä. 

 

Sopimuskauden päätyttyä Allianssi luovuttaa Palvelun siihen liittyvine Aineis-

toineen Tilaajalle. 

 

 
 

Figure 2. Projektin vaiheet  
 

1.3 Tilaajan kustannusarvio, tavoitebudjetti ja tavoitekustannus 

Tilaajan kustannusarvio on Tilaajan itsensä tai Kehitysvaiheessa Allianssin 

yhdessä muodostama paras mahdollinen arvio Allianssin Kehitys- ja Palvelu-

vaiheiden tehtävien (Tilaajan ja Palveluntuottajien) korvattavista kustannuk-

sista, riskivarauksista, Bonuspoolista sekä mahdollisista tilaajan omista kustan-

nuksista yhteensä. 
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Allianssi toteuttaa Palvelun Sopimuskaudella Tilaajan kustannusarviossa. Kus-

tannusarvion nostamisesta tai laskemisesta päättää yksin Tilaaja. AJR voi kui-

tenkin esittää Tilaajalle kustannusarvion muuttamista. 

 

Tavoitebudjetti on Kehitysvaiheessa laadittavaan Palvelusuunnitelmaan pe-

rustuva arvio Kasvupalveluiden koko Sopimuskauden yhteenlasketuista korvat-

tavista kustannuksista ja palkkioista sekä riskivarauksesta ja mahdollisista Ti-

laajan erilliskustannuksista.  

 

Sopimuskauden Tavoitebudjetti ei voi ylittää Tilaajan Kustannusraamia. Tavoi-

tebudjetti ei ole minkään osapuolen osalta kaupallisesti sitova, vaan se toimii 

Palven suunnittelua ohjaavana. Tavoitebudjetin hyväksyminen on kuitenkin 

edellytys Palveluvaiheeseen siirtymiselle.  

 

Palveluvaiheessa Sopimuskauden kullekin kalenterivuodelle tai erikseen mää-

riteltävälle Sopimusjaksolle laaditaan ja asetetaan myöhemmin tarkempi Ta-

voitekustannus riskivarauksineen.  

 

Kaupallisessa mallissa määritetty Kannustinjärjestelmä voidaan sitoa sekä koko 

sopimuskauden Tavoitebudjettiin että yksittäisten Sopimusjaksojen Tavoite-

kustannuksiin. 

 

Tilaajan kustannusarvio, Tavoitebudjetti ja Tavoitekustannukset laaditaan pe-

rustuen Kaupallisen mallin mukaisiin todellisiin suoriin korvattaviin kustan-

nuksiin ja niistä maksettaviin palkkioihin sekä yhteisiin riskivarauksiin sekä 

mahdollisiin tilaajan kustannuksiin. Kustannusarviooon sisältyy myös Kannus-

tinjärjestelmän mukaisiin Bonuksiin varattava Bonuspooli. 

 

Tilaaja voi käyttää Kustannusarvion, Tavoitebudjetin ja Tavoitekustannusten 

laatimisen varmistamisessa ulkopuolista Kustannusasiantuntijaa. 

 

Kehitysvaiheessa määritettävälle Tavoitebudjetille ja Palveluvaiheessa laaditta-

ville Tavoitekustannuksille laaditaan luotettavuusanalyysi yhdessä sovituin pe-

riaatttein (esimerkiksi kustannustoteuma simuloituna [P50] todennäköisyy-

dellä). 

 

Tavoitebudjettia ja -kustannusta voidaan muuttaa Allianssin osapuolten yhtei-

sestä ja yksimielisestä esityksestä ja Tilaajan päätöksestä sopimuksen aikana, 

mikäli Allianssin työn laajuus, rahoitus tai tulot tai muu Osapuolten toimin-

nasta riippumaton asia muuttuu. Kannustinjärjestelmä sidotaan tämän jälkeen 

uuteen Tavoitebudjettiin tai -kustannukseen. 

1.4 Kaupallisen mallin yleiset periaatteet 

Kaupallisen mallin yleiset periaatteet ovat: 

a) Allianssissa kaikki osapuolet voittavat tai kaikki häviävät yhdessä. 
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b) Osapuolten välillä vallitsee täydellinen läpinäkyvyys ja osapuolet noudatta-

vat Avoimet kirjat -periaatetta. 

c) Allianssissa voitot ja tappiot jaetaan tasapuolisesti. Voitot ja tappiot ovat 

verrannollisia todelliseen suoritukseen sekä Tilaajalle tuotettuun arvoon 

Avaintulosalueittain (tasapuolinen ei vält-tämättä ole samansuuruinen tai 

tasasuhteinen). 

d) Kunkin osapuolen kokonaisriski on enintään kyseisen osapuolen Palkkion 

suuruinen. 

e) Bonusten ansaitseminen edellyttää Allianssilta erinomaista suoritusta Ti-

laajalle lisäarvoa tuo-vissa Avaintulosalueissa. 

f) Erittäin hyvin onnistuttaessa Bonusten kokonaismäärä voi kasvaa Tavoite-

kustannuksen alituk-sen tuloksena. 

g) Jokainen Palveluntuottajaosapuoli alkaa kärsiä Sanktioita samaan aikaan, 

mikäli Projekti epäonnistuu. 

h) Erinomaiseen lopputulokseen tarvittavien lisäresurssien hankkimisen tulee 

olla mahdollista siten, että resursseihin investoiva Palveluntuottajaosapuoli 

ei kärsi siitä epäreilusti. 

 

Kaupallisen mallin onnistuminen edellyttää, että 

a) Kaikki osapuolet ymmärtävät perusteellisesti kaupallisen mallin ja hy-

vän/huonon lopputuloksen vaikutuksen Allianssin kaupalliseen tulokseen. 

b) Kaupallisen mallin kehittäminen, sen periaatteista sopiminen ja niiden 

käyttöönotto toteutetaan tavalla, joka auttaa luomaan ja ylläpitämään osa-

puolten välisiä avoimia, rehellisiä ja luottamuksellisia suhteita. 

1.5 Kannustimien yleiset periaatteet 

Kannustimilla (Bonukset ja Sanktiot) ja niiden jakamisella Osapuolten kesken 

ohjataan Allianssin toimintaa niin, että kaikki toimisivat osaoptimoinnin sijasta 

koko Projektin parhaaksi.  

 

Jokainen osapuoli voi kannustinmekanismin mukaisesti ansaita Bonusta tai 

saada Sanktiota myös sellaisesta Avaintulosalueesta, Tavoitekustannuksen tai 

Tavoitebudjetin alituksesta / ylityksestä tai Järkyttävästä tapahtumasta, missä 

osapuolella ei ole omaa laskutusta.  

 

Allianssin tulee toimia niin, että jokainen osapuoli kykenee vaikuttamaan 

omalla toiminnallaan kokonaisuuteen. Siksi mitään onnistumista tai epäonnis-

tumista ei katsota yhden toimijan ansioksi tai syyksi. Näin ollen koko Allianssi 

menestyy tai epäonnistuu yhdessä. 

 

Kaupalliseen malliin kuuluva Järkyttävä tapahtuma on tapahtuma, jota Alli-

anssi ei voi missään olosuhteissa hyväksyä tapahtuvaksi. Järkyttävä tapah-

tuma määritetään tarvittaessa Kehitysvaiheen aikana. Järkyttävien tapahtu-

mien estämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat Allianssin korvattavia kustan-

nuksia ja sisältyvät Tavoitekustannukseen. 
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2. Yleiset ehdot 

2.1 Kaupallisen mallin asema 

Tämä Kaupallinen malli muodostaa Allianssisopimuksen kaupalliset ehdot. 

Tätä Kaupallista mallia täydennetään ja tarvittaessa muutetaan siirryttäessä 

Palveluvaiheeseen tai tarvittaessa sen aikana. 

2.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus 

Jokaiselle Palveluntuottajalle maksettava kompensaatio Allianssin tavoitteiden 

saavuttamiseksi tehtävästä työstä muodostuu seuraavista osista: 

 

Table 1. Palveluntuottajien kompensaatiomallin osat 

Osa Kuvaus 

Suoraan korvattavat 

kustannukset  

Palveluntuottajille maksetaan kaikki Allianssin tavoit-

teiden saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyvät kus-

tannukset. Nämä suoraan korvattavat kustannukset 

korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten mu-

kaisesti. Korvattavat kustannukset määritetään tar-

kemmin korvattavien kustannusten luettelossa. 

Palkkio Palveluntuottajille maksetaan erikseen Palkkio kai-

kesta Allianssin tavoitteiden saavuttamiseksi tehtä-

västä työstä. Palkkio sisältää palveluntuottajien tarjoa-

man tai sopiman katteen ja sellaiset yleiskustannukset, 

jotka eivät ole suoraan korvattavia kustannuksia. 

Kannustinjärjestelmä Palveluntuottajille maksetaan erikseen Allianssin ta-

voitteiden ylittämisestä Bonusta tai määrätään Sank-

tiota niiden alittamisesta. Kannustinjärjestelmä perus-

tuu Allianssin Tavoitebudjettiin ja -kustannuksiin sekä 

tavoitteisiin ja tarvittaessa myös Järkyttävään tapah-

tumaan kytkettävään yhteiseen riskien ja hyötyjen ja-

kamiseen.  

 

2.3 Arvonlisävero 

Kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Kustannusarvioon, Tavoitebudjet-

tiin, Tavoitekustannukseen tai maksuihin ovat arvonlisäverottomia, ellei muuta 

ole mainittu. Hankkeessa sovelletaan kulloin voimassa olevaa arvonlisävero-

tusta koskevaa lainsäädäntöä. 
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2.4 Vahvistettavat maksut 

Tilaaja voi teettää Palveluntuottajan talousjärjestelmien ja -prosessien tarkas-

tukset 

a) selventääkseen korvattavien kustannusten laskentaperusteet, ja 

b) muodostaakseen selvän rajan niiden kustannusten välille, jotka kuuluvat 

korvattaviin kustannuksiin ja niiden, jotka korvataan osana Palkkiota 

c) varmistaakseen potentiaalisten Palveluntuottajien kyvyn toimia Avoimet 

kirjat –periaatteen mukaisesti ja tuottaa Allianssin tarvitsemaa tietoa 

 

Taloustarkastus rajataan budjetoinnin, kustannusten seurannan ja laskujen 

muodostamisen sekä laskutuksen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä pelkästään 

tätä Projektia koskeviin tietoihin.  

 

Tilaaja voi teettää Taloustarkastuksen Allianssin muodostamisvaiheessa, ennen 

Allianssisopimuksen allekirjoittamista tai haluamallaan tavalla sopimusaikana.  

 

Talousasiantuntija tarkastaa Tilaajan puolesta, että Allianssisopimukseen pe-

rustuvat laskut ja maksut ovat kaupallisen mallin mukaisia ja sisältävät sovitut 

liitetiedot.   

 

Allianssin johtoryhmä (AJR) ja Talousasiantuntija tukeutuvat talousjärjestel-

mien tarkastuksissa määritettyihin tai AJR:n mahdollisesti myöhemmin tar-

kentamiin korvattavien kustannusten lasken-taperiaatteisiin ratkaistessaan 

epäselvyyksiä, jotka koskevat Allianssin laskutusta. 
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3. Korvattavat kustannukset 

3.1 Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet 

Korvattavat kustannukset määritetään seuraavien yleisten periaatteiden mu-

kaisesti: 

a) Korvattavat kustannukset ovat kustannuksia, jotka ovat kokonaan synty-

neet kehitys- tai Palveluvaiheen tehtävien toteuttamisessa ja jotka Allians-

sin projektipäällikkö on hyväksynyt AJR:n ohjeiden mukaisesti.  

b) Korvattaviin kustannuksiin eivät kuulu Palveluntuottajan yleiskustannuk-

set (ellei niitä ole erikseen määritetty korvattaviksi kustannuksiksi), eikä 

Palveluntuottajan kate. Palveluntuottaja ei saa saada kohtuutonta etua hen-

kilöstönsä, koneistonsa, työvälineidensä tai resurssiensa käytöstä. 

c) Palveluntuottaja ei voi saada korvausta mistään sellaisesta kustannuksesta, 

joka ei ole aidosti syntynyt kehitys- tai Palveluvaiheen tehtävien toteuttami-

sessa. Palveluntuottaja voi saada enintään 100 % korvauksen sille aiheutu-

neista kustannuksista. Kustannuksissa ei saa olla päällekkäisyyksiä. 

d) Jos Palveluntuottaja vastaanottaa maksuja, jotka liittyvät sen suorittamiin 

kehitys- tai Palveluvaiheen tehtäviin (muut kuin Tilaajalta saadut maksut) 

tullaan ne huomioimaan korvattavien kustannusten vähennyksenä. 

e) Korvattavaksi kustannukseksi ei hyväksytä kustannusta, joka on aiheutunut 

osapuolen tahallisesta tai törkeästä teosta tai laiminlyönnistä, immateriaa-

lioikeuksien loukkauksesta tai vakuutusten laiminlyönnistä. 

 

Jos kustannusten kohdistamisesta tai laskutuksesta korvattavina kustannuk-

sina on epäselvyyttä, teettää Tilaaja Palveluntuottajien Taloustarkastuksen tai 

tarkastuksiin perustuvan arvioinnin. Siinä tapauksessa, että Allianssin osapuoli 

ei hyväksy Talousasiantuntijan näkemystä, siirtyy asia AJR:n päätettäväksi. 

 

Korvattavat kustannukset on määritelty liitteessä 5.3 Korvattavat Kustannuk-

set.  
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4. Palkkio 

4.1 Palkkion sisältö 

Palkkio kattaa Palveluntuottajan ”normaalin” katteen ja ne yleiskustannukset, 

jotka eivät ole korvattavia kustannuksia. 

 

Palveluntuottajan osapuolet tarjoavat Palkkionsa palkkioprosentteina.  

 

Palkkion laskenta on esitelty tarkemmin seuraavissa luvuissa 4.2 ja 4.3. 

4.2 Palveluntuottajan Palkkio 

Palveluntuottajaosapuolen (Y) Palkkio lasketaan Kehitysvaiheessa seuraavasti 

 

 PalkkioY = (KKY x PY) + (HY x 5 %), jossa 

KKY  = 

Palveluntuottajalle Y korvattavien kustannusten kokonaismäärä, 
joka perustuu henkilöstön palkkoihin (vakituinen henkilöstö, osa-
aikaiset ja sopimussuhteessa olevat) ja yrityksen hankkeelle koh-
distuviin muihin suoriin korvattaviin kustannuksiin 

PY  = 
Palveluntuottajan Y Palkkioprosentti, joka on annettu tarjouksessa 
(liite xx) 

HY = 
Muiden kuin kohtaan KKY kuuluvien korvattavien kustannusten eli 
alihankinnan kokonaismäärä. 

  
Kaavassa esiintyvä 5 % tarkoittaa, että konsulttiosapuolen Palk-
kioprosentti alihankinnoille on 5 % (kaikille konsulttiosapuolille 
sama). 

 

 

Omaa työtä (KKY) ovat allianssiosapuolen oman henkilöstön, kaluston ja mate-

riaalien käyttö hankkeessa, kuten: 

a) Oman henkilöstön Projektin toteuttamiseksi maksetut palkat 

b) Oman kaluston hankkeeseen kohdistuvat kustannukset 

c) Omien materiaalien kustannukset 

 

Oman työn kustannusten tulee perustua avoimiin kirjoihin ja ne eivät saa sisäl-

tää katetta. 

 

Hankinnoiksi (HY) katsotaan kaikki ne korvattavat kustannukset, jotka Palve-

luntuottaja on maksanut toiselle yritykselle tai yhteisölle Allianssin tavitseman 

palvelun, työsuorituksen tai materiaalin hankkimiseksi (nämä hankinnat sisäl-

tävät jo kyseisen toimittajan katteen ja niiden hoitamisesta osapuoli saa omalle 

henkilökunnalleen oman palkkioprosenttinsa mukaisen palkkion). 

 

Hankintoja ovat mm.: 

a) Oman työn ulkopuoliset työkustannukset (alikonsultit) 
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b) Oman kaluston ulkopuoliset kalustokustannukset (esim. tutkimuskaluston 

vuokrat) 

c) Materiaalihankinnat yrityksen ulkopuolelta selkeästi Projektin tarpeisiin 

d) Projektia palvelevat tilakustannukset 

 

Matkakustannukset ja matka-aika eivät ole korvattavia kustannuksia ja sisälty-

vät Palkkioon. 

 

Palkkiota ei sidota indeksiin. 

4.3 Aliallianssi 

Allianssi voi muodostaa myös alialliansseja. Mikäli allianssiosapuoli on muo-

dostanut Allianssin hyväksymänä aliallianssin kolmannen osapuolen kanssa, 

maksetaan tämän suorittamat työt kuin ne olisivat allianssin osapuolen omaa 

työtä. Myös aliallianssin korvattavien kustannusten tulee pe-rustua avoimiin 

kirjoihin.  

 

Korvattavat kustannukset ja Palkkio maksetaan allianssiosapuolelle, joka mak-

saa ne edelleen aliallianssissa olevalle yritykselle näiden keskinäisen sopimuk-

sen perusteella. Toteuttajaosapuolen kiinteä Palkkio käsittää siis myös tämän 

kanssa aliallianssissa olevan yrityksen palkkion. Konsult-tiosapuolen osalta ali-

allianssin korvattavat kustannukset ja Palkkio maksetaan samoilla periaatteilla 

kuin Konsulttiosapuolen oma työ. 

4.4 Palkkion muutos Palveluvaiheessa 

Tavoitekustannuksen muutos toteutuksen aikana voi vaikuttaa Palveluntuotta-

jaosapuolten Palkkioon kasvattavasti tai vähentävästi. Mikäli laajuus muuttuu 

tavoitekustannuksen sopimisen jälkeen, muutetaan Palveluntuottajaosapuol-

ten Palkkiota kaavalla: Muutettu Palkkio = tarjottu Palkkio (%) x Muutoksen 

korvattavien kustannusten kustannusarvio. 
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5. Kannustinjärjestelmä 

5.1 Tavoitteet 

Tilaaja on määrittänyt tarjouspyynnössä Tilaajan tavoitteet Projektille sekä 

näistä johdetut Avaintulosalueet. 

 

Osa Avaintulosalueista otetaan mukaan kaupallisen mallin Kannustinjärjestel-

mään, jolla pyritään edistämään hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutu-

mista. Merkittävimmät haitat voidaan ottaa mukaan myös jäljempänä mainit-

tuun järkyttävien tapahtumien luetteloon. 

5.2 Kannustinjärjestelmän yleiskuvaus 

Kannustinjärjestelmä on kolmiosainen ja käsittää taulukossa 2 esitetyt kom-

ponentit, jotka on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä asiakirjassa.  

Table 2. Kannustinjärjestelmän komponentit 

Komponentti Kuvaus 

Tavoitebudjetti ja/tai 

Tavoitekustannus 

Lopullisten toteutuneiden kustannusten alituksesta 

suhteessa asetettuun Tavoitebudjettiin ja/tai -kustan-

nukseen maksetaan Bonusta (Kustannusbonus) ja yli-

tyksestä määrätään vastaavasti Sanktiota (Kustannus-

sanktio). 

Avaintulosalueet 

(ATA) 

Allianssin tavoitteiden ylittämisestä maksetaan Bo-

nusta (Tavoitebonus) ja alittamisesta määrätään vas-

taavasti Sanktiota (Tavoitesanktio). 

Järkyttävä tapahtuma Järkyttävän tapahtuma johtaa erikseen määrättyyn 

Sanktioon.  

 

5.3 Palveluntuottajan riskin rajaus 

Palveluntuottajalle maksetaan aina, riippumatta Projektin tuloksista, vähintään 

Korvattavat kustannukset ja xx % palkkiosta. Palveluntuottaja voi siis saada 

Sanktiota Tavoitekustannuksen ylityksestä, Tilaajan tavoitteiden saavuttamatta 

jättämisestä sekä Järkyttävästä tapahtumasta yhteensä korkeintaa xx % Palk-

kion suuruisesta määrästä. Tällöin Palveluntuottaja menettää myös mahdolli-

sesti ansaitsemansa Avaintulos- ja Kustannusbonukset.  



 

17 

5.4 Avaintulosalueet 

Tilaajan tavoitteet ja/tai niiden pohjalta määritetyt Avaintulosalueet esitetään 

tarjouspyynnössä. Tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa Allianssin Kehitysvai-

heessa sen Osapuolten kesken.  

 

Avaintulosalueiden saavuttamista mitataan niiden ylityksenä tai alituksena seu-

raavasti: 

a) Kullekin Avaintulosalueelle tai sen osalle määritetään sovittuihin mittarei-

hin perustuva arvo -100 – +100 

b) Minimivaatimuksena eli nollatasona on suoritus, joka on huomattavasti pa-

rempi kuin yksittäisten osapuolten jatkuvat suoritukset muissa hankkeissa. 

c) Tulos -100 vastaa allianssin täydellistä epäonnistumista. 

d) Tulos +100 vastaa allianssin poikkeuksellisen erinomaista tai läpimurtoon 

verrattavaa suoritusta 

e) Kunkin Avaintulosalueen tulos lasketaan Avaintulosalueen osien tulosten 

painotettuna keskiarvona sovitun tarkastelujakson aikana. Tulos voi vaih-

della välillä -100 ja +100 ja se ilmoitetaan kokonaislukuna. Tulosten paino-

tetun keskiarvon laskennassa käytetään yhden desimaalin tarkkuutta. 

f) Avaintulosalueiden yhteenlaskettu tulos kunakin sovittuna tarkasteluajan-

jaksona lasketaan eri Avaintulosalueiden tulosten painotettuna keskiar-

vona. Tulos voi vaihdella välillä -100 ja +100 ja se ilmoitetaan ko-

konaislukuna. 

g) Lopullinen Avaintulosalueissa saavutettu tulos (ATA) määritetään Projektin 

päättyessä Avaintulosalueiden yhteenlasketun tuloksen keskiarvona lähim-

män kokonaisluvun tarkkuudella Projektin päättyessä. 

5.5 Palveluvaiheen Bonuspooli 

Tilaaja perustaa Palveluvaiheeseen Bonuspoolin rahoittaakseen mahdolliset 

Avaintulosalueista maksettavat Bonukset. 

 

Tilaaja varaa Bonuspooliin alustavasti x % Tavoitebudjetista ja/tai Tavoitekus-

tannuksesta. 

 

Bonuspoolia täydennetään mahdollisilla kustannusten alituksilla kohdan 5.6 

mukaisesti. 

 

 Bonuspooli = BonuspooliAlkupääoma + BonuspooliLisäys, jossa 

BonuspooliAlkupääoma = 2 % 

BonuspooliLisäys = Osuus Tavoitebudjetin ja/tai -kustannuksen alituksesta 

kohdan Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. mukaisesti 
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5.6 Tavoitebudjetin ja/tai Tavoitekustannuksen alitus/ylitys 

Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus ylittää Tavoitebudjetin ja/tai Tavoite-

kustannuksen, jaetaan ylitys tasan Tilaajan ja Palveluntuottajien kesken (Ti-

laaja 50 % / Palveluntuottajat yhteensä 50 %), kuitenkin siten, että Sopimus-

osapuolen maksimisanktio on xx % palkkiosta. 

 

Mikäli lopullinen Toteutunut kustannus alittaa Tavoitebudjetin ja/tai -kustan-

nuksen, jaetaan alitus Tilaajan ja Palveluntuottajien (KustannusBonus) sekä 

Bonuspoolin kesken taulukon 3 mukaisesti. 

 

Table 3. Tavoitekustannuksen ylityksen ja alituksen jakaminen Osapuolten kesken 

Osapuoli Tavoite-budje-

tin /  

-kustannuksen 

ylitys 

Tavoitebudjetin / -kustannuksen alitus 

≤ 2,5 % 
2,5 % < alitus ≤ 

5 % 

5 % < ali-

tus 

Tilaaja 50 % 25 % 50 % 75 % 

Bonuspooli 0 % 25 % 25 % 25 % 

Palvelun-

tuottajat  

50 % 
50 % 25 % 0 % 

 

5.7 Avaintulosalueen ylityksestä maksettava Bonus 

Mikäli lopullinen Avaintulosalueista saavutettu tulos (ATA) on suurempi kuin 

nolla, maksaa Tilaaja Palveluntuottajille Tulosbonusta (BonusATA) yhteensä 

seuraavasti: 

 

 BonusATA  =  
ATA 

X Bonuspooli 
100 

5.8 Avaintulosalueen alituksesta seuraava Sanktio 

Mikäli lopullinen Avaintulosalueista saavutettu tulos, on pienempi kuin nolla, 

maksavat Palveluntuottajat Tilaajalle Tulossanktiota seuraavasti yhteensä seu-

raavasti: 

 

 SanktioATA  =  
ATA 

X Bonuspooli 
100 
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Bonuksen ja Sanktion jakaminen Palveluntuottajien välillä 

Tilaajan maksettavaksi tulevat Bonukset (Kustannusbonus ja Tulosbonus) jae-

taan Sopimusosapuolten kesken. Bonusten jakautuminen Sopimusosapuolten 

kesken määritetään Kehitysvaiheen allianssisopimuksessa. 

 

Sopimusosapuolet vastaavat yhdessä Tilaajalle maksettavista Sanktioista (Kus-

tannussanktio ja Tulossanktio). Sanktioiden jakautuminen Sopimusosapuolten 

kesken määritetään Kehitysvaiheen allianssisopimuksessa. 

5.9 Järkyttävä tapahtuma 

Järkyttävä tapahtuma on tapahtuma, jota Tilaajan ja Palveluntuottajien on 

mahdoton missään olosuhteissa hyväksyä. Järkyttävästä tapahtumasta seuraa 

kiinteä Sanktio kohdassa 5.11 ilmoitetulla tavalla. 

 

Järkyttävän tapahtuman toteutuminen ei vaikuta Palveluntuottajan mahdolli-

suuksiin ansainta Bonuksia Tavoitebudjetin ja/tai -kustannuksen alituksesta tai 

Avaintulostavoitteiden ylittämisestä.  

 

Palveluntuottaja voi Järkyttävän tapahtuman seurauksena joutua maksamaan 

Sanktiota maksimissaan 2 x Bonuspooli, huomioiden myös kaupallisen mallin 

kohdan 5.11 mukaisen Palveluntuottajan riskin rajauksen. 

 

Mikäli Järkyttävä tapahtuma aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) 

tai Tilaajan yksipuolisesta päätöksestä päätöksestä ei Järkyttävästä tapahtu-

masta määritettyä kiinteää Sanktiota peritä kyseisen Järkyttävän tapahtuman 

osalta. 

 

Kuvaus Järkyttävistä tapahtumista ja niiden toteutuma-asteen mittaamisesta 

kertoimella JTK (asteikko 0-100) laaditaan Kehitysvaiheen aikana. JTK määri-

tetään jokaiselle tällaiselle tapahtumalle erikseen. JTK:ien lopullinen määrä 

∑JTK lasketaan sopimuksen aikana toteutuneiden kertoimien summana. Pal-

veluntuottajien riski Järkyttävistä tapahtumista on rajoitettu siten, että ∑JTK ei 

voi olla suurempi luku kuin 100. 

 

Mikäli ∑JTK on suurempi kuin nolla, muuttuu kunkin Palveluntuottajan Palk-

kio seuraavasti: 

 

 Perittävä määrä  = Maxkorvaus x 
∑JTK 

, jossa 
100 

Maxkorvaus = xx euroa 

∑JTK = Järkyttävien tapahtumien kerrointen summa  
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5.10 Palveluntuottajien kaupallinen riski 

Yksittäisten Sanktioiden maksimimääriä esitetään aiemmin kuvatun mukai-

sesti taulukossa 4. 

 

Table 4. Yksittäisten Sanktioiden maksimimäärät 

Aihe MaksimiSanktio 

Tavoitekustannuksen 

ylitys 

Palveluntuottaja xx % Palkkiosta. 

Sanktio jaetaan Sopimusosapuolten kesken xx/xx 

Ei vaikutusta Avaintulosalueiden bonuksiin. 

Avaintulosalueiden 

alitus (-100 pistettä) 

2 x Bonuspooli 

Sanktio jaetaan Sopimusosapuolten kesken xx/xx 

Järkyttävä tapahtuma 

(-100 pistettä) 

2 x Bonuspooli 

 

 

Palveluntuottajaan kohdistuva Sanktio kaikista edellä mainituista aiheista voi 

olla yhteensä korkeintaan xx % Palkkiosta. 
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6. Palveluvaihe 

6.1 Palveluvaiheen Avaintulosalueet 

Tilaajan tavoitteet voidaan jakaa tai niistä voidaan johtaa erilaiset tavoittet ja 

mittarit Kehitys- ja Palveluvaiheille. Vastaava jako huomioidaan myös Bonus-

ten ja Sanktioiden jakamisessa. Palveluvaiheen tavoitteet määritetään tarkem-

min Kehitysvaiheen aikana ja niiden päätteeksi vahvistettavassa kaupallisessa 

mallissa. 

 

Palveluvaiheessa käytettävät Avaintulosalueet ja niiden mittarit ovat: (sovitaan 

Kehitysvaiheissa) 

‐ xxxxxxx 

‐ xxxxxxx 

‐ xxxxxxx 

 

Allianssin johtoryhmä päättää Allianssin lopullisten kustannusten maksami-

sesta sekä mahdollisten Bonusten ja Sanktioiden tuloutuksesta kunkin vaiheen 

päättyessä sen jälkeen, kun sen taloudellinen loppuselvitys on tehty. 

 

Palveluvaiheen päättyessä päätettäviä asioita ovat: 

a) Palveluvaiheen Tavoitebudjetin ja/tai -kustannuksen alitus tai ylitys sekä 

Avaintulosalueiden tulokset ja niistä johtuvat Bonukset ja Sanktiot 

b) Palveluvaiheen Bonusten tulouttaminen tai Sanktion periminen Palvelun-

tuottajilta 

c) Mahdollisen Jälkivastuuajan tehtävät 

d) Mahdolliset Jälkivastuuajan Tavoitekustannus ja Avaintulosalueet 

 

Mikäli Palvelun kehittysvaiheen tehtäviä siirretään toteutettavaksi Palveluvai-

heessa, jäävät Avaintulosalueet ja niiden mittarit sekä Järkyttävä tapahtuma 

edelleen voimaen näiden tehtävien loppuun suorittamiseen asti ja Kannustin-

järjestelmän tuloutukset voidaan tehdä vasta ko. töiden loppuun suorittamisen 

jälkeen. 

 

Bonuspoolin määrä voi kasvaa myös Jälkivastuuaikana. Kannustinjärjestelmän 

loppuselvitys tehdään Jälkivastuuajan jälkeen ja lopullinen tuloutus tehdään 

loppuselvityksen perusteella.   

 

Palveluntuottajalle maksetaan Palkkiota Jälkivastuuajan suunnittelusta ja 

muista tehtävistä. 
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7. Liitteet 

1. xxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


