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# Kustannus 

Korvattavat kustannukset 
Yleis- 

kustannukset  

(palkkiossa) 

Huom Kohdistus  
tositteella 

Kohdistus  
kertoimella 

   

 

1. Henkilöstökustannukset 

Palkkakustannukset sivukuluineen 

1 Palkka √  

 Korvattavia kustannuksia suoriteperusteen (teh-
tyjen tuntien) mukaisesti. Todennettava työajan 
seurannalla 

2 
Ylityökorvaukset ja 
muut lisät 

√  
 Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

Sovittava etukäteen 

3 
Tuotanto- ja tulos-
palkkiot 

√  
 

 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES, työsopi-
mus tai yrityksen palkkausjärjestelmä. 
Tuotanto- ja tulospalkkiot eivät voi olla ristirii-
dassa allianssin kannustinjärjestelmän kanssa.  
Jos yrityksen palkkausjärjestelmä perustuu mer-
kittävissä määrin (> 5 %) jatkuvaan tuotanto- tai 
tulospalkkaukseen, voidaan tämä sisällyttää pal-
kan perusteeksi laskettuna kolmen vuoden kes-
kiarvona.  

4 
Projektin tuloksista 
maksettavat bo-
nukset 

  

  

√ 

Eivät ole korvattavia kustannuksia. 
Allianssi päättää sopimusosapuolille maksetta-
vista bonuksista ja sanktioista. Työntekijöiden 
bonukset maksaa työnantaja. 

5 
Sairausvakuutus-
maksut 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki 

6 
Työeläkevakuutus-
maksut 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki 

7 
Tapaturmavakuu-
tusmaksut 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki 

8 
Työttömyysvakuu-
tusmaksut 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki 

9 
Lakisääteiset ryh-
mähenki-vakuutus-
maksut 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

10 
Työnantajan vas-
tuuvakuutusmaksu 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

11 
Lomapalkat ja -
korvaukset 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki + TES 

12 Lomarahat  √  Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

13 
Sairaus-, synny-
tys- ja tapaturma-
ajan palkat 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

14 
Reservin kertaus-
harjoitusajan pal-
kat 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

15 
Lyhyet tilapäiset 
lomat  

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

16 
Muut sopimuksen 
mukaiset palkalli-
set poissaolot 

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 
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# Kustannus 

Korvattavat kustannukset 
Yleis- 

kustannukset  

(palkkiossa) 

Huom Kohdistus  
tositteella 

Kohdistus  
kertoimella 

   

 

17 
Korvaukset henki-
löstöedustajille 

 √ 
 Korvattavia kustannuksia; luottamusmiesten ja 

työsuojeluvaltuutetun korvaukset. Peruste: TES 

18 Työterveyshuolto  √  Korvattavia kustannuksia. Peruste: laki 

19 
Työnantajajärjes-
töjen jäsenmaksut  

 √ 
 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES 

 

Luontaisedut 

1 
Työsuhde-ajoneu-
vot 

√  

 Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES, työsopi-
mus tai yrityksen palkkausjärjestelmä.  

Korvaus luontaisedun verotusarvon suuruisena 
tai todellisina ajoneuvokustannuksina tositteella. 

2 
Muut luon-
taiseduista aiheu-
tuvat kustannukset 

√  

 

 

 

Korvattavia kustannuksia. Peruste: TES, työsopi-
mus tai yrityksen palkkausjärjestelmä.  

Korvaus luontaisedun verotusarvon suuruisena 
tai todellisina kustannuksina tositteella. 

 

Läpilaskutettavat erät 

1 Päivärahat   √ 
Eivät ole korvattavia kustannuksia. Sisällytetään 
palkkioon. 

2 

Matka-kustannuk-
set (kilometrikor-
vaukset, matkali-

put, majoitus yms.) 

  √ 
Eivät ole korvattavia kustannuksia. Sisällytetään 
palkkioon. 

3 
Matka-aika projek-
titoimistoon 

  √ 
Eivät ole korvattavia kustannuksia. Sisällytetään 
palkkioon. 

 
 

2. Hankinnat 

1 
Projektin alihankin-
nat 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta vaati allianssin päätöksen. 

Esim. tietoliikenneyhteydet, projektiohjelmistot, 
IT-asennukset tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia (5 %) ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-
kioprosenttia. 

2 

Projektin IT-infra-
struktuuri, ohjel-
mistot, lisenssit ja 
laitteet sekä niiden 
hankinta, asennus, 
käyttö- ja tukipal-
velut 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta ja/tai käyttöönotto vaati allianssin pää-
töksen. 

Esim. tietoliikenneyhteydet, projektiohjelmistot, 
IT-asennukset tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia 5 % ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-
kioprosenttia. 
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# Kustannus 

Korvattavat kustannukset 
Yleis- 

kustannukset  

(palkkiossa) 

Huom Kohdistus  
tositteella 

Kohdistus  
kertoimella 

   

 

3 
Projektin tilat ja nii-
den käyttö 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta ja/tai käyttöönotto vaati allianssin pää-
töksen. 

Esim. vuokrat, energia, vesi, jätehuolto, varti-
ointi tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia 5 % ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-
kioprosenttia. 

4 

Projektin koneet ja 
kalusto sekä nii-
den hankinta, 
asennus, käyttö- ja 

tukipalvelut 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta ja/tai käyttöönotto vaati allianssin pää-

töksen. 

Esim. ajoneuvot, mittauskalusto tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia 5 % ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-
kioprosenttia. 

5 

Projektin materiaa-
lit ja tarvikkeet 
sekä niiden han-
kinta, asennus, 
käyttö- ja tukipal-
velut 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta ja/tai käyttöönotto vaati allianssin pää-

töksen. 

Esim. toimistotarvikkeet tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia 5 % ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-

kioprosenttia. 

6 
Projektin tukipalve-
lut 

√   

Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta ja/tai käyttöönotto vaati allianssin pää-
töksen. 

Esim. kopio-, kuljetus-, huolto-, ylläpito- ja tur-

vallisuuspalvelut tms. 

Suunnitteluosapuolen palkkiona käytetään etu-
käteen määritettyä palkkioprosenttia 5 % ja to-
teuttajaosapuolen palkkiona tarjottua palk-
kioprosenttia. 

7 

Projektin hankin-
noista annettavat 
alennukset, bonuk-
set tai palautukset 

√   

Vähennetään korvattavista kustannuksista  

Kaikki sopimusosapuolten projektin hankin-
noista saamat alennukset, bonukset tai palau-
tukset vähennetään tämän laskuttamista korvat-
tavista kustannuksista 

 

Allianssin yli (__) euron hankinnat korvataan niiden hankintojen arvosta tai vuosipoistoina tilaajan tai palveluntuottaja-
osapuolen taloushallinnon ja/tai kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Hankintojen arvonmäärityksessä käytetään tarvitta-
essa talousasiantuntijaa. 

 

Allianssin hankinnoista pidetään luetteloa. Allianssin hankinnat jäävät hankkeen päätyttyä Tilaajan omistukseen, ellei 
Allianssi ole toisin päättänyt. Omaisuuden siirrosta muille sopimusosapuolille päätetään kirjallisesti.  

 

Lähipiiritransaktioina (sopimusosapuolelta tai tämän alihankkijalta tehtävät hankinnat) toteutettavissa hankinnoissa nou-
datetaan seuraavia periaatteita  

‐ hankinnat tehdään hankkeen parhaaksi -periaatteella 
‐ hankintoja käsitellään samalla tavalla kuin ulkoiselta tarjoajalta ostettaessa 
‐ hankinnat kilpailutetaan tai ne toteutetaan jollakin vaihtoehtoisella tavalla, johon voi liittyä riippumattoman asi-

antuntijan hyväksyntä 
‐ hankinnat hyväksytetään etukäteen Allianssin johtoryhmässä Allianssin projektipäällikön suosituksesta 
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# Kustannus 

Korvattavat kustannukset 
Yleis- 

kustannukset  

(palkkiossa) 

Huom Kohdistus  
tositteella 

Kohdistus  
kertoimella 

   

 

3. Muut kustannukset 

Tarjous-, rahoitus- ja vakuutuskustannukset 

1 
Projektin tarjous-
kustannukset 

  √ Palkkioon sisältyviä yleiskustannuksia.  

2 

Palveluntuottaja-
osapuolten oman 
toiminnan rahoi-
tuskustannukset 

  √ 

Palkkioon sisältyviä yleiskustannuksia  

Palveluntuottajaosapuolten rahoituskustannuk-
sista vastaa kukin osapuoli itse. 

3 
Projektin vakuu-
tusstrategian laati-
minen 

√   
Korvattavia kustannuksia.  
Esim. meklaripalkkiot. 

4 
Projektin vakuu-
tukset 

√   
Korvattavia kustannuksia.  
Esim. lakisääteiset omaisuus- ja vastuuvakuu-
tukset. 

5 
Projektin vakuu-
tusten omavastuut 

√   Korvattavia kustannuksia. 

6 Muut vakuutukset   √ 
Palkkioon sisältyviä yleiskustannuksia.  
Esim. työntekijöiden vapaaehtoiset eläke-, 
matka- yms. vakuutukset. 

7 

Projektista kol-
mannelle osapuo-
lelle tai ulkopuoli-
seen omaisuuteen 
kohdistuvat vahin-
got ja sanktiot 

√   

Korvattavia kustannuksia, allianssisopimuksen 
mukaisesti edellyttäen, että teko ei ole törkeä tai 
tuottamuksellinen. 

Vakuutettavia vahinkoja. 

8 
Projektin vahingot 
ja virheet sekä nii-
den korjaaminen 

√   

Korvattavia kustannuksia.  

Mahdollisten vahinkojen ja virheiden korjaami-
sesta sekä ns. turhista yrityksistä johtuvat kus-
tannukset ovat korvattavia kustannuksia. 

Vakuutettavia vahinkoja. 

9 Projektin vakuudet √   Korvattavia kustannuksia 

10 

Projektiin liittyvät 
lainsäädännön 
muutoksista johtu-
vat kustannukset 

√   Korvattavia kustannuksia.  

 

Viranomaismaksut 

1 

Projektiin liittyvät 
verot, tullit ja vas-
taavat viranomais-
maksut 

√   
Korvattavia kustannuksia.  
Esim. valtion viranomaisen kantamat verot, tullit 
ja viranomaismaksut. 

2 Luvat √   Korvattavia kustannuksia 

3 Rikemaksut    Eivät ole korvattavia kustannuksia 

 
  



 
  7 (6) 
 

 

# Kustannus 

Korvattavat kustannukset 
Yleis- 

kustannukset  

(palkkiossa) 

Huom Kohdistus  
tositteella 

Kohdistus  
kertoimella 

   

 

4. Allianssikustannukset 

1 
Allianssin tuote-ke-
hityskustannukset 

√   
Korvattavia kustannuksia allianssin johtoryhmän 
hyväksymässä laajuudessa 

2 Allianssikoulutus √   
Korvattavia kustannuksia allianssin johtoryhmän 
hyväksymässä laajuudessa 

3 
“Arvoa rahalle” -ra-
portointi 

√   Korvattavia kustannuksia. 

4 

Allianssisopimus-
ten mukaiset tar-
kastukset ja audi-
toinnit 

√     
Korvattavia kustannuksia. 

Hankinta vaati allianssin tai tilaajan päätöksen 

5 
Allianssi-brändin 
tai julkisuuskuvan 
rakentaminen 

√   

Korvattavia kustannuksia allianssin johtoryhmän 
hyväksymässä laajuudessa 

 

6 
Allianssin edustus-
kulut 

  √ 

Eivät ole korvattavia kustannuksia. 
Projektin henkilöstöön kohdistuvat kohtuulliset 
kulut voivat olla korvattavia kustannuksia alli-
anssin johtoryhmän hyväksymässä laajuudessa 

7 

Keskeytyksestä tai 
töiden uudelleen 
käynnistämisestä 
aiheutuvat kustan-
nukset 

√   

Korvattavia kustannuksia. Mikäli keskeytyksestä 
tai töiden uudelleen aloituksesta aiheutuu Pal-
veluntuottajalle kustannuksia mukaan lukien 
odotuskustannukset sekä korvaukset kolman-
sille osapuolille, nämä ovat korvattavia kustan-
nuksia, huomioiden kuitenkin kustannusten koh-
tuullisuus. 

 
Korvattavien kustannusten taulukko kuvaa Allianssin sopimusosapuolten kustannusten kohdistamisen periaatteet Allians-
sin kaupallisen mallin mukaisesti. Taulukko ei ole täydellinen ja sitä voidaan täydentää ja täsmentää tarjousprosessin 
aikana ja hankkeen kehitysvaiheessa sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. 


