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Nro Asiakirja ja sen kohta Kysymys Vastaus 

1 Yleistä Vastuu akustiikan toiminnallisuudesta 
 
Esitämme, että asiakas täsmentäisi akustiikkaan liittyviä 
vastuita. 
 
Ensisijaisesti ehdotamme, että akustiikkaan liittyvät suunni-
telmat tarkastetaan ja hyväksytään kehitysvaiheen päätty-
essä, minkä jälkeen palveluntuottajien vastuu akustiikan 
osalta rajoittuu suunnitelmien mukaiseen toteutukseen. 
 
Vaihtoehtoisesti esitämme, että 
- kehitysvaiheen lopuksi tilaaja ilmoittaa, miltä osin tilaaja ot-
taa akustiikkaan liittyvät suunnitelmat vastuulleen ja sovi-
taan akustiikalle mitattavat suureet. Muulle osalle määritel-
lään riskivaraus, jota voidaan pienentää vain allianssin joh-
toryhmän yksimielisellä päätöksellä tai että 
- palveluntuottajien vastuu akustiikan osalta rajoitettaisiin 
euromääräisesti erikseen siten, että riskinä ei ole koko palk-
kio. 
 
Voidaanko edetä jommankumman vaihtoehdon mukaisesti? 

Tilaajan lähtökohta hankkeessa on, että sen tärkein tavoite ”huippu-
tason akustiikka” toteutetaan. Tämä on keskeinen syy allianssimallin 
valintaan. Allianssin ydintehtävä on löytää yhdessä ratkaisut akustii-
kan ja muiden tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi sekä toteuttaa ne 
tilaajan asettamassa tavoitekustannuksessa. Onnistuakseen tässä 
ydintehtävässä allianssilla tulee olla käytettävissään kaikki tarvittava 
osaaminen.  

Tarjoajan ensisijainen ehdotus ei ole allianssin periaatteiden mukai-
nen. Ehdotus siirtäisi yhdessä laaditut suunnitelmat yksin tilaajan 
vastuulle ja toteutuksen perusajatus pohjautuisi vaihdantaan: Kun 
kohteen sisältö ja laatu on määritelty ja sovittu tarkasti, vain sen 
edellyttämät toimenpiteet suoritetaan. Perinteisissä sopimusmal-
leissa vastuu toteutuksesta on yksin palveluntuottajalla. Jos sisältö 
ja laatu ei malleissa toteudu, siitä seuraa sanktio. 

Myöskään vaihtoehtoinen ehdotus ei ole täysin allianssin periaattei-
den mukainen, koska siinä tilaajan tulee ilmoittaa, miltä osin sen tu-
lee ottaa akustiikkaan liittyvät suunnitelmat vastuulleen. 

Allianssissa se, mikä yhdessä suunnitellaan, siitä myös yhdessä 
vastataan.  

Tähän on löydettävä yhteinen ratkaisu allianssin kannustinjärjestel-
män ja allianssisopimuksen kohdan 14 ”Laajuuden muutokset ja ta-
voitteiden asettaminen” mahdollistamilla keinoilla. Lisäksi Allianssin 
on tarvittaessa varauduttava akustiikkaa koskeviin parannuksiin jäl-
kivastuuajan riskivarauksessa. 

Akustiikkaan kuten muihinkin avaintulosalueisiin liittyvien riskien ja 
mahdollisuuksien hallinnasta ja seuraamuksista sekä ”mikä on laa-
juuden muutos ja mikä ei” -periaatteista tulee tehdä dokumentaatiot 
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jo kehitysvaiheen alussa ja tarkentaa ne ennen toteutusvaiheen 
käynnistymistä. 

Allianssissa on mahdollista sopia, että onnistumisesta huippuakus-
tiikassa (onnistuminen riittää – tavoitetta ei tarvitse ylittää) palve-
luntuottaja saa bonuksen. Epäonnistumisesta vastataan yhdessä. 
Epäonnistumisen vaikutukset palveluntuottajalle on mahdollista ra-
joittaa pienemmäksi kuin maksimiriski, mikäli siihen nähdään yh-
dessä selkeät perusteet kehitysvaiheen aikana. 

2 Yleistä Allianssin Tavoitekustannus 
 
Allianssisopimuksen (sivu 7 ja 23) mukaan Tavoitekustan-
nus muodostetaan laskemalla yhteen tekninen kustannus, 
allianssin riskivaraus, palveluntuottajan palkkio. 
 
13.3.2 Tavoitekustannuksen lisäksi Projektin kustannukset 
muodostuvat Tilaajan toimittamista materiaaleista sekä 
mahdollisesta erillisestä bonuksesta. 
 
Lisäksi tavoitehinnasta on todettu seuraavaa muissa tar-
jouspyyntödokumenteissa: 
 
Liite 12.4 Kaupallinen malli kohta 
 
1.6.2 Tavoitekustannus muodostetaan laskemalla yhteen 
Tekninen kustannus + Allianssin riskivaraus + Palveluntuot-
tajan palkkio. 
 
 
 
 
 
 

Tarjoajan näkemys on väärä. Tilaajan budjetissa Tavoitekustannuk-
seen sisältyvät erät ”ensikertainen kalustus, AV-hankinnat, raken-
nuttaminen, lupa- ja liittymämaksut sekä taidehankinnat” eivät ole ti-
laajan erillisiä hankintoja, vaan kuuluvat lähtökohtaisesti palvelun-
tuottajan teknisiin kustannuksiin. 

Palkkiotarjouksen laskentakaavalla ja siihen sisältyvillä suunnitte-
lun ja rakentamisen kustannuksilla lasketaan tarjoajien vertailu-
hinta, joiden perusteella palkkiotarjoukset pisteytetään. 
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Liite 14 Tilaajan arvio tavoitekustannuksesta 
 
 
 
 
 
 
Liite 11 Palkkiotarjous 
 
 
 
 
 
 
 
Näkemyksemme mukaan liite 14 on ristiriidassa muiden 
asiakohtien kanssa. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että Al-
lianssin tavoitekustannus ei pidä sisällään Tilaajan toimituk-
sia ja rakennuttamiskustannuksia (ensikertainen kalustus 
jne.)? 

3 Allianssisopimus, 
kohta 3.2.1 i) 

Rajoitukseton tuki 
 
Allianssisopimus kohta 3.2.1 i) 
 
Sitoudumme antamaan projektille sen tarvitseman rajoituk-
settoman tuen. Mitä rajoituksettomalla tuella tarkoitetaan? 

Rajoituksettomalla tuella tarkoitetaan sitä, että allianssiin palvelun-
tuottajaksi valittava tarjoaja varmistaa omalta osaltaan sen, että 
projekti onnistuu suunnitellusti, eli "antaa Projektille sen tarvitse-
man rajoituksettoman tuen". 

4 Allianssisopimus, 
kohta 14.1 

Laajuus- ja laatutason muutokset 
 
Oletamme, että allianssisopimuksen kohdan 14.1 kirjaus: 
”Toteutussuunnitelman muutos on laajuuden muutos, jos 
sitä ei ole mahdollista toteuttaa ilman, että se vaikuttaa 

Toteutusvaiheessa laajuuden muutos voi aiheutua hankesuunnitel-
massa määritetyn hankkeen laajuuden, sisällön tai laatutason muu-
toksesta. Siis laatutasoa koskevat muutokset voivat johtaa laajuu-
den muutokseen.  
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Tavoitekustannuksen tai Avaintulostavoitteiden muuttumi-
seen” pitää sisällään sen, että myös laatutasoa muuttavat 
toteutussuunnitelman muutokset otetaan huomioon laajuu-
den muutoksina. Olemmeko ymmärtäneet asian oikein? 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen em. laajuutta, sisäl-
töä tai laatua koskeva muutos olisi laajuuden muutos. Allianssisopi-
muksen kohdan 

− 14.1.2 mukaan ”Mikäli mahdollinen muutos muuttaa toteu-
tussuunnitelmaa siten, että se vaikuttaa Allianssin Tavoite-
kustannukseen tai Avaintulostavoitteisiin, tulee Osapuolten 
ensisijaisesti kehittää Projektia ja selvittää kaikki mahdolli-
set keinot Tavoitekustannuksen ja Avaintulostavoitteiden 
saavuttamiseksi Hankkeen parhaaksi.” 

− 14.1.3 mukaan ”Osapuolet määrittävät ja sopivat Toteutus-
suunnitelman vahvistamisen yhteydessä, minkälaiset muu-
tokset katsotaan laajuuden muutoksiksi, mitkä suunnitel-
mien täsmentämiseksi ja mitkä riskien tai mahdollisuuksien 
toteuttamiseksi.” 

 
Päätöksen laajuuden muutoksesta tekee aina tilaaja etukäteen, ei 
jälkikäteen. Johtoryhmä päättää laajuuden muutoksen vaikutusten 
huomioimisesta tavoitekustannukseen ja avaintulostavoitteisiin. 

5 Allianssisopimus, 
kohta 14.4.5 

Avaintulostavoitteet 
 
Liite 12. Allianssisopimus kohta 14.4.5 
 
Kommentti: Allianssin avaintulostavoitteita tulisi pystyä 
muuttamaan AJR:n päätöksellä. 

Avaintulostavoitteiden muutoksen tekee aina AJR. Muutokseen voi 
olla syynä  

1) laajuuden muutos, joka suurentaa tai pienentää tavoitekus-
tannusta tai  

2) sellaisen riskin / mahdollisuuden toteutuminen, mistä alli-
anssi on etukäteen sopinut, että kyseisten riskien tai mah-
dollisuuksien realisoituminen muuttaa asetettuja tavoitteita 
(ks. allianssisopimuksen kohta 14.3.1 b). 

 

6 Allianssisopimus, 
kohta 21.8.1 

Keskeytyksen korvaus tilaajasta johtuvasta syystä 
 
Liite allianssisopimus kohta 21.8.1: 
Tulkitsemme asiaa niin että ko suoritukset korottavat myös 
tavoitehintaa? 
 
Olemmeko ymmärtäneet oikein? 

Sopimuksen kohdissa 21.8.1 ja 4 todetaan: 

21.8.1 Edellä kuvatuissa keskeytys-, irtisanomis- ja purkamistilan-
teissa ja näihin tilanteisiin liittyvissä töissä Palveluntuottajan jäsen-
yrityksellä on oikeus kohdan 13 mukaisiin maksuihin.  

21.8.4 Mikäli töiden keskeytyksestä tai töiden uudelleenaloituk-
sesta aiheutuu Palveluntuottajan jäsenyritykselle 
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kustannuksia, mukaan lukien odotuskustannukset, korvataan nämä 
kohdan 13 mukaisesti.  

AJR päättää keskeytyksen vaikutuksista tavoitekustannuksiin ja 
avaintulostavoitteisiin. 

7 Kaupallinen malli, 
kohta 1.3.1 

Kaupallisen mallin kohta 1.3.1; taulukon kohdassa Korvatta-
vat kustannukset, mainitaan: ”projektikohtaiset yleiskustan-
nukset, jotka korvataan todellisten tarkistettujen kustannus-
ten mukaisesti” 
 
Mitä ovat sisällöltään nämä ”projektikohtaiset yleiskustan-
nukset” ja kuuluvatko ne suunnitteluosapuolen laskutuskaa-
van KKs, Hs tai LLs kustannuksiin? 

Projektikohtaisilla yleiskustannuksilla tarkoitetaan projektin johto- ja 
hallintokuluja, jotka ovat korvattavia kustannuksia. Sen sijaan yrityk-
sen projektille jyvittämät yleiskustannukset sisältyvät tarjottuun palk-
kioon (esim. yrityksen käytössä olevat normaalit suunnitteluohjelmis-
tot). 
 
Käytännössä projektiin kohdistuvat johto- ja hallintokulut siis lasku-
tetaan kaupallisen mallin kohdan 3.2.1 kaavan mukaisissa ryhmissä 
KKS (esim. suunnittelutoimiston henkilöstön osallistuminen projektin 
johtamiseen ja mahdollisten suunnitteluosapuolen vastuulla olevien, 
alihankintana hankittujen suunnittelualojen johtaminen) ja HS (esim. 
suunnitteluohjelmisto, joka hankintaan erityisesti allianssin käyt-
töön). 

8 Kaupallinen malli, 
kohta 3.2.1 

Olemme ymmärtäneet että Kaupallisen mallin kohdan 3.2.1 
suunnitteluosapuolen laskutuskaavan KKs kustannuksiin si-
sältyvät vain palkkakustannukset sivukuluineen ja luontais-
edut, pitääkö tämä paikkansa? 

Kysyjä on ymmärtänyt asian oikein. Kaupallisen mallin kaavassa 
olevaan ryhmään KKS sisältyvät korvattavien kustannusten luette-
lon kohdassa 2 esitetyt erät. 

9 Kaupallinen malli, 
kohta 4.4.3 

Maksimisanktion muutos 
 
Liite 12.4. Kaupallinen malli kohta 4.4.3/4.3 
Jos tavoitehinta alittuu, niin osa alituksesta menee bo-
nuspooliin. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että tässä tilan-
teessa ei maksimisanktio kuitenkaan kasva? 

Tavoitekustannuksen alituksesta aiheutuva Bonuspoolin kasvu ei 
nosta mahdollisten sanktioiden määrää. Alla olevassa kaavassa 
Bonuspooli säilyy alkuperäisen Bonuspoolin eli tässä hankkeessa 
1 200 000 euron suuruisena. 
 

    

SanktioATA = 
ATA x Maksimisank-

tioATA, jossa -100 

    

MaksimisanktioATA = 1,5 x Bonuspooli 
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