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Allianssimalli
Harri Yli-Villamo, DI
Rakennuttamisosaston johtaja, Liikennevirasto
harri.yli-villamo@liikennevirasto.fi

visia kokemuksia. Toteutusmuodolla on raportoitu 
saavutetun säästöjä projektin kustannuksissa, no-
peutetun hankkeen toteutusta sekä parannetun 
useiden muiden projektin laadullisten tavoitteiden 
toteutumaa.

Allianssimallilla tarkoitetaan toteutusmuotoa, 
missä hankkeen eri osapuolet (tilaaja, suunnitte-
lijat, urakoitsijat ja mahdollisesti materiaalitoimit-
tajat) solmivat yhteisen sopimuksen ja muodosta-
vat Allianssin. Allianssimalli perustuu malliin, jossa 
hankkeen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovi-
tulla tavalla. Allianssimallin perusperiaatteet ovat 
läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittu riskien 
jako, yhteisvastuullisuus – ei syyttely – ja yhteinen 
päätöksenteko. Palveluntuottajan valinta perus-
tuu neuvottelumenettelyyn, jossa tärkeänä kritee-
rinä on muodostuvan ryhmän kyky toimia Allians-
sissa. Tavoitteena on varmistaa oikea osaaminen 
ja kulttuurinen valmius toimia yhteistyössä kaikki-
en osapuolten kanssa. Osapuolten pitää kyetä avoi-
muuteen ja luottamukseen toisiaan kohtaan. Tätä 
taustaa vasten strategisena tavoitteena Allianssi-
mallin kautta on
•	 parantaa rakentamisen tuottavuutta
•	 muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria koh-

ti avointa ja luottamukseen perustuvaa toimin-
tatapaa

•	 valmistaa lopputuotetta nopeammin, laaduk-
kaammin ja edullisemmin

•	 kehittää innovatiivisuutta ja osaamista.

2 Allianssimallin tutkimus ja pilotointi 
Suomessa

Allianssi toteutusmuotona on saanut alkunsa Poh-
janmeren öljynporauslauttojen rakentamisen yh-
teydessä, jolloin huomattiin parhaisiin tuloksiin 
päästävän yhteisesti riskejä jakaen ja samat avain-
tulostavoitteet asettaen. Infra-alalla ensimmäise-
nä Allianssia ryhtyivät soveltamaan australialaiset, 
jotka olivat 1990-luvun lopulla tilanteessa, missä 
vähänkään vaativammat projektit saatettiin lähes 
aina loppuun oikeudessa. Heidän kertomansa mu-
kaan jokaisella työmaalla juristit olivat sekä tilaajien 
että palveluntuottajien puolelta hyvin työllistettyjä. 
Kustannusennusteiden pitämättömyys ja toimin-
nan huono kehitys ajoi eri tahot etsimään uusia 
mahdollisuuksia projektien toteuttamiseen ja Alli-

1 Johdanto
Investointihankkeiden perinteisten toteutusmuo-
tojen ongelmat ja infra-alan alhaisesta tuottavuu-
desta johtuvat kehittämispaineet ovat johtaneet 
uusien urakka- ja toimintamallien etsimiseen. Pe-
rinteinen urakointikäytäntö, missä tilaaja teettää 
erikseen suunnitteluratkaisuja ja kilpailuttaa niiden 
perusteella urakoita, ei hyödynnä eri osapuolten 
osaamista täysimääräisesti. Tällöin suhteellisen ai-
kaisin lukkoon lyödyt ratkaisut vievät mahdollisuu-
det jatkuvalta hankkeen kehittämiseltä.

Vaativiin hankkeisiin liittyvät riskit ja epävarmuu-
det korostavat perinteisten toteutusmuotojen on-
gelmia. Hankkeiden toteuttaminen rakennetussa 
ympäristössä sekä sen mukanaan tuomat monet 
liittymäpinnat ja sidosryhmäintressit, vilkas liiken-
ne sekä työmaanaikaisten järjestelyjen vaativuus 
ovat osa haastetta. Myös epävarmuus olosuhteis-
ta ja lähtötiedoista sekä tarve minimoida rakennus-
työnaikaisia haittoja asettavat lisää haasteita. Viime 
aikoina on myös infra-alalla havaittu, että teknolo-
giakehitys (mm. tuotetietomallit) antaa mahdolli-
suuksia, joita ei välttämättä hankkeessa sen alkaes-
sa tunneta. 

Perinteisin menetelmin kilpailtaessa epävarmuu-
den hinnoittelu voi olla tilaajalle kallista eikä mal-
li juurikaan kannusta urakoitsijoita tilaajan tavoit-
teiden mukaiseen toteutukseen. Toinen vaihtoehto 
joka toteutuu usein laskusuhdanteen aikana – on 
se, että urakoitsijat eivät hinnoittele riskejä, vaan ot-
tavat ne hyvään tuuriin luottaen itselleen. Tämä joh-
taa valitettavan usein vakaviin taloudellisiin ongel-
miin, jotka lisäävät vastakkainasettelua hankkeissa. 
Se että tilaaja kantaa kaikki riskit ei kannusta toimi-
joita parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Riskiä 
on siis voitava jakaa toimijoiden kesken.

Tuottavuuden vaatimaton kasvu on tunnistet-
tu ongelma rakennusalalla. Syitä huonolle kehityk-
selle ovat mm. toimitusketjun huono hallittavuus ja 
toiminta sekä hukka tuotannossa. Perinteinen ura-
kointitapa ohjaa toimijoita maksimoimaan omaa 
suoritustaan kokonaisuuden kustannuksella. 

Ongelma on kansainvälisesti niin tunnustettu, 
että maailmalla on aktiivisesti etsitty keinoja tilan-
teen korjaamiseksi. Etenkin Australiassa on laajas-
ti käytössä ns. Allianssiurakka tai Allianssiprojekti, 
josta on saatu toistaiseksi lähes yksinomaan positii-

Pekka Petäjäniemi, DI
Uudishankkeet-yksikön päällikkö, Liikennevirasto
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R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

13
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
A

M
K

 R
K

L 
ry



58

anssimallin käyttöönottoon. Tähän mennessä Aust-
raliassa ja Uudessa-Seelannissa on toteutettu noin 
neljäsataa monimutkaista sekä paljon riskejä sisäl-
tävää rakennusprojektia Allianssimallilla ja koke-
mukset niistä ovat erittäin rohkaisevia.

Suomessa Allianssimallia ryhdyttiin tutkimaan 
alan yhteisenä kehitysprojektina vuonna 2007, jol-
loin VTT toteutti laajan selvityksen useine alatyö-
ryhmineen. Tuloksena syntyi raportti, joka antoi hy-
viä teoreettisia eväitä Allianssin käyttöönottoon, 
mutta todellista tahtoa mallin soveltamiseen ja 
käyttöönottoon ei kuitenkaan löytynyt.

Liikenneviraston aloittaessa toimintansa vuon-
na 2010 oli sopiva hetki kehittää yhdessä myös 
hankinta- ja toteutusmuotoja. Liikennevirasto esit-
ti tavoitteekseen olla vuonna 2015 infra-alan tuot-
tavuudella mitattuna Euroopan ykkönen. Virastos-
sa aloitettiin Allianssimallin kehittäminen Suomen 
olosuhteisiin sopivaksi ja avainhenkilöiden joh-
donmukainen kouluttautuminen. Liikenneviras-
to käynnisti ensimmäisen Allianssi-pilottihankkeen 
valmistelun keväällä 2010 ja teki hankintapäätök-
sen ensimmäisestä Allianssista heinäkuun alussa 

2011. Tämä nopea eteneminen ja uuden toiminta-
tavan tunnistetut hyödyt loivat hyvän pohjan uu-
sille Allianssi-projekteille. Vuonna 2012 Suomessa 
on käynnissä viisi Allianssimallilla toteutettavaa tai 
mallia soveltavaa projektia. Pilottiprojektien myötä 
on Suomessa tehty ja on tekeillä huomattavaa tut-
kimusta Allianssimalliin liittyen. 

Allianssimallin katsotaan soveltuvan erityisesti 
seuraavanlaisiin hankkeisiin:
•	 Hanke on merkittävän iso ja sisältää riskejä ja sitä 

voidaan yhteistyöllä hallita paremmin.
•	 Kustannukset ovat hankkeen hyväksyttävyyden 

kannalta kriittiset, joten tilaajan odotuksena on 
Allianssimallin avulla saada parempi varmuus 
kustannusten hallintaan.

•	 Hankkeen läpimenoaika on tärkeä.
•	 Hanke on vaativa, koska se toteutetaan asutuk-

sen ja vilkkaan liikenteen keskellä sekä sisältää 
paljon eri tekniikkalajeja.

•	 Hankkeessa voidaan saavuttaa osapuolten hyväl-
lä yhteistyöllä merkittäviä tuloksia.

•	 Hanke sisältää riittävästi mahdollisuuksia hakea 
vaihtoehtoja kokonaisuuden kannalta.

Allianssin kesto

Hankkeen 
kehitysvaiheen 
Allianssisopimus (KAS)

Hankkeen 
toteutusvaiheen 
Allianssisopimus (TAS)

Hankkeen 
kehitysvaihe

Hankkeen 
toteutusvaihe

Rakennusvaihe Takuuaika

Onko
kaikki tavoitteet

sovittu?

Tilaaja haluaa
edetä?

Toteutuksen ehtona on,
että kaikista keskeisistä
tavotteista on sovittu ja
että tilaaja haluaa edetä
kyseisillä tavotteilla.

• Tilaaja ja palveluntuot-
taja ovat yhteisvastuussa 
kaikista takuuajan 
korjauksista.

• Allianssi on voimassa 
takuuajan loppuun asti.

• Tilaaja ja palveluntuottajat
työskentelevät yhdessä ja toteuttavat
hankkeen yhteisellä Allianssi organisaatiolla.

• Kaupalliset ehdot on asetettu siten, että
osapuolet jakavat edut/haitat, jos 
kustannukset ja muut asetetut tavoitteet ovat 
parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet.

Kuva 1. Allianssin vaiheet.R
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Kustannusarvio
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Lopullinen kustannusarvio valitaan
etukäteen sovitulta luotettavuustasolta. 
Oletuksena on, että tämä taso on 50 % (P   ).50

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Kuva 2. Luotettavuus- 
analyysi.

3 Allianssimallin pääperiaatteet
Allianssiurakka käsittää kaksi päävaihetta kuvan 1 
mukaisesti. Allianssi vastaa kaikkien vaiheiden suo-
rittamisesta, joista laaditaan erilliset kehitys- ja to-
teutusvaiheen Allianssisopimukset. 

Hankkeen kehitysvaiheen aikana Allianssin osa-
puolet (palveluntuottajat ja tilaaja) sopivat
•	 tavoitekustannuksesta
•	 avaintulosalueiden suorituskykymittareista
•	 käytettävien muutosmekanismien lopullisista yk-

sityiskohdista.
Kehitysvaiheessa noudatetaan kehitysvaiheen Alli-
anssisopimusta (KAS).

Allianssi toteuttaa hankkeen ja luovuttaa sen val-
mistumisen jälkeen tilaajalle. Allianssin osapuolet 
ovat yhteisesti vastuussa hankkeen virheistä takuu-
vaiheen loppuun asti. Toteutusvaiheessa ja takuu-
vaiheessa noudatetaan toteutusvaiheen Allianssi-
sopimusta (TAS).

Kustannusarvion luotettavuustaso 
Kehitysvaiheessa Allianssiosapuolet laativat yhdes-
sä hankkeen kustannusarvion. Kustannusarviossa 
voidaan huomioida oletetut kustannustason nou-
sut, tai ne voidaan jättää kustannusarviossa huo-
miotta ja käsitellä vasta tavoitekustannusta laaditta-
essa hankkeen riskeinä. Kustannusarvion laadinnan 
ammattitaitoista toteutusta on osaltaan varmista-
massa tilaajan hankkima kustannusasiantuntija.

Kehitysvaiheessa määritetylle kustannusarviol-
le suoritetaan luotettavuusanalyysi käyttämällä yh-
teisesti sovittua luotettavuusanalyysimenetelmää, 
esimerkiksi Monte Carlo -analyysia. Luotettavuus-
analyysilla pyritään huomioimaan kustannusarvi-
oon sisältyvät riskit ja mahdollisuudet. Monte Carlo 
-analyysia käytettäessä todennäköisyyskäyrältä et-
sitään piste, joka vastaa kustannusarvion todennä-

köisyyttä 50 % (P50), ellei ole pakottavaa syytä vali-
ta muuta pistettä. P50 piste kuvaa sitä pistettä, jossa 
todennäköisyys kustannusten ylittymiseen on yhtä 
suuri kuin todennäköisyys kustannusten alittumi-
seen. Tarjoaja voi esittää myös muuta luotettavuu-
sanalyysia käytettäväksi. Valittu piste toimii lopulli-
sena kustannusarviona.

Tavoitekustannus
Tavoitekustannus määritetään edellä kuvatusta lo-
pullisesta kustannusarviosta siten, että siihen lisä-
tään jokaisen osapuolen toteutusvastuulle kuulu-
viin töihin kohdistuvat osapuolikohtaiset palkkiot 
sekä sellaiset yhteisesti hyväksytyt riskivaraukset, 
joita ei ole käsitelty kustannusarviossa.

Tavoitekustannus sovitaan yhteisesti kehitysvai-
heessa.

Kaupallisen mallin yleiset periaatteet
Kaupallisen mallin yleiset periaatteet:
a) Kaikki voittavat tai kaikki häviävät.
b) Läpinäkyvyys on täydellistä, kirjat avoimia.
c) Voittojen ja tappioiden jako on tasapuolinen. 

Voitot ja tappiot ovat verrannollisia todelliseen 
suoritukseen sekä tilaajille tuotettuun arvoon 
avaintulosalueittain (tasapuolinen ei välttämät-
tä ole samansuuruinen tai tasasuhteinen).

d) Kunkin osapuolen kokonaisriski on kyseisen 
osapuolen palkkion suuruinen.

e) Bonusten ansaitseminen edellyttää Allianssilta 
erinomaista suoritusta tilaajille arvoa tuovissa 
avaintulosalueissa.

f ) Erittäin hyvin onnistuttaessa bonusten määrä 
voi kasvaa tavoitekustannuksen alituksen kaut-
ta.

g) Jokainen palveluntuottaja saavuttaa sanktio-
osansa samaan aikaan, mikäli hanke epäonnis-
tuu.
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Kannustinjärjestelmä
Bonus/sanktio

Riskit/mahdollisuudet jaetaan 
osapuolten kesken 
kannustinjärjestelmän avulla.

Sanktion riski rajoittuu palkkion
määrään, joten huonoimmassakin 
tapauksessa osapuolille maksetaan 
korvattavat kustannukset.

Suorat 
hankkeen

kustannukset

Hankkeen yleis-
kustannukset

Yrityksen
yleiskulut

“Normaali”
kate

Palkkioon 100 %
riskillä sanktio-
järjestelmän kautta
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Kolmiosainen kompensaatiomalli

Korvattavat kustannukset Kaikki Allianssin töiden suorat kustannukset (mukaan lukien virheet, korjaukset  
ja turhat yritykset) sekä hankekohtaiset yleiskustannukset korvataan todellisten 
tarkastettujen kustannusten mukaisesti.

Palkkio Palkkio kattaa ”normaalin” katteen ja osan ei-hankekohtaisista yleiskustannuksista 
(pääkonttorikulut).

Kannustinjärjestelmä  
(Bonus/sanktio)

Sovittu bonus tai sanktio riippuen hankkeen onnistumisesta kannustinjärjestelmän 
mukaisesti.

Kaupallinen malli jakaantuu kolmeen osaan kuvassa 3 esitetyn mukaisesti.

Kuva 3. Kolmiosainen kompensaatiomalli.

h) Erinomaiseen lopputulokseen tarvittavien lisä-
resurssien hankkimisen tulisi olla mahdollista si-
ten, että resursseihin investoinut palveluntuot-
taja ei kärsi siitä epäreilusti.

Kaupallisen mallin onnistuminen edellyttää, että
•	 kaikki osapuolet ymmärtävät perusteellisesti kau-

pallisen mallin ja hyvän/huonon tuloksen vaiku-

tuksen Allianssin kaupalliseen tulokseen
•	 kaupallisen mallin kehittämisen, sopimisen ja 

käytäntöönpanon prosessit suoritetaan tavalla, 
joka auttaa luomaan sekä ylläpitämään osapuol-
ten välisiä avoimia, rehellisiä ja luottamuksellisia 
suhteita.

Maksujen suoritus ja kannustinjärjestelmän käsittely
Kuukausittaiset laskut ja maksut perustuvat seuraaviin periaatteisiin:

Korvattavat  
kustannukset

Maksetaan kuukausittain sovitussa maksuajassa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 
Maksuposteissa tehdään tarvittaessa korjauserä siten, että palveluntuottajan ei tarvitse 
rahoittaa hanketta merkittävästi.

Palkkio Maksu suoritetaan kuukausittain ja se perustuu osapuolen sovittuun palkkioprosenttiin, 
toteutuneisiin korvattaviin kustannuksiin ja oman työn/hankintojen jakoon.  Urakoitsi-
joiden palkkiot maksetaan tarjottuun kiinteään palkkioon asti.

Kannustinjärjestelmä  
eli bonukset/sanktiot
(ei kehitysvaiheessa)

•	 Maksaminen edellyttää Allianssin johtoryhmän hyväksynnän.
•	 Toteutusvaiheen valmistumisen jälkeen Allianssin johtoryhmä tekee alustavan bonus-

ten/sanktioiden jaon.
•	 Allianssin johtoryhmä voi myös ennen toteutumisvaiheen valmistumista määrätä ker-

tyneitä bonuksia/sanktioita maksettavaksi.
•	 Hankkeen valmistumisen jälkeen Allianssin johtoryhmä tekee lopullisen bonusten/

sanktioiden jaon.

Osapuolet kantavat hankkeen kehitysvaiheen palkkion osalta riskiä samalla tavoin kuin toteutusvaiheessa mak-
settavan palkkion osalta. Hankkeen kehitysvaiheessa maksettu palkkio on siis mahdollista menettää sanktioiden 
kautta.R
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Korvattavat kustannukset 
Yleistä 
Korvattavia kustannuksia ovat Allianssin osapuol-
ten hankkeeseen liittyvät todelliset kustannukset. 
Korvattavia kustannuksia ei olisi syntynyt, mikäli 
hanketta ei olisi toteutettu. Myös mahdolliset vir-
heistä ja niiden korjaamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ovat hankkeeseen liittyviä korvattavia kus-
tannuksia.

Korvattavista kustannuksista maksetaan palkkio 
kohdassa Allianssin eri vaiheet määritetyn mukai-
sesti. Palkkion määrä riippuu konsulttien osalta sii-
tä, onko kyseessä osapuolen omasta työstä synty-
nyt korvattava kustannus vai hankinta.

Talousasiantuntija suorittaa valintavaiheessa 3 
kahden loppusuoralle valitun tarjoajan sisäisen/ul-
koisen laskentatoimen tarkastuksen (jäljempänä 
”auditointi”). Tarkastuksen avulla luodaan tarkka 
raja sille, mitkä kustannukset kuuluvat korvattaviin 
ja mitkä sisältyvät palveluntuottajan palkkioon. Tar-
kastuksessa selvitetään myös tiedot jokaisen orga-
nisaation yleiskustannuksista.

Tilaaja hankkii kehitysvaiheen käynnistymisen 
yhteydessä itsenäisen talousasiantuntijan suoritta-
maan jatkuvia tarkastuksia Allianssin sisällä. Tämä 
talousasiantuntija voi olla sama yritys kuin edelli-
sessä kappaleessa mainittu talousasiantuntija.

Talousasiantuntijan tehtävänkuvaus kuuluu tar-
jouspyyntöaineistoon.

Korvattavien kustannusten määritelmä
Korvattavat kustannukset määräytyvät seuraavien 
periaatteiden mukaisesti:
a) Korvattaviin kustannuksiin ei kuulu mikään 

osuus palveluntuottajan yleiskuluista tai -kus-
tannuksista.

b) Korvattaviin kustannuksiin ei kuulu kate.
c) Korvattaviin kustannuksiin ei kuulu sisäinen 

kate palveluntuottajan henkilöstön, koneiston, 
tarvikkeiden tai resurssien käytöstä, esimerkiksi 
yrityksen tai konsernin sisäisten myyntihintojen 
kautta.

d) Palveluntuottajalle ei korvata mitään kustan-
nuksia, jotka eivät ole todellisia hankkeesta joh-
tuvia kustannuksia. Mitään kuluja ei saa esittää 
kahteen kertaan korvattavaksi (eli ei saa nostaa 
korvauksia kahdesta paikasta).

e) Korvattavista kustannuksista vähennetään ne 
hankkeeseen liittyvät maksut, jotka palvelun-
tuottaja vastaanottaa muilta kuin tilaajalta (ku-
ten palautukset, ostohyvitykset, alennukset 
jne.).

f ) Korvattavaksi kustannukseksi ei hyväksytä kus-
tannusta, joka on aiheutunut osapuolen ta-
hallisesta tai törkeästä teosta, laiminlyönnistä, 

immateriaalioikeuksien loukkauksesta taikka 
vakuutusten laiminlyönnistä.

g) Mikäli korvattavista kustannuksista syntyy epä-
varmuutta/erimielisyyttä, pyytää Allianssin joh-
toryhmä Allianssin talousasiantuntijalta tulkin-
nan. Talousasiantuntija perustaa tulkintansa 
auditoinnissa saamiinsa tietoihin.

Allianssin projektipäällikkö hyväksyy korvattavat 
kustannukset Allianssin johtoryhmän hyväksymien 
menettelytapojen mukaisesti.

Korvattavien kustannusten määrittely tehdään 
yksityiskohtaisemmin valintaprosessin vaiheessa 3 
(ks. kuva 6), ja se sisällytetään Allianssin kehitys- ja 
toteutusvaiheen sopimuksiin. 

Palkkio 
Periaate
Palveluntuottajille maksettavan palkkion on tarkoi-
tus kompensoida palveluntuottajalle
a) asianmukainen osuus yleiskustannuksista
b) normaalin liiketoiminnan kate.

a Riskinjako
Perinteisissä urakkamuodoissa hankkeen jokaisel-
la osapuolella on sopimuksessa määritellyt yksilölli-
set velvoitteet ja niihin liittyvät kaupalliset sekä so-
pimukselliset seuraamukset, jos osapuoli suoriutuu 
huonosti sille asetetuista velvoitteista. Riskit on py-
ritty jakamaan siten, että osapuoli, joka parhaiten 
pystyy kyseiseen riskiin vaikuttamaan, kantaa myös 
vastuun siitä.

Allianssissa tilaajan ja palveluntuottajan on tar-
koitus hankkeen kehitysvaiheen aikana päästä yh-
teisymmärrykseen sekä sopimukseen hankkeen 
kustannus- ja muista avaintulostavoitteista. Kun ta-
voitteista on päästy sopimukseen, ovat kaikki hank-
keen toteuttamiseen liittyvät riskit yhteisiä Alli-
anssin osapuolten välillä. Riskit ja mahdollisuudet 
jaetaan kaikkien Allianssin osapuolten kesken Alli-
anssisopimuksessa sovitun mukaisesti.

Tärkeintä on ymmärtää, että riskien ja etujen to-
teutuminen perustuu kaikkien Allianssiosapuolten 
yhteiseen tulokseen eikä ole yksittäisen Allianssi-
osapuolen vastuulla.

b Organisointi
Perinteisissä sopimusmuodoissa jokainen osapuo-
li toimii omassa organisaatiossa, sen johdon alai-
suudessa, omin prosessein ja protokollan mukaan. 
Henkilöiden rooli ja tehtävät hankkeissa määräyty-
vät sen mukaan, mikä on heidän asemansa yrityk-
sen organisaatiossa ja miten heidät on yrityksen 
toimesta nimetty hankkeen organisaatioon. Alli-
anssissa eri osapuolet, tilaaja ja palveluntuottajat, 
toimivat yhdessä yhteisesti muodostetussa organi-
saatiossa. 
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Tarjoajasta tai, jos tarjoaja on ryhmittymä, kaikis-
ta ryhmittymän jäsenistä tulee Allianssin osapuolia, 
ja he allekirjoittavat Allianssisopimuksen. 

Tilaajan määrittelemä Allianssin organisaatiora-
kenne ja hallinto on kuvan 5 mukainen: 

Allianssin johtoryhmä 
Hankkeen yleisestä hallinnosta ja korkean tason 
johtamisesta vastaa Allianssin johtoryhmä, jossa on 
edustettuna jokainen palveluntuottaja. 

Johtoryhmän ensisijainen tehtävä on vastata Al-
lianssin johtamisesta ja sen suorituksesta. Johto-
ryhmä on vastuussa Allianssin tavoitteiden täyt-
tämisestä, ja sen tulee huolehtia, että Allianssin 
osapuolet täyttävät velvoitteensa.

Allianssin periaatteen mukaisesti kaikilla johto-
ryhmän osapuolilla on tasapuolinen sananvalta, ja 
kaikkien johtoryhmän päätösten tulee olla yksimie-
lisiä.

Jotta johtoryhmä pystyisi toimimaan tehokkaas-
ti, tulee ryhmän jäsenillä olla riittävästi aikaa täyt-
tääkseen roolinsa sekä heidän tulee omata oikeat 
ominaisuudet seuraavat mukaan lukien:
•	 erinomaiset johtamistaidot – mukaan lukien 

kyky asettaa kyseenalaiseksi omat ennakkoide-
ansa – ja sitoutuminen kehittää edelleen johta-
mistaitojaan Allianssissa.

•	 valta tehdä tarvittavat päätökset ja halu/taito 
käyttää valtaa tarkoituksenmukaisesti ja tehok-
kaasti – erityisesti

 – valta ja kyky tehdä päätöksiä johtoryhmän 
puolesta sekä kyky johdonmukaisesti varmis-
taa tuki korkeammalta tasolta, kun oma toimi-
valta ylittyy

 – kyky johdattaa oma organisaationsa läpi kult-
tuurillisen muutoksen, joka on välttämätön, 
jotta voidaan tehokkaasti osallistua Allianssi 
-hankkeeseen.

•	 pitkä kokemus yrityksen liiketoimintatavoittei-
den ja strategioiden määrittämisestä omissa or-
ganisaatioissaan ja korkea kunnioitus sekä arvos-
tus toisia osapuolia kohtaan

•	 erityinen osaaminen ja kokemus, jotka tuovat li-
säarvoa Allianssille ja joita halutaan käyttää Alli-
anssin hyödyksi.

Riskit ja mahdollisuudet

Perinteisesti

Allianssissa

Jokainen osapuoli kantaa riskin
omasta suorituksestaan

tai

Osa erityisistä riskeistä voi
olla jaettu

Riskien siirtäminen

Riskien jakaminen ja
yhteinen hallinta

Tilaajan
vastuut

Toimijoiden
vastuut

Tilaajan
vastuut

Toimijoiden
vastuut

Jotkut riskit ja mahdollisuudet
on toimijoilla itsellään

tai

Lähes kaikki riskit ja 
mahdollisuudet on 
jaettu ydintoimijoiden kesken

Pääasiassa 
yhteiset vastuut

Lähes kaikki
vastuut ovat yhteisiä

Kuva 4. Riskien jako – perinteisesti ja 
Allianssissa.

Allianssin johtoryhmä
(edustettuna Allianssin kaikki osapuolet)
• Korkean tason tuki ja yhteydenpito hankkeen tilaajaan
• Allianssin kustannus- ja avaintavoitteiden hyväksyminen
• Allianssin johtaminen ja toteutuksen valvonta
• Nimittää Allianssin projektipäällikön
• Hyväksyy Allianssin projektiryhmän jäsenet
• Ratkaisee syntyvät erimielisyydet
• Kannustaa Allianssiorganisaatiota erinomaisiin tuloksiin

Allianssin projektipäällikkö
• Johtaa Allianssin projektiryhmää ja edustaa sitä 
  johtoryhmässä
• Vastaa Allianssin operatiivisesta toiminnasta
• Vastaa päätösten toimeenpanosta
• Vastaa raportoinnista johtoryhmälle

Allianssin projektiryhmä
• Projektin tavoitteiden toteuttaminen tai ylittäminen
• Projektin päivittäinen johtaminen
• Seuranta, ennustaminen ja raportointi
• Riskienhallinta
• Jäsenet nimetään “paras hankkeelle” -periaatteella

Muu projektiorganisaatio

Palveluntuottaja
Suunnittelu ja
rakentaminen

Allianssin
tilaajaosapuoli

Omistaja

Kuva 5. Allianssin organisaatiorakenne.R
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Allianssin projektipäällikkö ja projektiryhmä
Allianssin projektiryhmä hoitaa hankkeen päivittäi-
sen johtamisen ja hallinnon. Ryhmää johtaa Allians-
sin projektipäällikkö. Allianssin projektipäällikkö on 
raportointivastuussa Allianssin johtoryhmälle. Näin 
johtoryhmä on tietoinen, täyttääkö Allianssi sil-
le asetetut tavoitteet toimittaessa Allianssin johto-
ryhmän Allianssille asettamien menettelytapojen ja 
valtuutusten puitteissa. Allianssin projektipäällikkö 
ehdottaa Allianssin projektiryhmän jäsenet Allians-
sin johtoryhmälle hyväksyntää varten. On suositel-
tavaa, että jokainen Allianssin osapuoli olisi edus-
tettuna Allianssin projektiryhmässä. Tämä vaatimus 
ei ole kuitenkaan ehdoton vaatimus, vaan kaikki 
paikat täytetään ”paras hankkeelle” periaatteella. 
Allianssin projektiryhmän jäsenten odotetaan tar-
vittaessa työskentelevän hankkeessa täysipäiväi-
sesti. Osa projektiryhmän jäsenistä tulee työskente-
lemään hankkeessa vain osa-aikaisesti.

Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimi-
joiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen pe-
rustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet 
vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja 
rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, 
sekä jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä riskejä 
ja hyötyjä sekä noudattavat tiedon avoimuuden pe-
riaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen.

Allianssiurakka on luonteeltaan yhteistoiminnal-
linen projektin toteutustapa, jossa yhteistoiminnal-
lisuuden toteutuminen on pyritty varmistamaan 
käytettävillä sopimusrakenteilla. Näin ollen Allians-
siurakkaa voidaan ensisijaisesti kuvata rakenteelli-
silla ja yhteistoiminnallisilla tyyppipiirteillä. Raken-
teellisiin järjestelyihin liittyviä tyyppipiirteitä ovat 
seuraavat:
•	 Yhteinen sopimus. Allianssin tehtävät kattavat 

projektin suunnittelu- ja toteutustehtävät sekä 
yleensä myös niihin ja hankkeen edistämiseen 
liittyviä perinteisesti tilaajan toteuttamat tehtä-
vät, joista kyseiset toimijat vastaavat yhteisesti. 
Osapuolet laativat toteutuksesta monen toimi-
jan välisen, yhden yhteisen sopimuksen sen si-
jaan, että sopimukset laadittaisiin useina (erihen-
kisinä) kahdenvälisinä sopimuksina.

•	 Yhteinen organisaatio. Allianssiorganisaatio si-
sältää henkilöitä kaikista sopimusosapuolten or-
ganisaatioista, myös tilaajalta. Hankkeen toteu-
tusta koskevat päätökset tapahtuvat osapuolten 
yhdessä tekeminä. Hankkeen tavoitekustannus 
sisältää eri osapuolten erät ja on siten koko hank-
keen kattava summaluku. Kustannusarvio kattaa 
kaikki nämä vastaavat tehtävät ja henkilöt.

•	 Riskien jakaminen. Allianssiosapuolet kantavat 
hankkeen toteutukseen liittyvää riskiä yhteises-
ti, ja tämä menettely koskee pääosaa sekä positii-
vista että negatiivisista riskeistä. Näin myös pal-

veluntuottajien korvaus perustuu siihen, miten 
koko hankkeen toteutuksessa onnistutaan, eikä 
siihen, miten he omissa töissään onnistuvat. Käy-
täntö edellyttää avoimuuden periaatteiden nou-
dattamista kustannusseurannassa.

Nämä tyyppipiirteet ovat yksikäsitteisiä ja ehdotto-
mia, joita ilman toteutus ei ole Allianssiurakan mu-
kainen. Yhteistoiminnan luonteeseen liittyvät tyyp-
pipiirteet ovat seuraavat:
•	 Luottamus. Toimijoiden välinen keskinäinen 

luottamus on keskeinen Allianssiurakan ele-
mentti. Ilman sitä yhteiseen riskin kantamiseen 
ja avoimuuteen perustuvaa mallia on vaikea hyö-
dyntää. Luottamuksen syntymisessä on kyse tun-
neperäisestä ja inhimillisestä käyttäytymisestä, 
joka vaatii aikaa. Näin ollen toimijoiden pitkä ja 
perusteellinen valintavaihe ja sen tietointensiivi-
syys sekä työpajat ovat luontainen osa Allianssia.

•	 Sitoutuminen. Allianssin yhteisten tavoittei-
den sisäistäminen sekä vastaan tulevien ongel-
mien ratkaiseminen ja jatkuva parantaminen tu-
levat mahdollisiksi vain toimijoiden sitouduttua 
hankkeeseen. Sitoutuminen on tahtotila, jon-
ka syntymistä edistetään kannustinjärjestelmil-
lä, yhteisellä päätöksenteolla sekä tarkoituksen-
mukaisilla organisaatiorakenteilla, jotka samalla 
edesauttavat luottamuksen ilmapiiriä.

•	 Yhteistyö. Allianssiurakka kokoaa hankkeen kes-
keiset toimijat yhteisvastuullisen sopimuksen pii-
riin tarkoituksenaan parantaa ja lisätä osapuol-
ten keskinäistä yhteistyötä sekä vuorovaikutusta: 
nämä ovat Allianssin toimivuuden avaintekijöitä. 
Tehokkaan toiminnan ja tiedonvaihdon edelly-
tyksiä voidaan pyrkiä parantamaan yhteisillä tila-
ratkaisuilla, tietojärjestelmillä ja ennakkoon sovi-
tuilla päätöksentekoperiaatteilla.

Nämä ovat myös toimivan Allianssiurakan ominai-
suuksia ja edellytyksiä, mutta ne ovat luonteeltaan 
vaikeasti konkretisoitavissa ja mitattavissa, joten 
niiden käyttö Allianssiurakan määritelmän ensisijai-
sena perustana ei ole mielekästä.

Allianssiurakkaan liittyy myös joitakin toissijaisia 
tyyppipiirteitä. Näitä ovat mm. palveluntuottajien 
aikainen valinta ja valintavaiheen suunnittelutyö-
pajat. Ilman näitä on vaikea luoda luottamukseen 
perustuvaa yhteistoimintamallia, jossa tavoitekus-
tannustaso kiinnitetään vasta osapuolten tultua 
valituksi. Muita esimerkkejä ovatkin yhteinen ta-
voitteiden määrittely ja pyrkimys jatkuvaan paran-
tamiseen.
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4 Allianssin eri vaiheet
a Hankintaprosessi ja sopimuksen teko
Palveluntuottajan hankintamenettelynä hankkees-
sa käytetään vaiheittaista neuvottelumenettelyä, 
jossa tarjoajien määrää voidaan vähentää vaiheit-
tain. Hankinta on jaettu neljään päävaiheeseen, joi-
den sisältö ja muut hankintamenettelyn yksityis-
kohdat on kuvattu kuvassa 6.

b Kehitysvaihe
Hankkeen kehitysvaihe alkaa Kehitysvaiheen Alli-
anssisopimuksen allekirjoituksesta ja Allianssi aloit-
taa toimintansa. Hankkeen kehitysvaiheen tavoit-
teena on
•	 asettaa selkeät tavoitteet hankkeelle ja Allians-

sille
•	 laatia kehitysvaiheen projektisuunnitelma
•	 muodostaa lopullinen Allianssiorganisaatio
•	 määritellä hankkeen tarkka tekninen laajuus
•	 innovoida ja kehittää teknisiä ratkaisuja ja toteu-

tustapoja
•	 toteuttaa suunnittelu, jotta Allianssi voi asettaa 

hankkeen tavoitekustannuksen
•	 asettaa hankkeen tavoitekustannus
•	 asettaa lopulliset suoritustavoitteet ja -mittarit 

Allianssin avaintulosalueille
•	 määrittää hankkeen toteutusaikataulu
•	 luoda Allianssin johtamisjärjestelmä
•	 kehittää hankkeen ohjaus- ja laadunvarmistus 

sekä raportointimenettelyt
•	 kartoittaa hankkeen riskit ja niiden hallintatoi-

menpiteet.

Hankkeen kehitysvaiheen tuloksena syntyy toteu-
tusvaiheen hankesuunnitelma, joka kuvaa hank-
keen toteutusvaiheen tekniset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä suunnitelman hankkeen toteutuk-
sesta. Hankkeen kehitysvaihe päättyy, kun tilaaja on 
hyväksynyt toteutusvaiheen hankesuunnitelman. 
Hankesuunnitelman alustava sisältö on kuvattu tar-
kemmin kehitysvaiheen Allianssisopimuksen tar-
jouspyynnön liitteessä.

Hankkeen kehitysvaiheen onnistumisen kannal-
ta on tärkeää, että Allianssiorganisaatiolla on tah-
to saada merkittäviä tuloksia aikaan ja vahva halu 
tuottaa arvoa rahalle. Onnistuminen vaatii avointa 
kommunikaatiota ja luottamusta osapuolten välillä, 
sitoutumista hankkeen avaintulostavoitteisiin sekä 
halua toimia hankkeen parhaaksi. 

c Toteutusvaihe
Tilaaja päättää hankkeen kehitysvaiheen tulosten 
pohjalta, saavuttiko kehitysvaihe sille asetetut ta-
voitteet ja voidaanko hankkeen toteutusvaihe aloit-
taa. Tilaajan katsoessa, että hankkeen toteutus-
vaihe voidaan aloittaa, osapuolet allekirjoittavat 
toteutusvaiheen Allianssisopimuksen.

Hankkeen toteutusvaihe sisältää hankkeen vaati-
man suunnittelun ja rakentamisen Toteutusvaiheen 
hankesuunnitelmassa määritetyllä tavalla ja asetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeen toteutusvaihe muodostuu raken-
nusvaiheesta ja takuuajasta. Rakennusvaihe al-
kaa Toteutusvaiheen Allianssisopimuksen allekir-
joittamisesta ja päättyy töiden valmistumiseen ja 
hyväksyttyyn vastaanottoon, jolloin alkaa takuuai-

Kuva 6. Hankintamenettelyn vaiheet.R
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ka. Hankkeen yleinen takuuaika on viisi (5) vuotta, 
jona aikana Allianssi vastaa suorituksensa sopimuk-
senmukaisuudesta mukaan lukien suunnittelu- ja 
rakennustyöt. Hankkeen toteutusvaihe päättyy ta-
kuuajan päättyessä.

Allianssi pyrkii saavuttamaan tai ylittämään kaik-
ki asetetut tavoitteet. Tämä edellyttää mm.
•	 jatkuvaa innovointia rakennussuunnittelussa ja 

tuotannon ohjauksessa
•	 johtajuutta läpi organisaation
•	 asiakassuuntautuneisuutta
•	 jatkuvan parantamisen ideologiaa
•	 korkeaa laatua ja tinkimätöntä turvallisuutta
•	 hyvää ongelmanratkaisukykyä.

5 Allianssimallin jatkokehittäminen 
Suomessa

Kokemuksien perusteella uskotaan että Allianssito-
teutusmuodolla saavutetaan korkealuokkaisia tu-
loksia, sekä hankkeelle asetetut tavoitteet tullaan 
saavuttamaan ja jopa ylittämään.

On kuitenkin tiedostettava, että Allianssimallin 
käyttöön liittyy tilaajan kannalta tiettyjä varjopuolia 
ja riskejä. Keskeinen haaste on Allianssin kyky tuot-
taa tilaajalle arvoa rahalle kustannustehokkuuden 
ja innovatiivisuuden kautta sekä kyky hankkeen ke-
hitysvaiheen aikana määrittää hankkeelle tiukat toi-
minnalliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoit-
teet.

Tästä syystä tarjoajan velvollisuus on, ei vain taa-
ta, vaan myös osoittaa tarjouksessaan ja hankinta-
vaiheen aikana, että tarjoaja on sitoutunut ja että 
sillä on kyky tehdä työtä Allianssissa. Tarjoajan tu-
lee osoittaa, että tavoitekustannukselle ja hankkeen 
muille tavoitteille pystytään asettamaan haasteelli-
set ja kestävät tavoitteet, ja Allianssi pystyy tuotta-
maan arvoa rahalle. Tästä syystä laadulle on annettu 
iso painoarvo palveluntuottajan valinnassa.

Tilaaja arvostaa sitä, että tarjoajalla on hankkeen 
suuruus ja monipuolisuus huomioon ottaen riittä-
västi omaa kykyä ja tuotantoa, jonka tehokkuutta 
sekä toimitusvarmuutta kehittämällä koko hank-
keen ajan on saavutettavissa hyötyjä. Koska Allians-
simallissa päätökset tehdään ”hankkeen parhaak-
si” -periaatteella, tarjoajalla on velvollisuus osoittaa 
oman tuotantonsa kustannustehokkuus muihin 
vaihtoehtoihin verrattuna. 

Allianssin haasteet
Allianssin kulmakivet ovat aikainen kilpailullisen to-
teuttajan valinta sekä osapuolten yhteisen riskien 
kantamisen yhdistävä rakennushankkeen toteutus-
muoto ja toimintatavat. Malli, jossa avainosapuolet 
kantavat riskiä yhteisesti ja palveluntuottajat saavat 
palkkion koko hankkeen onnistumisen perusteella, 

kannustaa toimijoita ottamaan toistensa näkemyk-
set huomioon ja toimimaan tehokkaasti yhteistyös-
sä. Osaamisen yhdistymisen kautta syntyvät edelly-
tykset innovaatioille ja erinomaiselle suoritukselle. 
Tämä korostuu paljon epävarmuutta sisältävissä 
hankkeissa. Kyse on urakkamallista, jossa kilpailul-
linen valinta yhdistetään uudella tavalla yhteistoi-
minnalliseen ja suunnitteluun nähden aikaisin to-
teutettuun palveluntuottajien valintaan.

Kehitetyssä toimintamallissa valitut palvelun-
tuottajat, suunnittelijat ja rakentajat kehittävät 
hanketta sekä sen suunnitelmia yhteistyössä tilaa-
jan kanssa ennen varsinaisen tavoitekustannuksen 
määrittämistä. Tarkistettu tarjoushinta sekä tavoi-
tekustannus yhdessä ennalta määrättyjen kustan-
nusylitysten ja -alitusten jako-osuuksien kanssa 
määrittävät sen, millaisiksi palveluntuottajien palk-
kiot erilaisilla suoritustasoilla muotoutuvat. 

Ajatuksena on kannustaa toimijoita panosta-
maan erityisesti toteutusta edeltävään kehitysvai-
heeseen, mikä konkretisoituu myös urakan kan-
nustinjärjestelmässä. Järjestelmään tulee pyrkiä 
sisällyttämään myös tärkeimpien laadullisten ta-
voitealueiden toteutumavaikutus. Muita julkaisussa 
tarkasteltavia asioita ovat Allianssiurakan tunnus-
merkit, potentiaaliset edut ja mahdolliset ongelma-
kohdat, Allianssin soveltuvuuden arviointi ja käytön 
edellytykset sekä osapuolten yhteisesti muodosta-
man organisaation hallintorakenne.

Lopuksi
Allianssiurakan perusidea on se, että hankkeen kes-
keiset toimijat kantavat projektin riskejä yhdessä. 
Tämä konkretisoituu hyvään suoritukseen kannus-
tavina palkkioperusteina. Kun palkkiot ovat sidok-
sissa koko hankkeen onnistumiseen, eikä vain kun-
kin toimijan oman tehtäväkentän tulokseen, johtaa 
toimintamalli toimijat kiinteään yhteistyöhön. Eri-
laisen osaamisen yhdistäminen yhteisten tavoittei-
den edistämiseen onkin se varsinainen voima, jon-
ka avulla Allianssin uskotaan tuottavan lisäarvoa 
verrattuna moniin muihin toteutusmuotoihin. Yh-
teistyön täysimittainen onnistuminen tosin edellyt-
tää, että toimijat pystyvät perustamaan yhteistyön 
hyvälle keskinäiselle luottamukselle, sitoutuneisuu-
delle ja aktiiviselle tiedonvaihdolle.

Edellä olevan perusteella olisi luonnollista, että 
riskien yhteiseen kantamiseen perustuvan Allians-
siurakan käyttöönotolla voitaisiin odottaa tulospa-
rannuksia lähes kaikissa hankkeissa. Näin ei kuiten-
kaan välttämättä ole, sillä on hankkeita, joissa on 
suhteellisen vähän riskejä ja joissa selkeät tavoitteet 
voidaan määrittää erikseen kullekin osapuolelle. 
Tällöin riskit kantaa se osapuoli, jolla on mahdolli-
suus vaikuttaa niiden realisoitumiseen. Riskivarauk-
set ovat pienet ja kilpailutus huolehtii hankinnan R
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taloudellisuudesta. Näissä tapauksissa Allianssin 
hyödyt eivät ehkä kompensoi raskaan yhteisorgani-
saation luomista.

On ilmeistä, että Allianssiurakka on ennen muu-
ta paljon haasteita ja epävarmuutta sisältävien 
hankkeiden toteutusmuoto. Nämä haasteet teke-
vät osaamisen yhdistämisen kannattavaksi. Epävar-
muus ja kumppaneiden valinta-ajankohdan suun-
nittelun keskeneräisyys merkitsevät samalla sitä, 
että hankkeessa on kehityspotentiaalia, joka tulee 
ulosmitatuksi yhteistyön avulla. Allianssiurakan tar-
koituksenmukaisuutta arvioitaessa on siis arvioita-
va mm. hankkeen tavoitteiden ainutkertaisuutta ja 
siihen sisältyvää epävarmuutta.

Lukemattomia kirjoja, vinkkejä, inspiraatiota
Rakennustiedon verkkokaupasta ja 
TIETOkirjakaupoista löydät

 arkkitehtuurin, rakentamisen, 
sisustamisen ja kiinteistönpidon 
julkaisuja ja tietopalveluita

 oppikirjoja 
 kodinrakentajan ja -remontoijan 
oppaita ja harrastekirjoja

Kannattaa tutustua!
www.rakennustietokauppa.fi 
www.oppitieto.fi 

 Olemme myös facebookissa!
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