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Tiivistelmä 

Rakennusala on kauan kärsinyt muita teollisuuden aloja alhaisemmasta tuottavuudesta. Alalla vaikuttavat ongelmat 

ovat hyvin tiedostettuja alaa tutkivassa kirjallisuudessa. Rakennusprojektien on myös tunnistettu kehittyvän kokoajan 

kompleksisemmiksi ja dynaamisemmiksi mm. asiakasvaatimuksien kasvamisen myötä. Asiakkaat edellyttävät 

projekteilta ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden omia liiketoimintaprosesseja. Transaktionaalisten sopimusmuotojen 

rinnalla rakennusalalla ovat viimeaikoina yleistyneet erilaiset relationaaliset sopimusmuodot, kuten integroiva 

projektitoimitus ja projektiallianssi. Suomessa erityisesti projektiallianssi on saavuttanut pilottihankkeiden myötä 

selkeää suosiota rakennusalalla ja tällä hetkellä erimuotoisilla integroivilla projektitoteutusmuodoilla on käynnissä jo 

n. 30 hanketta infra- ja talonrakennuspuolella. Allianssia on luonnehdittu erityisesti suurten ja kompleksisten 

hankkeiden toteutusmuotona, jossa sidosryhmien aikaiseen sitouttamiseen ja integrointiin panostamalla voidaan 

saavuttaa parantunutta arvontuottoa. Allianssin ollessa Suomessa uusi ja suosiota kasvattava toteutusmuoto on 

olemassa selkeä tarve tutkia allianssin soveltuvuutta erilaisiin projekteihin.  

 

Tässä diplomityössä tutkitaan projektiallianssin soveltuvuutta allianssin tavanomaista kohderyhmää pienempiin 

talonrakennushankkeisiin. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, laadullisia puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja ja osallistuvaa tutkimusta. Työn lopputuloksena muodostettiin pieniin hankkeisiin paremmin 

soveltuva allianssihankkeen toteutusmalli, jota validoitiin käynnissä olevan allianssihankkeen projektiryhmän 

toimesta. Pienten hankkeiden toteuttaminen allianssilla on suuria hankkeita haastavampaa kustannus- ja 

aikataulurajoitteiden vuoksi, jotka asettavat haasteita allianssin edellyttämien yhteisten prosessien kehittämiselle ja 

tiiviin yhteistoiminnan ylläpitämiselle. Allianssin yhteiseen organisaatioon ja vastuunkantoon pohjautuva 

toimintamalli edellyttää osapuolten välistä luottamusta, sitoutumista ja yhteistyötä. Allianssin yhteistoiminnassa 

korostuvat näin mm. avoimuus, henkilötason suhteet, tiivis vuorovaikutus ja uudenlainen toimintakulttuuri. 

Yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta edistävät tarkoituksenmukaiset kannustimet, riittävät resurssit, yhteiset 

työskentelytilat, suuri työpanos hankkeeseen, puolueetonta näkemystä tuovat ulkopuoliset konsultit sekä 

allianssivalmennus. Näiden etujen saavuttaminen tunnistettiin pienissä hankkeissa isoja hankkeita haastavammaksi 

saavuttaa. 

 

Pienten hankkeiden toteuttaminen allianssilla edellyttää hankkeen yhteistoiminnan ja prosessien soveltamista 

hankkeeseen kokoluokkaan soveltuvalle tasolle. Allianssin hyvien piirteiden säilyttämiseksi hankintavaiheen 

läpimenoa tulisi nopeuttaa ja kuormittavuutta keventää. Työkalut, kuten tietomallipohjainen suunnittelu ja Big Room -

työskentely tulisi soveltaa hankkeeseen soveltuvilta osin esim. tehokkaan organisoinnin ja virtuaaliteknologian avulla. 

Allianssiosaamisen leviäminen, hankeprosessin standardoiminen ja allianssin prosessien valmisteleminen 

tilaajaosapuolten toimesta etukäteen auttavat eliminoimaan hankeprosesseista hukkaa ja kohdistamaan voimavarat 

tärkeisiin arvoa tuottaviin toimintoihin. Tällöin myös allianssivalmentamiseen ei tarvitse panostaa niin merkittävästi.  

 

Tulokset ovat pääosittain linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Pienissä hankkeissa allianssin arvoa rahalle -

tuottokyky ei ole yhtä selkeä kuin suurissa hankkeissa. Pienet hankkeet voi kuitenkin olla matala kynnys kouluttaa 

organisaatiota allianssiin. Puhtaasta allianssista kevennetyillä allianssihybrideillä voidaan saavuttaa kompromissi, jolla 

saavutetaan puhtaan allianssin edut osittain. 

Muita tietoja 
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Abstract 

Construction industry has been suffering for a long time from low productivity. The underlying problems are widely 

recognized in literature. Construction projects are becoming more complex and dynamic due to higher customer 

requirements. Customers are expecting projects to offer solutions to support their business processes. Different forms 

of relational project delivery arrangements such as integrated project delivery and project alliancing have increased 

popularity in the past few years. In Finland especially the number of ongoing project alliances has increased 

significantly. There are currently about 30 active integrated project delivery projects in Finland. Project alliancing 

has been widely considered a suitable procurement arrangement for large and complex capital projects where 

investments made in early involvement and integration of stakeholders will result in increased value creation at 

implementation phases. While alliancing is relatively new and increasingly popular procurement method in Finland, 

there is a need for research in its applicability to different kinds of projects. 

 

This Master’s Thesis studies the applicability of project alliancing to smaller-sized construction projects. Research 

methods included literature study, qualitative semi-structured interviews and participatory research. As a result, a 

flowchart model about alliancing project delivery suitable for small-sized construction projects was constructed. 

Applying project alliancing to small-sized construction projects was identified as challenging due to cost and 

timeframe limitations in developing and maintaining mutual processes and cooperation. Project alliancing is 

characterized by mutual trust, commitment and collaboration. Transparency, personal relationships, strong 

interaction and different working culture. Significant factors contributing to cooperation in project alliances were 

identified as suitable incentives, sufficient resources, mutual working location, full- or nearly full-time working, 

independent advisors and alliancing training. These factors were identified as more challenging to be achieved in 

small-sized construction projects. 

 

When applying project alliancing to smaller-sized construction projects, cooperation and processes should be 

condensed to a degree suitable for limitations of a project at hand. The establishment phase should be executed with 

faster lead times and fewer resources. Tools and techniques such as BIM and Big Room should also be condensed to 

a suitable level with efficient organizing and virtual technologies. Increasing project alliancing process knowledge, 

process standardization and preparations in the early phases of alliances will help to eliminate waste and allocate 

resources to more value adding tasks. In this case the need for supportive functions such as alliance training is 

significantly lower.  

 

The results are to a great extent in line with previous studies. Achieving and identifying value for money in small 

projects is somewhat more difficult than in large projects. On the other hand a small alliance project could be a low 

risk opportunity for staff training. Different variations of less-than-pure and hybrid forms of project alliancing could 

be considered a compromise to achieve some of the benefits of alliancing in situations that are not completely 

suitable for pure alliances. 

Additional Information 
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ALKUSANAT 

Olin jo jonkin aikaa etsinyt opintosuuntaani hyvin soveltuvaa diplomityön aihetta. 

Projektijohtamisen kursseilta tutut integroidut projektitoimitukset olivat jääneet 

mieleeni varsin mielenkiintoisena aiheena ja kun diplomityömahdollisuus avautui, oli 

päätös paikan hakemisesta helppo tehdä. Samalla saisin myös kokemuksia itselleni 

varsin tuntemattomasta rakennusalasta. Rohkaisevat sanat: ”Ei sillä ole mitään 

merkitystä minkä tutkinnon unohtaa kun siirtyy työelämään”, motivoivat myös uusien 

haasteiden edessä. 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia projektiallianssin sovellettavuutta sen 

tavanomaista kohderyhmää pienempiin talonrakennushankkeisiin ja kehittää 

tarkoitukseen soveltuva allianssihankkeen toteutusmalli. Työni on ollut osa TEKES -

rahoitteista kehitysprojektia, jossa muodostetun toteutusmallin kehittäminen jatkuu 

edelleen konkreettisiksi dokumenteiksi ja työkaluiksi. Uuden toimintamallin 

sovellettavuuden tutkiminen ja johdonmukainen kuvaaminen osoittautui 

ennakkokäsitysteni mukaisesti haastavaksi tehtäväksi. Työn alkuvaiheessa vallinneesta 

epävarmuudesta huolimatta, tutkimuksen toteutukseen muotoutui lopulta selkeä ja 

johdonmukainen prosessi. Siitä erityinen kiitos kuuluu työni ohjaajalle professori Harri 

Haapasalolle kullanarvoisista neuvoista ja ohjauksesta työni kaikissa vaiheissa, joita 

ilman työni olisi tuskin vieläkään valmis. Yhtä suuri kiitos kuuluu myös työni valvojalle 

diplomi-insinööri Ari-Matti Jänkälälle, joka on kiireestä huolimatta aina löytänyt aikaa 

opastukseeni milloin missäkin asioissa. Kiitokset ansaitsevat myös tutkijat Aki Aapaoja, 

Laura Pekuri ja Päivi Lohikoski arvokkaista neuvoista työni eri vaiheissa. Kiitos kuuluu 

myös kaikille haastattelututkimukseen osallistuneille asiantuntijoille, sekä työkavereille 

arvokkaasta panoksesta tämän diplomityön toteuttamiseen. 

Missä tahansa saavutuksessa osa kunniasta kuuluu aina vähintäänkin välillisesti myös 

lähimmäisille. Kiitos kuuluu vanhemmilleni Liisalle ja Kallelle ja veljelleni Jari-

Tapanille, sekä läheisille ystäville aina tarpeellisesta tuesta ja kannustuksesta.  

Oulussa, 7.4.2015 Juha-Matti Runtti 
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TAS Toteutusvaiheen allianssisopimus 
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1 JOHDANTO 

Rakennusteollisuuden projektien muuttuminen yhä kompleksisemmiksi ja 

dynaamisemmiksi on noussut tarve kehittää toimintamalleja, jotka kannustavat 

sidosryhmiä yhteistyöhön, riskien jakamiseen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimiseen 

(Ross 2003, 2003; Sakal 2005). Perinteisille toteutusmuodoille ominaiset kahdenvälisiin 

suoritteisiin ja riskin siirtoon pohjautuvien sopimusmallien ja toteutusmuotojen 

ongelmat ovat laajasti tunnettuja. Rakennusala kärsii selkeästi mm. muita 

teollisuudenaloja alhaisemmasta tuottavuudesta, kannattavuudesta ja 

laaduntuottokyvystä. Tavanomaiset sopimusmallit ja halvimpaan hintaan pohjautuva 

valinta mahdollistavat projektin osaoptimoinnin, jolloin asiakkaalle ei tuoteta 

mahdollisimman paljon arvoa. 

Rakennusalalla ilmenevien ongelmien myötä on muodostunut tarve kehittää 

toimintamalleja, jotka kannustavat yhteistyöhön, riskien jakamiseen, sekä yhteisiin 

tavoitteisiin pyrkimiseen (Ross 2003).  Yksi tällainen toimintamalli on projektiallianssi, 

joka perustuu yhteiseen organisaatioon ja sopimukseen, jossa hankkeen riskit jaetaan 

osapuolten kesken ja osapuolia kannustetaan toimimaan yhdenmukaisena ryhmänä. 

(Aapaoja & Haapasalo 2011; Lahdenperä 2009.) 

Allianssilla saavutetut tulokset ovat erityisen rohkaisevia: erityisesti Australiassa ns. 

puhtaalla allianssilla on arvioitu saavutettavan merkittäviä kustannus- ja 

aikataulusäästöjä (Ross 2003). Suomalaiset kokemukset rajoittuvat reiluun kymmeneen 

käynnissä olevaan ja yhteen valmistuneeseen infra- ja talonrakennuspuolen 

allianssihankkeisiin.  Allianssia pidetään erityisesti laajojen ja monimutkaisten 

riskihankkeiden toteutusmuotona, joissa monipuolisen asiantuntemuksen yhdistämisellä 

saavutetaan merkittäviä etuja. Tämä johtuu kohtalaisen raskaasta allianssin 

muodostamisprosessista, joka vaatii sidosryhmiltä runsaasti resursseja ja osallistumista. 

Palveluntoimittajien sopivuutta allianssiin on vaikea mitata ilman laajaa tarjousten ja 

toimittajien valintaprosessia (Lahdenperä 2009.)  
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Tämän työn tavoitteena on kehittää allianssihankkeen toteutusmalli, joka soveltuu 

kokoluokaltaan pienempien talonrakennushankkeiden toteutukseen (n. 10milj. €). 

Tutkimuksen lähestymistapa on luonteeltaan konstruktiivinen. Konstruktiivisella 

lähestymistavalla tarkoitetaan ongelman ratkaisua luomalla erilaisia malleja, 

diagrammeja suunnitelmia, organisaatiokuvauksia ym. Yksi yleinen tutkimusrakenne 

konstruktiiviselle tutkimukselle, erityisesti maisteritason opinnäytetöissä on: ongelman 

määrittely, teoreettinen tarkastelu, ratkaisu reaalimaailman liiketoimintaongelmaan 

(mallin rakentaminen) ja pohdinta. (Kasanen et al. 1993.) Työn rakenne on esitetty 

kuviossa 1.  

 

Kuva 1. Työn rakenne, keskeiset sisällöt ja tutkimuskysymykset 

Työn toisen luvun muodostaa kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään 

allianssiin liittyviä ominaisuuksia ja taustalla vaikuttavia periaatteita, sekä käydään läpi 

allianssihankkeen prosessi. Kirjallisuustutkimuksen käytölle tutkimusmetodina on 

useita perusteluja. Baumeisterin ja Learyn (1997) mukaan kirjallisuustutkimuksen 

toteuttamiselle voidaan tunnistaa mm. seuraavia syitä:   

- olemassa olevan teorian kehittäminen uuden teorian luominen, 

- teorian arviointi, 

- kokonaiskuvan muodostaminen, 
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- ongelmien tunnistaminen ja 

- teorian kehittymisen kuvaaminen historiallisesti. 

Tässä tutkimuksessa kirjallisuustutkimuksella pyritään muodostamaan kokonaiskuva 

tutkimuksen kohteena olevasta projektiallianssista ja sen taustalla vaikuttaviin 

olosuhteisiin ja tekijöihin, joihin allianssilla haetaan ratkaisua. Kirjallisuustutkimuksella 

tuloksena vastataan tutkimukselle asetettuun ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

 Mitkä ovat allianssimallin erityispiirteet? 

Työn kolmannen pääluvun muodostaa tutkimuksen empiirinen osuus, jossa tutkitaan 

viiteen allianssilla ja muilla integroivilla projektintoteutusmenetelmillä toteutettuihin 

hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia allianssimuotoisen toteutuksen 

sovellettavuudesta kohdehankkeissa ja allianssin sovellettavuutta pienemmissä 

rakennushankkeissa. Empiirinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina, joiden teemat mukailivat allianssin elinkaaren vaiheita. 

Haastattelututkimuksen yhteenvetona arvioidaan kirjallisuustutkimuksessa 

tunnistettujen allianssin erityispiirteiden sovellettavuutta pienemmän kokoluokan 

hankkeessa ja muodostetaan parametrit työn lopputuloksena muodostettavalle pienen 

allianssihankkeen toteutusmallille. Haastattelututkimuksella vastataan tutkimukselle 

asetettuun toiseen tutkimuskysymykseen: 

 Miten allianssia sovelletaan kohdehankkeissa? 

Työn neljännessä pääluvussa muodostetaan kirjallisuudessa ja haastattelujen myötä 

tehtyjen havaintojen pohjalta tutkimuksen konstruktio: allianssihankkeen toteutusmalli, 

jonka pääsääntöisenä sovellettavuuskohteena ovat allianssille tavanomaista pienemmän 

kokoluokan hankkeet (alle 10milj.€). Tutkimustulosten reliabiliteettia ja validiteettia 

arvioidaan kohdehankkeen johtoryhmän jäsenille järjestetyssä asiantuntijatyöpajassa, 

jossa asiantuntijat arvioivat muodostetun mallin soveltuvuutta ja pienen hankkeen 

toteutukseen. Muodostetulla allianssihankkeen toteutusmallilla vastataan tutkimukselle 

asetettuun kolmanteen tutkimuskysymykseen: 
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 Miten allianssia tulisi soveltaa pienissä hankkeissa? 

Työn viimeisen pääluvun muodostavat tutkimuksenpohdinta, jossa muodostetaan 

kokonaiskuva toteutetusta tutkimuksesta ja saavutetuista tuloksista, toteutetaan 

tutkimustulosten kriittinen arviointi ja esitellään jatkotutkimustarpeet. 
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2 PROJEKTIALLIANSSIN ERITYISPIIRTEET 

2.1 Uudis- ja korjausrakentamisen ongelmat ja haasteet 

Rakennusalalla tunnistetaan esiintyvän muihin teollisuudenaloihin verrattuna 

merkittävästi hukkaa (Merikallio & Haapasalo 2009). Rakennusalan on todettu kärsivät 

mm. valmistavaa teollisuutta ja palveluteollisuutta alhaisemmasta arvon- ja 

laaduntuottokyvystä, tuottavuudesta ja kannattavuuden kehittymisestä aiheuttaen 

alentunutta suorituskykyä ja osaoptimointia, sekä heikkoa projektin toteutuskykyä. 

(Aapaoja 2014.)  Rakennusalan suorituskyky vaihtelee, aika- ja kustannusvaatimusten 

ylittyminen on tavallista ja liian paljon resursseja kulutetaan virheiden korjaamiseen ja 

ylimääräiseen työhön (Merikallio & Haapasalo 2009). 

Suomalaisessa rakentamisessa vallitsee toimintakulttuuri, jossa palveluntuottajat 

valitaan pääsääntöisesti halvimman tarjoushinnan perusteella välittämättä pitkän 

aikavälin tavoitteista, kuten elinkaarikustannuksista. Rakentamista onkin moitittu 

keskittymisestä yksittäisten projektien kustannustehokkaaseen läpivientiin asiakkaalle 

tuotettavan maksimaalisen arvon sijaan. Tavanomaisessa urakoinnissa vakiintuneet 

kahdenväliset transaktioon pohjautuvat, suoritekeskeiset sopimukset ja halvimman 

hinnan tavoittelu ovat aiheuttaneet rakentamisen toimitusketjun pirstoutumista, sekä 

mahdollistavat oman edun tavoittelun koko projektin kustannuksella. Hajanainen 

sopimusrakenne aiheuttaa myös paljon informaation vääristymistä. Nämä tekijät 

vaikeuttavat projektien menestymistä ja edistävät vihamielistä ilmapiiriä rakennusalalla. 

(Lahdenperä 2012, Merikallio & Haapasalo 2009.) 

Nykyisin projekteihin liittyy tavallisesti kompleksisuutta, epävarmuutta ja yhä 

tiukempia aikataulu- ja budjettivaatimuksia. Projektit toteutetaan tavallisesti haastavassa 

rakennetussa ympäristöissä, joissa toimiminen edellyttää laaja-alaisen 

sidosryhmäpohjan yhteistoimintaa. Epävarmuutta aiheuttavat mm. monimuotoiset 

sidosryhmien intressit, vaihtelevat liike-elämän ja politiikan tekijät ja nopea 

teknologinen kehitys (Lahdenperä 2012, Ross 2003). Nämä ominaisuudet ovat 
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korostaneet monia tavanomaisiin toteutusmuotoihin liittyviä ongelmia. Vaativissa 

korjausrakentamisessa haasteita aiheuttavat rakennuksen jatkuvan toiminnan 

huomiointi, suunnitelmien puutteellisuus hankkeen alkuvaiheessa ja niiden 

muuttaminen hankkeen edetessä uusien tekijöiden paljastuttua. Uudisrakentamisessa 

haasteina ovat käyttäjälähtöiset muutostarpeet kesken hankkeen toteutuksen. (Peltonen 

1999.) Valmistavien teollisuudenalojen ohella myös projektitoteutuksiin pohjautuvilla 

aloilla kuten rakentamisessa on lisääntynyt suuntaus sisällyttää palveluita osaksi 

projektitoimitusta. Termi ”servitization” kuvaa vallitsevaa kehitystä, jossa projektien 

(tuotteiden) toimitukseen rajoittuvasta toimintatavasta siirrytään kohti integroituja 

ratkaisuja, joissa palveluilla on keskeinen merkitys. Integroiduissa ratkaisuissa 

toimitukseen integroidaan tuotteen lisäksi palveluita, tietoa, tukitoimintoja ja 

itsepalvelutoimintoja. Asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut ja projekteilta odotetaan 

ratkaisuja tukemaan asiakkaiden prosesseja ja tuottamaan arvoa käytön myötä. 

Asiakkaat ovat myös yhä kiinnostuneempia investointiensa koko elinkaaren 

kustannuksista. Tämän myötä myös toimittajilta edellytetään ratkaisuja, jotka 

optimoivat tuotteiden elinkaarten kustannukset. Elinkaaren huomioivat ratkaisut 

tarjoavat monenlaisia etuja mm. käsittelemällä suurempaa osuutta asiakkaan 

liiketoiminnasta, laajentamalla toimittajan vastuuta pidemmälle ajanjaksolle tuotteen 

elinkaarta ja mahdollistamalla toimittajille suuremmat palkkiot sisällyttämällä 

toimitukseen suuremman osuuden tuotteen arvovirrasta. (Kujala 2011, Kauppinen et al. 

2009.) 

Alalla on selkeä tarve joustavammille ja muuntautumiskykyisemmille toteutus- ja 

sopimusmuodoille, jotka soveltuvat tavanomaisia malleja paremmin kompleksisiin ja 

dynaamisiin ympäristöihin. Integroimalla hankkeen keskeiset osapuolet aikaisessa 

vaiheessa työskentelemään yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi, voidaan parantaa 

rakennushankkeiden arvontuottoa. Yhtenä ratkaisuna rakennusalalla ilmeneville 

ongelmille on kehitetty yhteistoiminnallisia projektitoteutusmuotoja, joissa pisimmälle 

vietynä pyritään muodostamaan integroituja projektitiimejä. Integroituja projektitiimejä 

pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista organisoida toimintaa ja niillä odotetaan 

parantavan suorituskykyä erityisesti kompleksisten riskihankkeiden toteutuksessa. 

(Lahdenperä 2012, Merikallio & Haapasalo 2009.) Integroidut projektitiimit 
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muodostuvat tavallisesti tilaajan, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja urakoitsijoiden 

edustajista. Tiimin tavoitteita ohjaavat asiakastarpeet, sekä hukan eliminoinnista 

saavutettavien hyötyjen tasapuolinen jakaminen osapuolien kesken. (Haapasalo & 

Merikallio 2009.)  

2.2 Hanke- ja sopimusmuodot 

2.2.1 Hankintalain soveltaminen julkisissa hankinnoissa 

Hankintalakia sovelletaan laissa määriteltyjen tilaajien eli hankintayksiköiden 

hankintoihin. Hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. valtiolliset ja kunnalliset 

toimijat, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja 

virnaomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset. Hankintalakia 

sovelletaan myös minkä tahansa tilaajan rakennushankintaan silloin kun tilaaja on 

saanut hankintalaissa määritellyltä hankintayksiköltä tukea kyseiseen hankintaan yli 

puolet hankinnan arvosta. Hankintalain piiriin kuuluvien hankintojen tapauksessa on 

järjestettävä tarjouskilpailu, jossa valintaperusteena on joko halvin hinta tai 

kokonaistaloudellinen edullisuus. Ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa 

yksi ainoa toimittaja voi erityisistä syistä toteuttaa hankinnan. Sekä EU -kynnysarvot 

ylittävissä, että alittavissa julkisissa hankinnoissa ilmoitus hankinnasta tulee tehdä 

julkisten hankintojen ilmoituskanavaan, HILMA:an. (Pohjonen 2007) 

2.2.2 Julkisten hankintojen hankintamenettelyt 

Avoin menettely on hankintamenettely, jossa kaikki hankinnasta kiinnostuneet 

toimittajat voivat tehdä tarjouksen hankinnasta. Avointa menettelyä voidaan käyttää 

kaikissa rakennushankinnoissa. Avoimessa menettelyssä kaikilla toimittajilla on oikeus 

saada tarjouspyyntö eikä hankintayksikkö voi kieltäytyä antamasta tarjouspyyntöä. 

Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö arvioi toimittajien taloudelliset, tekniset ja 

muut ominaisuudet, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen ja arvioi tarjoajien 

soveltuvuusvaatimuksia vasta tarjouspyynnön jättämisen jälkeen. 

Soveltuvuusvaatimuksien arviointi suoritetaan ennen tarjousten vertailua. 
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Tarjouspyyntö ja tarjoajien siihen antamat tarjoukset ovat lopullisia, eivätkä 

hankintayksikkö ja tarjoajat neuvottele hankinnan kohteesta tai ehdoista. (Pohjonen 

2007.) 

Rajoitettu menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee 

osallistumishakemusten perusteella tarjoajat tarjouskilpailuun. Ainostaan 

hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Rajoitettua menettelyä on 

sallittua käyttää kaikissa rakennushankkeissa. Rajoitetussa menettelyssä 

hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen HILMA:ssa, jossa se pyytää toimittajia 

tekemään osallistumishakemuksia. Osallistumishakemusten perusteella tarjouspyyntö 

on lähetettävä vähintään viidelle, mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ei 

ole vähemmän. Hankintayksikön on ilmoitettava etukäteen hankintailmoituksessa 

vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet, joilla se valitsee tarjouskilpailuun mukaan 

pääsevät tarjoajat. Kuitenkaan valintaperusteiden painoarvoja ei tarvitse ilmoittaa. 

Vähimmäisvaatimukset käsittelevät tavallisesti tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista 

tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä ja -laatua. 

Vähimmäisvaatimuksia täyttämättömät tarjoajat on suljettava pois tarjouskilpailusta. 

Vähimmäisvaatimusten tapauksessa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, jolloin 

valitut vähimmäisvaatimukset ovat oltava tarkoituksenmukaisia suhteessa hankinnan 

kohteeseen. Vähimmäisvaatimusten ja valintaperusteiden kohdalla on myös 

huomioitava, että pääsääntöisesti ei ole hyväksyttävää käyttää samoja kriteereitä 

tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereinä. Hankintayksikön on 

kohdeltava tarjoajaehdokkaita tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hyväksymilleen 

tarjoajille tilaaja toimittaa lopullisen tarjouspyynnön. Tarjoajien antamat tarjoukset ovat 

lopullisia eivätkä hankintayksikkö ja tarjoajat neuvottele hankinnan kohteesta tai 

ehdoista. (Pohjonen 2007.) 

Neuvottelumenettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö valitsee 

osallistumishakemusten perusteella tarjoajat tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö 

neuvottelee tarjoajien kanssa hankinnan sisällöstä ja ehdoista. Neuvottelujen jälkeen 

tarjoajat antavat lopulliset tarjoukset. Neuvottelumenettelyn käytön edellytykset 

rakennushankkeessa määrittelee hankintalaki. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää: 
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- Kaikissa alle 50 000 euroa kokonaisarvoltaan olevissa tavara- ja 

palveluhankinnoissa. 

- Kaikissa alle 500 000 euroa kokonaisarvoltaan olevissa rakennusurakoissa. 

- Sellaisten rakennushankintojen kilpailuttamisessa, joita ei voida niiden luonteen 

tai riskien vuoksi hinnoitella yleisesti ennakkoon. 

- Sellaisissa rakennusten suunnittelupalvelujen sekä muiden asiantuntija- ja 

osaamispalvelujen hankinnoissa, joissa hankinnan luonteen vuoksi 

tarjouspyyntöä ja tehtävänmäärittelyä ei voida laatia avoimeen ja rajoitetun 

menettelyyn soveltuvalla tavalla. 

Hankintayksikkö ilmoittaa hankintailmoituksessa tarjoajien valinnan 

vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit vastaavasti kuten rajoitetun menettelynkin 

kohdalla. Hankintalain mukaan hankintayksikön on hyväksyttävä 

neuvottelumenettelyyn vähintään kolme tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset 

täyttäviä ehdokkaita ei ole vähemmän.  Tarjoajien kanssa tulisi neuvotella ennen 

tarjouspyynnön ja tarjousten tekemistä. Neuvottelujen jälkeen hankintayksikkö laatii 

lopullisen tarjouspyynnön johon tarjoajat antavat lopulliset tarjouksensa. (Pohjonen 

2007.) 

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa 

hankintayksikkö valitsee osallistumishakemusten perusteella tarjoajat tarjouskilpailuun. 

Hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa selvittääkseen hankinnan toteuttamiseksi 

mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Ratkaisuvaihtoehtojen muodostamisen jälkeen tarjoajat 

antavat lopulliset tarjouksensa muodostettujen ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta. 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa hankkeissa, 

joissa hankkeen oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja ei voida 

määritellä etukäteen hankintayksikön tarpeiden toteuttamiseksi. Kilpailullisessa 

neuvottelumenettelyssä valintaperusteena on ainoastaan kokonaistaloudellinen 

edullisuus. (Pohjonen 2007.) 

Puitejärjestelyä voidaan käyttää rakennusalan palveluhankinnoissa, kuten suunnittelu- 

ja rakennusvalvontapalveluissa. Puitejärjestelyä käytettäessä tarjouskilpailu on 
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järjestettävä joko avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tai ehtojen täyttyessä 

neuvottelumenettelyllä. Puitejärjestelyyn hyväksytään joko yksi tai kolme tarjoajaa 

edellyttäen, että soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ei ole vähemmän. 

Hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. 

Puitejärjestelyyn ei voida ottaa uusia osapuolia ilman tarjouskilpailua, eikä sen ehtoja 

saa huomattavasti muuttaa sen voimassaoloaikana. Puitejärjestely on tavallisesti 

kerrallaan voimassa enintään neljä vuotta, tai pitempäänkin mikäli hankinnan kohde sitä 

erityisesti edellyttää. (Pohjonen 2007) 

2.2.3 Hanke- ja sopimusmuodot 

Hankemuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen läpiviemiseksi tarvittavista 

ostopäätöksistä ja valinnoista koostuvaa kokonaisuutta, joista päättävää osapuolta 

kutsutaan rakennushankkeen rakennuttajaksi. Hankemuotoja voidaan kuvata hankkeen 

rakennuttajan ostopäätöksistä koostuvana hierarkiana, jossa jokainen päätöstaso 

jakautuu edelleen alemman hierarkian osapäätöksiksi. Hankemuotoon liittyvät päätökset 

ovat (Pernun 1998) mukaan merkittävyysjärjestyksessä: 

- suunnitteluvastuun jako, 

- alihankintavastuun jako 

- urakkahinnan maksuperuste 

- tarjousten hankintatapa 

- ostettavat rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut 

- suunnitelma-asiakirjat ja 

- yksittäiset urakkaehdot. 

Olennainen osa hankemuotoa on toteutusmuodon valinta. Toteutusmuodolla 

tarkoitetaan tapaa toteuttaa rakennushanke. Toteutusmuoto määrittelee tällöin 

rakennuksen ja urakan toteuttamiseksi vaadittavan osaamisen (rakennuttaja, 

suunnittelija, rakentamispalvelut) hankintatavan. Toteutusmuoto sisältää näin ollen 

palveluntuottajien valinnat, hinnanmääritystavat, pääsopimusperusteet ja vastuunjaon 

(Kankainen & Junnonen 2000). Toteutusmuoto määrittelee siis osapuolten roolit ja 
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vastuusuhteet rakennusurakassa sisältäen suuren osan hankkeen kannalta keskeisiä 

päätöksiä. Toteutusmuodon valinnalla voidaan merkittävästi tukea hankkeen tavoitteita 

ja minimoida riskejä. Kaikki rakennushankkeet koostuvat samoista tehtävistä, jotka 

jaetaan eri toteutusmuodoissa erillä tavalla. Peltonen (1999) kuvaa rakennushankkeen 

toteutusmuodon valintaa eri tekijöistä koostuvana tarjottimena. Lopullinen 

toteutusmuoto syntyy kun tilaaja valitsee eri tekijöistä haluamansa elementit liittyen 

suoritusvelvollisuuden laajuuteen, toimeksiannon laajuuteen, maksuperusteisiin, 

tarjousten hankintatapaan ja hankkeen asiakirjoihin (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Toteutusmuodon valinnassa päätettävien tekijöiden ”tarjotin” (Peltonen 

1999) 

Toteutusmuodon valintaan vaikuttavat keskeisesti kohteen tekninen vaativuus, 

hankkeessa tarvittavan yhteistyön tarve ja päätöksenteko sekä rakennuksen vaatimukset 

käyttöominaisuudet. Lisäksi valintaan vaikuttavat tilaajan moninaiset hankkeelle 

asettamat tavoitteet, tilaajan saatavilla olevat resurssit ja suhdannemarkkinat 

(Kankainen & Junnonen 2000.)  
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2.2.4 Urakkamuoto 

Urakkamuoto määrittelee millä ehdoin tilaaja tai rakennuttaja toimii urakoitsijan kanssa. 

Tavallisesti Suomessa käytetyt urakkamuodot on jaoteltu suoritusvelvollisuuden 

laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteiden mukaan. Lisäksi urakkamuodot voidaan 

jaotella myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella mm. pää-, sivu-, ali-, osa-, ja 

erillisurakoihin. Urakkamuoto ja -suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta. 

(Peltonen 1999.) Suoritusvelvollisuuden mukaan urakkamuodot jaotellaan 

yksinkertaisesti rakennushankkeen tehtävien perusteella. Tavanomaisissa 

urakkamuodoissa jaottelutapa kuvaa vaihetta, jossa rakennushankkeen 

loppuunsaattamisen toimeksianto siirtyy tilaajalta urakoitsijalle (kuva 3). 

 

Kuva 3. Tavanomaiset hankemuodot ja allianssi kuvattuna tilaajan ja urakoitsijan 

tehtävänjaolla (Muokattu: Peltonen & Kiiras 1998, Törrönen 2013) 

Urakkamuodot voidaan luokitella myös käytetyn maksuperusteen ja sen myötä 

osapuolille kohdistuvien riskien perusteella (kuva 4). Suoriteperusteisissa urakoissa 

tilaaja siirtää urakkasopimuksella hintariskin urakoitsijalle. Suoriteperusteinen urakka 

voi olla joko kokonaishintainen tai yksikköhintainen riippuen siitä kantaako urakoitsija 

myös hankkeen määräriskin.  Kustannusperusteisissa urakoissa tilaaja maksaa 

urakoitsijalle vastiketta urakan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Laskutyöurakassa hankkeen hinta- ja määräriskit säilyvät tilaajan kannettavana. 

Tavoitehintaurakassa hankkeelle voidaan osittain valmiiden suunnitelmien myötä sopia 
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tavoitehinta, johon urakan kustannukset pyritään kohdentamaan. Tavoitehintaurakassa 

tilaaja ja palveluntuottajat voivat jakaa hinta- ja määräriskiä sopimalla hankkeen 

kustannusten ylittämisen ja alittamisen jakamisesta tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

Allianssiurakassa tilaaja ja palveluntuottaja jakavat hankkeen riskit keskenään. 

 

Kuva 4. Tavanomaiset urakkamuodot ja allianssi jaoteltuina maksuperusteiden ja 

niiden myötä tilaajalle ja urakoitsijalle kohdistuvien riskien perusteella 

(Muokattu: Peltonen & Kiiras 1998, Törrönen 2013)  

Tavallisimmissa urakkamuodoissa päätös urakkamuodosta etenee kuvan 5 mukaisesti 

suunnittelu- ja hankintavastuun jakamisella tilaajan ja urakoitsijan välillä. 

 

Kuva 5. Tavallisimmat urakkamuodot kuvattuina suunnittelu- ja hankintavastuun 

jakamisella (Pernu 1998) 
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2.2.5 Pääurakkamuodot 

Suomessa vakiintuneita pääurakkamuotoja ovat kokonaisurakka ja jaettu-urakka. 

Kokonaisurakassa tilaajaan on suorassa sopimussuhteessa hankkeen pääurakoitsija, joka 

on edelleen suorassa sopimussuhteessa aliurakoitsijoihin. Jaetussa urakassa 

Pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat ovat kaikki suorassa sopimussuhteessa tilaajan 

kanssa, mutta sivu-urakoitsijat on alistettu pääurakoitsijalle (kuva 6). (Kankainen & 

Junnonen 2000.) Pääurakkamuodoissa noudatetaan tavallisesti tarkkaa vaiheistusta, 

jossa projektin läpiviemisen kannalta keskeiset vaiheet ovat tarkkaan erotettu toisistaan. 

Tilaaja vastaa tavallisesti hankkeen määrittelystä tarveselvitys- ja 

hankesuunnitteluvaiheiden ajan, jonka jälkeen tapahtuu tavallisesti suunnittelijoiden 

kilpailutus ja kiinnittäminen. Suunnittelujen valmistumisen jälkeen kilpailutetaan ja 

kiinnitetään urakoitsija toteuttamaan rakennusurakka suunnitelmien mukaisesti. 

Valmiiden suunnitelmien myötä tilaaja siirtää urakoitsijalle vastuun ja riskit toteuttaa 

rakennushanke suunnitelmien mukaisesti. Pääurakkamuotojen osalta rakennusalan 

toimintatavat, prosessit ja asiakirjat ovat kaikkein vakiintuneimmat, minkä myötä se on 

usein tilaajalle helpoin ja vaivattomin tapa toteuttaa rakennushanke.  

 

Kuva 6. Sopimussuhteet kokonais- ja jaetussa urakassa (Pernu 1998) 

2.2.6 Osaurakkamuodot 

Osaurakkamuodoilla tarkoitetaan hankkeen toteutusmuotoja, joissa ammattimainen 

projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa 

siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään jakamalla 

rakennustyöt lukuisiin hankintoihin, osaurakoihin, jotka kilpailutetaan erikseen 

suunnittelun etenemisen myötä (kuva 7). Toteutusmuoto mahdollistaa suunnittelun, 
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hankintatoimen ja rakentamisen yhdistämisen ja ajallisen limittämisen. Tilaaja säilyttää 

lopullisen päätösvallan suunnitelmiin ja hankintoihin, säilyttäen samalla 

vaikutusmahdollisuutensa myös hankkeen toteutukseen. Näin tilaaja säilyttää 

mahdollisuuden valita hinta - laatu -pohjalta erillisissä toimituksissa. Toteutusmuodossa 

suunnitelmien kehittäminen rakennusaikana on joustavaa ja PJ -toteutus on 

sopeutuvainen käyttäjien myöhään täsmentyviin vaatimuksiin. Tilaajan pitkälle ulottuva 

päätösvalta edellyttää avointa kustannusrakennetta. (Peltonen & Kiiras 1998.) 

Osaurakkamuotoja, kuten projektinjohtourakointia on tavallisesti käytetty suurten ja 

haastavien hankkeiden toteutusmuotona erityisesti tapauksissa, jossa lähtötiedot ovat 

puutteelliset tai niihin liittyy kompleksisuutta ja epävarmuutta. 

Projektinjohtorakentamisella pyritään lyhentämään hankkeen kokonaiskestoa, 

parantamaan joustavuutta, suunnitelmien kehittämiselle, ohjaamaan ja alentamaan 

kustannuksia, sekä mahdollistamaan aidot hinta- ja laatuvalinnat.  

 

Kuva 7. Sopimussuhteet osaurakoinnissa ja projektinjohtourakoinnissa (Pernu 1998) 

2.2.7 Suunnittelun sisältävät urakkamuodot 

ST -urakkamuodoissa sopimusrakenne on yksinkertainen. Palveluntuottaja vastaa 

kohteen suunnittelusta joko täysimääräisesti (ST -urakka) tai teknisen suunnittelun 

osalta (teknisten ratkaisujen urakka) (kuva 8). ST -urakassa tarjoukset voidaan pyytää jo 

hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tilaajan havainne- tai viitesuunnitelmia hyödyntäen tai 

suunnittelun suhteen täysin nollatilanteesta. Tilaaja määrittelee hankkeen tavoitteet, 

rakennuskohteelle asetettavat toiminnalliset vaatimukset sekä laatii tarjousmateriaalit 
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tarjousryhmittymille. Tarjoussuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon urakoitsijan 

osaaminen ja hallitsema tuotantotekniikka, jolloin voidaan saavuttaa laadukkaampia ja 

innovatiivisempia toteutussuunnitelmia. Palveluntuottajan valinta tehdään tilaajan 

ennalta määrittämän kriteeristön mukaisesti painottaen joko laatua, hintaa tai 

edullisuutta. (Peltonen & Kiiras 1998.) 

 

Kuva 8. Sopimussuhteet suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa (Pernu 1998) 

2.2.8 Transaktionaaliset sopimusmuodot 

Transaktionkustannusteoriaa käytetään usein kuvaamaan suoria ja epäsuoria 

sopimusongelmia. Sopimukset transaktiokustannusteoria käsittää hallintorakenteina, 

jotka ohjaavat transaktioita muuttuvassa maailmassa. (Rahman & Kumaraswawy 2002). 

Transaktionkustannukset ovat kustannuksia, jotka syntyvät sopimusluonteisten vaarojen 

tunnistamiseen, analysointiin ja lieventämiseen liittyvistä kustannuksista (Williamson 

1987). Tavanomaisia rakennusalalla esiintyviä transaktiokustannuksia ovat neuvottelun 

ja sopimuksen muodostamisen kustannukset, sopimuksessa määritellyn suorituskyvyn 

valvonnan kustannukset, sopimuksellisten lupausten toteuttamisen kustannukset. 

Transaktionkustannukset aiheutuvat siis tiedon prosessoinnista, lainsäädännöllisistä 

kustannuksista, organisatorisista kustannuksista ja tehottoman hinnoittelun ja tuotannon 

kustannuksista. (Rahman & Kumaraswawy 2002.) 

Tavanomaiset rakennusalalla totutut sopimukset ovat luonteeltaan transaktionaalisia, 

suoritekeskeisiä sopimuksia, joissa sopimus käsittelee tuotantoa transformaationa, 

panosten muokkaamisena tuotoksiksi tuotantoprosessissa. Suomessa vakiintuneet 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995) ja Rakennusurakan yleiset 

sopimusehdot (YSE 1998) pohjautuvat osapuolten kahdenvälisiin suoritteisiin, ja riskien 
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siirtoon yksittäisen osapuolen kannettavaksi korvausta vastaan. Transaktionaalisia 

toteutusmuotoja ovat Suomessa vakiintuneet pääurakkamuodot kokonaisurakka ja jaettu 

urakka, suunnittelua sisältävät urakkamuodot teknisten ratkaisujen urakka ja ST -

urakka, sekä projektikokonaisuuden osittamiseen pohjautuvat osaurakkamuodot 

projektinjohtorakennuttaminen, -konsultointi ja -urakointi. (Bertelsen & Koskela 2002.) 

Transaktiokustannusteorian mukaisesti kaikki taloudellinen toiminta on lähtökohtaisesti 

opportunistista. Transaktionaalisen sopimuksen määrittelyssä sopimuksen muodollisuus 

ja joustavuus määräytyvät puutteellisen rationaalisuuden (bounded rationality) ja 

opportunismin myötä. Epävarmuuden ja kompleksisuuden myötä transaktioita ei voida 

suunnitella puuttuvan tiedon vuoksi täysin oikein. Puutteet tiedoissa voivat ajaa 

osapuolet opportunistisesti ajamaan omia etujaan. Sopimuksiin tarvitaan tämän vuoksi 

suojautumismekanismeja, kuten tarkkoja sopimusehtoja, riskien ja vastuiden 

kohdentamisella sidosryhmille. Tämä johtaa siihen, että ongelmatilanteissa pyritään 

minimoimaan omalle kohdalle sattuvat vahingot sen sijaan, että pyrittäisiin 

ratkaisemaan ne yhteisesti. Kompleksissa hankkeissa haastavien riskien hinnoittelu ja 

kohdentaminen sidosryhmille voi muodostua kohtuuttoman kalliiksi. (Rahman & 

Kumaraswawy 2002, Sakal 2005, Lahdenperä 2009.) 

2.2.9 Relationaaliset sopimusmuodot 

Australian Costructors Association (1999) määrittelee relationaaliset sopimusmuodot 

sidosryhmien välisiä suhteita edistäväksi prosessiksi, jonka tavoitteina on poistaa 

osapuolten välisiä esteitä, kannustaa maksimaaliseen osallistumiseen ja mahdollistaa 

yhteinen menestyminen. Relationaalisille sopimusmuodoille on ominaista virtaukseen ja 

arvontuottoon pohjautuva käsitys tuotannosta (Bertelsen & Koskela 2002). 

Relationaalisissa sopimusmuodoissa lainsäädäntöön, hallintaan ja markkinavoimiin 

pohjautuvia ohjausmekanismeja korvataan suhteisiin pohjautuvilla mekanismeilla, 

jolloin tavoitellaan kakkien osapuolten yhteistä menestymistä. Relaationaalisten 

sopimusten kustannustehokkuutta edesauttaa mm. sopimuksen kyky ehkäistä 

opportunismia samalla kun se mahdollistaa joustavuuden ja lyhemmät asetusajat. 

Tällöin mm. oikeushaasteisiin, muutostyöprosesseihin ja riitatilanteisiin liittyviä 
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transaktiokustannuksia on mahdollista vähentää. Relationaalinen sopimus mahdollistaa 

näin joustavan toteutuksen muutoksille ja epävarmuudelle alttiissa dynaamisissa 

olosuhteissa määrittelemällä sopimuksen osapuolten välisenä yhteistyösuhteena. 

(Rahman & Kumaraswawy 2002.) Relationaalisissa sopimuksissa korostuvat 

sopimukseen sisälletyt ei-oikeudelliset sanktiot, jotka tekevät osapuolten sitoutumisen 

tarkoituksenmukaiseksi (Carson et al. 2006, Koskela et al. 2006, Rahman & 

Kumaraswawy 2002.)  

Lahdenperä (2012) määrittelee relationaalisiksi projektintoteutusmenetelmiksi 

partnering -menettelyn (project partnering), integroivan projektitoimituksen (integrated 

project delivery), ja projektiallianssin (project alliancing). Relationaalisista 

projektitoteutusmenetelmistä käytetään myös nimitystä relaatioprojektimallit (Siitonen 

2013).  Relationaalisia sopimusmuotoja ovat myös yhteisyritykset (joint venture) ja 

muut erilaiset yhteistyön ja riskinjaon mekanismit (Rahman & Kumaraswawy 2002). 

Relationaaliset projektitoteutusmenetelmät ovat monilta osin samankaltaisia ja jakavat 

samoja piirteitä mm. liittyen aikaiseen sidosryhmien sitouttamiseen, läpinäkyvään 

kirjanpitoon, riskien ja palkkioiden jakamiseen osapuolten kesken, yhteiseen 

päätöksentekoon ja osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen. (Lahdenperä 2012.) 

Lahdenperän (2012) mukaan näistä kolmesta yhteistoiminnallisesta 

projektitoteutusmuodosta projektiallianssissa on eniten varsinaisen projektin 

toteutusmuodon piirteitä, koska siinä sopimusrakenne on viety pisimmälle 

sisällyttämällä yhteistyöjärjestelyt osaksi allianssisopimusta (Lahdenperä 2012). 

Integroitu projektitoimitus on omaksunut piirteitä allianssin sopimusrakenteesta ja 

partnering -menettelystä sisältäen samalla allianssista poikkeavia erilaisia 

johtamismenetelmiä. Integroidussa projektitoimituksessa merkittävässä roolissa on 

myös Lean -filosofian ja Lean -pohjaisten työkalujen ja prosessien hyödyntäminen ja 

edellyttäminen osana projektitoimitusta. IPD:ssä merkittävässä roolissa olevia Lean -

työkaluja ovat mm. Lean Project Delivery System, Last Planner System, Big Room -

työskentely ja tavoiteohjautuva suunnittelu. (Lahdenperä 2012, Siitonen 2012.) 

Suomessa toteutettavat allianssimallit ovat saaneet vaikutteita pääasiassa Australian 

sopimusmallien osalta ja USA:n malleista adoptoidusta Lean -tuotantofilosofiasta. 
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IPD:stä ja allianssista poiketen partnering -menettely pohjautuu tavallisesti 

tavanomaisiin kahdenvälisiin transaktionaalisiin sopimusmalleihin, joiden rinnalla 

tavallisesti noudatetaan erillistä partnering -sopimusta, joka on kuitenkin osapulia 

juridisesti sitomaton. Tämän vuoksi partnering -menettelyä ei voida pitää varsinaisena 

projektin toteutusmuotona. (Lahdenperä 2009; 2012.)  

Relationaalista sopimusmallia kannattaa soveltaa kohteisiin, joissa hankkeen 

tavoitteiden, rajoitteiden ja riskitekijöiden vuoksi on kannattavaa hyödyntää hankkeen 

keskeisten sidosryhmien yhteistyötä ja kohdentaa kaikkien osapuolten panos 

palvelemaan hankkeen toteutusta kokonaisuudessaan. Tavanomaisemmissa hankkeissa, 

joissa epävarmuuden tila ja riskit ovat vähäisempiä, voidaan riskit siirtää 

kustannustehokkaasti yksittäisten osapuolten kannettavaksi (Ross 2003). Käytännössä 

relationaaliset ja transaktionaaliset elementit ovat kuitenkin välttämättömiä elementtejä 

projektin johtamisessa. Sopimusten on oltava selkeitä, jotta voidaan vähentää projektiin 

liittyvää epävarmuutta ja opportunismia, mutta liiallinen määrittely lisää 

transaktiokustannuksia ja heikentää joustavuutta ja reagointikykyä muutoksiin. 

(Lahdenperä 2012.) 

2.3 Integroitu projektitoimitus 

Integroitu projektitoimitus voidaan ymmärtää Pohjois-Amerikassa sovelletun 

relationaalisen projektitoteutusmenetelmän lisäksi myös filosofiana, johon 

projektiallianssi tarjoaa käytännöllisen ja kaupallisen viitekehyksen (Lahdenperä 2012). 

Allianssi on näin ollen partnering -menettelyn ohella yksi vaihtoehto toteuttaa 

integroivaa projektitoimitusta. Pohjois-Amerikkalainen IFOA -sopimusmalli voidaan 

ymmärtää pääpiirteissään samansisältöisenä kuin australialainen allianssimalli. 

Integroidussa projektitoimituksessa pyritään lähtökohtaisesti parantamaan koko 

projektin arvontuottoa sitomalla projektin sidosryhmät yhteisiin tavoitteisiin ja sitomalla 

sidosryhmien palkkiot projektin tavoitteiden mukaisiksi. Yhteisiin tavoitteisiin 

sitouttaminen edellyttää, että kaikki hankkeen keskeiset sidosryhmät suunnittelun, 
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toteutuksen, ylläpidon ja käytön kannalta otetaan mukaan jo projektin alkuvaiheeseen 

määrittämään projektia (kuva 9). Kaikkien keskeisten sidosryhmien tuoman panoksen 

myötä pyritään optimoimaan projektia kokonaisuudessaan ja maksimoimaan 

arvontuotto loppuasiakkaalle ja muille keskeisille sidosryhmille. Integroidussa 

projektitoimituksessa hankkeen osapuolten prosessit integroidaan palvelemaan yhteisiä 

tavoitteita, jolloin luodaan edellytykset saavuttaa ketterän toimitusketjun etuja erityisesti 

kompleksisissa ja dynaamisissa ympäristöissä. (Aapaoja et al. 2013, Iskanius et al. 

2006.) 

 

Kuva 9. Integroidun ja vaiheistetun projektitoimituksen eroavaisuudet (Aapaoja et al. 

2013) 

Integroidussa projektitoimituksessa tavoitteena on muodostaa koko hankkeen 

läpiviennistä yhteisesti vastaavia integroituja projektitiimejä. Integroidulla 

projektitiimillä tarkoitetaan projektissa työskentelevien keskeisten toimijoiden 

muodostamaa tiimiä, jossa osapuolet työskentelevät tiiviissä yhteistyössä projektin 

parhaaksi. Aapaojan et al. (2013) mukaan integroitujen projektitiimien ominaisuudet 

voidaan luokitella yhteisiin tavoitteisiin ja kannustimiin, yhteiseen asiantuntemukseen ja 

vastuisiin ja yhteiseen hallintoon ja tuotantosysteemiin (Kuva 10). 



 

2-28 

 

 

Kuva 10. Integroitujen projektitiimien ominaisuuksien luokittelu (Aapaoja 2013) 

Osapuolten yhteisten intressien ja kannustimien löytämiseksi osapuolten on päästävä 

yhteisymmärrykseen keskenään. Yhteisymmärrykseen pääsemisen edellytyksenä on 

osapuolten välinen vuorovaikutus, viestintä ja jatkuva oppiminen. Näihin olosuhteisiin 

pääsemiseksi auttavat yhteiset työskentelytilat, kuten Big Room -työskentely ja yhteiset 

tavoitteet, tehtävät, hyödyt ja innovaatiot. Jotta integroidun projektitiimin koko 

potentiaali voidaan hyödyntää, on tiimin asiantuntemuksen ja vastuiden oltava yhteisiä. 

Ratkaisujen muodostumiseksi tiimissä on vallittava solidaarinen ja kannustava ilmapiiri 

ja johtamistapa. Yhteiseen asiantuntemukseen ja vastuullisuuteen pääsemiseksi auttavat 

tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet ja ideoiden esilletuonti projektin päätöksenteossa ja 

syyttelemätön, ratkaisuihin keskittyvä ilmapiiri. Tällöin on myös luonnollista, että 

organisaatioiden rajoja ei noudateta tarkasti. Integroiduille projektitiimeille on 

ominaista yhteinen hallinto ja tuotantojärjestelmä. Päätöksenteossa tulisi huomioida 

moninaisten sidosryhmien tarpeet mahdollisimman hyvin. Kompleksiset projektit ja 

monimutkaiset organisaatiorakenteet tuovat lisää kompleksisuutta, jolloin 

organisaatioiden ja prosessien on toimittava tehokkaasti. (Aapaoja 2013.) 

Aapaoja et al. (2013) määrittelivät integroitujen projektitiimien muodostamisen 

kulmakiviksi sidosryhmien aikaisen sitouttamisen ja arvioinnin, osapuolten välisen 
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viestinnän ja vuorovaikutuksen, IPD -prosessin tuntemuksen ja toimialan vallitsevan 

kulttuurin muutoksen (kuva 11). Sidosryhmien aikaisella integroinnilla ja arvioinnilla 

pyritään saavuttamaan projektin käyttöön kattava varasto moninaista tietopohjaa, joka 

mahdollistaa projektin paremman arvontuotannon. Lisääntynyt osapuolten välinen 

viestintä ja vuorovaikutus ovat edellytyksenä luottamuksen syntymiselle, sekä projektin 

onnistuneelle koordinoinnille. Viestintä ja vuorovaikutus mahdollistavat yhdessä 

sidosryhmien aikaisen integroinnin kanssa parhaimpien sidosryhmien valikoitumisen 

integroituun tiimiin ja projektin tavoitteiden kirkastumisen osapuolten kesken. 

Sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen on keskeistä, jotta projekti voi 

tuottaa maksimaalisesti arvoa loppuasiakkaalle. IPD -prosessi poikkeaa merkittäviltä 

osin totutuista menetelmistä. IPT edellyttää monelta osin tavanomaisista roolijaoista ja 

vastuusuhteista poikkeamista. Jotta kohti aidon yhteistoiminnallisuuden ja integraation 

kulttuuria olisi mahdollista, on IPD prosessi ensin tehtävä tutuksi alalla. 

 

Kuva 11. Integroitujen projektitiimien muodostamisen kulmakivet (Aapaoja et al. 

2013) 
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2.4 Allianssin määritelmä 

Termi allianssi viittaa toimijoiden väliseen liittoon ja sopimukseen, joka tähtää 

tavoitteiden ja toimintojen yhdistämiseen. Tiettyä projektia varten sovitusta vastaavasta 

järjestelystä käytetään nimitystä projektiallianssi tai allianssiurakka. (Lahdenperä 

2009.) Projektiallianssilla tarkoitetaan projektin toimitusmenetelmää, jossa projektin 

sidosryhmien menestyminen on sidottu projektin ennalta määrättyjen tavoitteiden 

täyttymiseen (DTF 2006). Sidosryhmien tavoitteet ja tarpeet on tällöin ohjattu projektin 

tavoitteiden suuntaisiksi. Ross (2003) määrittelee allianssin projektin toteutusmuodoksi, 

jossa omistajaosapuoli ja palveluntuottajat työskentelevät yhdessä integroituna tiiminä 

toimittaen projektin, jonka perustana on kaupallinen malli, joka kohdentaa osapuolten 

kaupalliset intressit projektin tulosten mukaisiksi. (Ross 2003.)Allianssissa tilaaja ja 

palveluntuottajat työskentelevät yhdessä määrittääkseen parhaan menetelmän projektin 

toteuttamiseksi (DTF2006). Toteutusmuodolla on mahdollista yhdistää monipuolinen 

asiantuntemus tukemaan haastavien riskihankkeiden onnistumista, mikä tarkoittaa 

käytännössä toimijoiden aikaista valintaa, jolloin palvelujen kiinteähintainen 

tarjoaminen ei ole mahdollista. Tällöin valinnassa tulee painottaa toiminnan laatua ja 

toteutusedellytyksiä. (Lahdenperä 2012.) Australialaisen allianssiasiantuntijan Jim 

Rossin (2003) mukaan puhdas projektiallianssi koostuu seuraavista keskeisistä 

rakenteellisista piirteistä (Ross 2003): 

1. Allianssin osapuolilla on yhteinen vastuu projektin toteutuksesta ja tämän vuoksi 

osapuolet kantavat myös projektitoteutukseen liittyvät riskit yhteisesti. 

2. Palkkiot projektin palveluntuottajille määräytyvät kolmiosaisen 

kompensaatiomallin perusteella, joka on kaikkien osapuolten kesken täysin 

avoin. Ensimmäisen osan (Limb 1) mukaisesti tilaaja on velvollinen korvaamaan 

palveluntuottajille koituneet kaikki suorat projektikustannukset. Toinen osa 

(Limb 2) kaupallista malli kattaa palveluntuottajien palkkioprosentin, joka 

sisältää palveluntuottajien yleiskustannukset ja ”normaalin katteen”. Kolmas osa 

(Limb 3) kompensaatiomallia kattaa palveluntuottajien bonus/sanktio osuuden, 

jossa palveluntuottajia joka palkitaan tai sanktioidaan riippuen projektissa 
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saavutetuista tuloksista ennalta yhteisesti määritetyissä tavoitteissa 

(avaintulosalueet). Bonus/sanktio -rakenne pohjautuu ajatukseen, jossa projektin 

osapuolet joko voittavat tai häviävät yhdessä. Sanktion suuruus on tavallisesti 

maksimissaan kompensaatiomallin toisen osan suuruinen muodostaen näin 

palveluntuottajien maksimiriskin. 

3. Projektin ylimpänä hallintoelimenä toimii allianssin johtoryhmä (Project 

Alliance Board). Allianssin johtoryhmässä on edustettuina kaikki allianssin 

osapuolet ja johtoryhmän päätösten on oltava yksimielisiä. 

4. Päivittäisestä projektin johtamisesta vastaa allianssin integroitu projektiryhmä, 

jonka osapuolet on valittu projektin parhaaksi -periaatteella. 

5. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ja riitatilanteet 

sisäisesti. Oikeuteen haastaminen on mahdollista ainoastaan muutamissa ennalta 

määritellyissä erityistilanteissa. 

Yksi käytännöllinen tapa kuvata allianssin ominaisuuksia on määritellä se 

rakenteellisten ja toiminnan luonteen tyyppipiirteiden mukaan (kuva 12). Lahdenperän 

(2009) mukaan projektiallianssiin liittyviä rakenteellisia tyyppipiirteitä ovat yhteinen 

sopimus, yhteinen organisaatio ja riskien jakaminen. Ilman näiden ominaisuuksien 

täyttymistä tarkasteltava urakkamuoto ei ole allianssi. Yhteisen sopimuksen myötä 

allianssin osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta sekä hankkeen 

edistämiseksi tavallisesti tilaajalle kohdistuneista tehtävistä yhteisesti yhtenä 

organisaationa. Yhteinen sopimus sovitaan kaikkien osapuolten kesken useamman 

kahdenvälisen erihenkisen sopimuksen sijasta. Allianssiorganisaatioon kuuluu 

tasapuolisesti osapuolia kaikista hankkeen organisaatioista, myös tilaajalta ja hankkeen 

toteutusta koskevat päätökset tehdään yhteisesti. Hankkeen kehittäminen ja 

tavoitekustannuksen muodostaminen toteutetaan koko organisaatiota hyödyntäen. 

Hankkeen positiiviset ja negatiiviset riskit kannetaan allianssissa osapuolten kesken 

yhteisesti. Näin ollen palveluntuottajien korvaus perustuu siihen, miten koko hanke 

menestyy. Tämä edellyttää avointa kustannusseurantaa. (Lahdenperä 2009.) 

Lahdenperän (2009) mukaan projektiallianssiin liittyy myös vaikeammin 

konkretisoitavia, pehmeitä yhteistoiminnan luonteeseen liittyviä tyyppipiirteitä: 
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luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö. Näitä piirteitä ei ole tarkoituksenmukaista kuvata 

ehdottomina allianssin elementteinä, mutta ne ovat kuitenkin luonteenomaisia 

ominaisuuksia toimiville allianssiurakoille. Toimijoiden välinen luottamus on keskeinen 

vaatimus riskien jakamiseen ja avoimeen toimintaan pohjautuvan mallin käyttämiselle 

ja sen kehittyminen vaatii aikaa. Luottamuksen syntyminen edellyttää allianssin 

hankintavaiheeseen panostamista. Hankkeeseen sitoutuminen on tahtotila, jota tarvitaan 

allianssin yhteisten tavoitteiden sisäistämiseksi, vastaan tulevien ongelmien 

ratkaisemiseksi ja jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi. Kannustinjärjestelmällä, 

yhteisellä päätöksenteolla ja organisaatiorakenteella pyritään edistämään luottamusta ja 

sitoutumista hankkeeseen. Allianssiurakka pyrkii kokoamaan hankkeen keskeiset 

toimijat sopimusrakenteen avulla yhteistoiminnalliseksi ja vuorovaikutteiseksi tiimiksi. 

Yhteistyötä voidaan parantaa mm. yhteisillä tilaratkaisuilla, tietojärjestelmillä ja 

sovituilla päätöksentekoperiaatteilla. (Lahdenperä 2009.) 

Edellä mainittujen lisäksi allianssiurakkaan liittyy myös toissijaisia tyyppipiirteitä, 

kuten palveluntuottajien aikainen valinta ja valintavaiheen suunnittelutyöpajat. Nämä 

piirteet auttavat oleellisesti parhaiten soveltuvien allianssikumppanien löytämisessä. 

Yhteistoimintamallissa, jossa tavoitekustannus sidotaan vasta kehitysvaiheen lopuksi, 

on tärkeää saavuttaa ensin luottamus osapuolten välille. (Lahdenperä 2009.) 

 

Kuva 12. Projektiallianssin keskeiset tyyppipiirteet (Lahdenperä 2009) 

• Yhteinen sopimus 

• Yhteinen organisaatio 

• Riskien jakaminen 

Rakenteelliset 
tyyppipiirteet 

• Luottamus 

• Sitoutuminen 

• Yhteistyö 

Yhteistoiminnan 
luonteen 

tyyppipiirteet 

• Palveluntuottajien aikainen valinta 

• Valintavaiheen suunnittelutyöpajat 
Toissijaiset 

tyyppipiirteet 
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2.5 Allianssia tukevia periaatteita 

2.5.1 Lean 

Asiakastyytyväisyyttä pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä organisaation tavoitteista. 

Organisaation kokonaisuudessaan tulisi olla sitoutunut arvon tuotantoon asiakkaan 

näkökulmasta. Tällöin asiakastyytyväisyys ei tarkoita ainoastaan asiakaspalvelua, vaan 

koko tilaus- toimitusketjun tulisi pyrkiä maksimaaliseen arvon tuottoon asiakkaalle. 

Lean -ajattelulle on ominaista arvontuottamisen tarkastelu koko toimitusketjussa. Arvon 

tuoton maksimoimiseksi toimitusketjusta pyritään poistamaan kaikki mahdollinen 

hukka eli toiminnot, jotka eivät tuota arvoa asiakkaan näkökulmasta. Organisaation 

toiminnot jaotellaan tällöin arvoa tuottaviin, arvoa tuottaviin mutta välttämättömiin ja 

arvoa tuottamattomiin eli hukaksi.  (Womack & Jones 1996; Merikallio & Haapasalo 

2009.) 

Toyotan kehittämään tuotantojärjestelmään Toyota Production Systemiin pohjautuva 

Lean -tuotantofilosofia jakaa monelta osin samoja elementtejä allianssin ja integroivan 

projektitoteutuksen kanssa. Molemmissa tavoitellaan ohjaamaan kaikki käytettävissä 

olevat resurssit mahdollisimman vähän hukkaa tuottavalla tavalla palvelemaan koko 

projektitoimituksen tavoitteita kokonaisuudessaan. Molemmille on myös 

luonteenomaista jatkuvaan parantamiseen pyrkiminen kannustavan ja kehitykseen 

pyrkivän ilmapiirin avulla. Lean pyrkii hyödyntämään ihmisresursseja pyrkimällä 

saamaan työntekijät näkemään oman panoksensa arvoketjun osana ja kannustaen 

jatkuvaan parantamiseen. 

Integroidussa projektitoimitus on Leanin soveltamiselle otollinen ympäristö, koska 

osapuolten integroituminen mahdollistaa tehokkaammin prosessien integroinnin myötä 

hukan poistamisen ja kokonaisuuden optimoimisen. Monet Lean -työkalut ja periaatteet 

ovat sellaisenaan sovellettavissa rakentamiseen, mutta alalle on kehitetty myös Lean 

Construction -instituuttien toimesta varsinaisesti rakentamiseen soveltuvia työkaluja, 

joista saadaan erityisesti hyötyä irti integroidussa projektitoimituksessa. Varsinkin 

Pohjois -Amerikkalaisessa IPD -mallissa korostetaan erityisesti Lean -pohjaista 
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johtamista ja työkalujen käyttöä. IPD- ja allianssiprojekteissa voidaan käyttää Target 

Value Design -prosessia toteuttamalla suunnittelu työpajapohjaisesti ja kohdentamalla 

suunnittelu kohti ennalta asetettua tavoitekustannusta ja lopputuotteen laatuvaatimusten 

muodostamia reunaehtoja. Tietomallintaminen (BIM) on myös käyttökelpoinen työkalu 

etenkin IPD- ja allianssiprojekteissa. Tietomallintamisella tarkoitetaan tietokoneilla 

kehitettävien n -ulottuvien mallien kehittämistä, joilla voidaan simuloida kohteen 

kaavoitusta, suunnittelua, rakentamista ja toimintaa. Tietomalli auttaa arkkitehteja, 

suunnittelijoita ja rakentajia visualisoimaan rakennettavaa kohdetta simuloidussa 

ympäristössä ja tunnistaa suunnitteluun, rakentamiseen ja toimintaan liittyviä ongelmia. 

(Azhar 2011.) Integroidun projektitiimin työskenteleminen yhteisissä työskentelytiloissa 

(Big Room) edesauttaa osapuolten viestintää, vuorovaikutusta ja jatkuvaa oppimista. 

Ongelmiin voidaan tällöin tarttua nopeasti reagoiden ja samaten kehittää hanketta 

proaktiivisesti. (Aapaoja 2013.) Last Planner -tuotannonohjauksella voidaan osapuolten 

kanssa yhteisesti suunnitellen parantaa työmaan viikkoaikataulujen toteutumista ja 

saavuttaa imuohjautuvan tuotannon etuja. 

Lean -filosofia ja Lean -periaatteet ovat monella tapaa irtonaisia tavanomaisesta 

rakentamisesta. Leanin etujen saavuttamiselle luo haasteita mm. tavanomaisen 

rakentamisen luonne, jossa päätäntävalta on jakautunut usealle taholle, osapuolet ovat 

tottumattomia yhteistoimintaan, hankkeet ovat joka kerta ainutkertaisia, rakentamisen 

työvoimavaltaisuus ja rakentamisen hajanaisuus (taulukko 1). 
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Taulukko 1: Rakennustoiminnan erityispiirteet suhteessa tehdasteollisuuteen (Peltonen 

& Kiiras 1998) 

Tehdasteollisuus Rakennustoiminta 

Suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin 

päätäntävalta on yksissä käsissä. 

Päätäntä on jakautunut rajoittajille, rakennuttajille, 

suunnittelijoille, paikallisille viranomaisille ja 

urakoitsijoille. 

Suunnittelu- ja tuotantotiimien sekä 

alihankkijoiden vaihtuvuus on melko vähäistä ja 

myös näiden välillä on yhteistyötä.  

Suunnittelu- ja rakennustiimit kootaan jokaiseen 

hankkeeseen erikseen, eivätkä osapuolet ole 

tottuneet toimimaan yhdessä. 

Toistuvuus ja standardointi ovat korkealla tasolla. Jokainen hanke suunnitellaan erikseen. 

Tyypillisen tuotteen tuottamiseen tarvitaan 

vähäinen määrä yksinkertaistettuja toimintoja. 

Tyypillisen rakennusprojektin toteuttamiseen 

tarvitaan suuri määrä käsityötä. Toiminta on 

työvoimavaltaisempaa kuin tehdasteollisuus. 

Kaikki toiminta suoritetaan yhdessä pysyvässä 

toimipaikassa. 

Toiminta on hajotettu useisiin tilapäisiin 

kohteisiin. 

Lyhyet valmistusajat ja suuret tuotantosarjat 

mahdollistavat tuotteen jatkokehittelyn 

prototyyppien avulla. 

Pitkä rakennusprosessi ja jokaisen hankkeen 

ainutkertaisuus vaikeuttavat saatujen kokemusten 

ja palautteen hyödyntämistä jatkossa 

2.5.2 Arvoa rahalle -ajattelu 

Tavanomaisesti rakennusprojekteissa on lähdetty liikkeelle ajatuksesta, että asiakkaat 

ymmärtävät täysin mitä he haluavat. Suunnittelulla ja toteutuksella on nykyisin 

muutakin merkitystä kuin ainoastaan ominaisuuksien ja vaatimusten määrittelyä. 

Asiakkaat haluavat ratkaisuja, jotka tukevat heidän liiketoimintaprosessejaan aja luovat 

arvoa käytettäessä (Kauppinen et a. 2009). Projektit nähdäänkin yhä useammin keinoina 

tuottaa arvoa, joka tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Arvo ymmärretään yhä 

useammin laajemmassa merkityksessä kuin ainoastaan halvimpana hintana. 

(MacDonald 2011.) Arvoa rahalle -ajattelun pohjalla on allianssin ideologian mukaisesti 

pyrkimys kokonaisuudessaan saavuttaa erinomaisia tuloksia projektin loppuasiakkaalle 

ts. tuottaa projektilla mahdollisimman paljon arvoa tilaajan rahalle. Arvoa rahalle -

käsite voidaan määritellä monella tapaa: 

”Arvoa rahalle on kustannusten ja laadun optimoitu kokonaisuus, joka täyttää käyttäjän 

vaatimukset. Kyseessä ei ole halvin hinta.” HM Treasury 2006 

”Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset 

vaatimukset) suhde verrattuna hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt saavutetaan.” 

(Department of Infrastructure and Transport 2011) 
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Arvoa rahalle -käsite korostaa pelkän rahallisen hyödyn lisäksi myös pehmeämpiä ja 

abstraktimpia tekijöitä, kuten sosiaalisia ja ympäristöllisiä näkökulmia ja elinkaaren 

ajan kustannuksia ja hyötyjä (MacDonald 2012.) Yleisellä tasolla allianssiprojektien 

arvoa rahalle -tuottoa arvioidaan projektin tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta 

kattaen laajan ajanjakson varsinaisen projektitoimituksen ulkopuolella. Tällöin puhutaan 

arvoa rahalle -tuoton ”pitkäjänteisyydestä”, jolla tarkoitetaan julkisen hankintayksikön 

keskittymistä hankintoihin, jotka varmistavat, että arvoa rahalle -tavoitteet toteutuvat 

myös sopimusajankohdan ulkopuolella ja tulevissa jatkoprojekteissa. (National Guide to 

Alliance Contracting 2011.) 

Projektin arvon tunnistamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja arvon 

säilyttämistä koko projektin arvoketjun läpi voidaan pitää projektin menestymisen 

kannalta kriittisenä elementtinä (MacDonald 2012). Arvoa rahalle -ajattelu näkyykin 

projektialliansseissa mm. johtamistapana, päätöksentekona, tehtävinä, prosesseina ja 

raportointikäytäntönä, jonka tarkoitus on perustella ja varmistaa paras arvon tuotto 

tilaajan rahalle. Puhtaan allianssin pohjautuessa täysin laatupohjaiseen palveluntuottajan 

valintaan edellyttää se erityisiä arvoa rahalle tehtäviä, koko allianssin elinkaaren aikana 

(kuva 13). 

 

Kuva 13. Arvoa rahalle -prosessi ja raportointi (Project Alliancing Practitioner’s Guide 

2006) 
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Strategiavaiheen hankesuunnittelussa tilaaja rajaa ja kartoittaa hankkeen laajuuden, 

tavoitteet ja kustannusarvion mahdollisimman tarkasti olemassa olevan tiedon 

perusteella. Australialaisittain tilaajan tavoitteet määritellään ns. arvoa rahalle -

lausekkeen muotoon, jonka perusteella julkishallinto päättää projektin rahoittamisesta. 

Määritetyt arvoa rahalle -tavoitteet ohjaavat palveluntuottajien valintaa ja projektin 

määrittämistä ja suunnittelua kehitysvaiheessa, sekä varmistavat määritettyjen 

tavoitteiden toteutumisen hankkeen toteutusvaiheessa. Arvoa rahalle -tuoton 

varmistamiseksi allianssin toimintaan tuodaan myös puolueetonta näkökulmaa mm. 

ehkäisemään tavoitekustannuksen ja rahaliikenteen vääristämistä, sekä valintaprosessin 

tavoitteiden toteutumista. Arvoa rahalle -ajattelu on läsnä allianssin päivittäisessä 

johtamista ja yhteisessä päätöksenteossa koko hankkeen elinkaaren ajan. 

DIT (2011) mukaan tilaajan arvoa rahalle -vaatimusten saavuttamisessa keskeisessä 

asemassa on neljä tärkeintä tekijää: ratkaisu, integroitu projektitiimi, tavoitekustannus ja 

kaupallinen malli. Palveluntuottajien valinta tulisi tehdä näiden tekijöiden 

yhteisvaikutuksena huomioiden myös soveltuvuus allianssi keskeisiin ominaispiirteisiin, 

joita ovat (kuva 14): 

- riskien ja mahdollisuuksien jakaminen, 

- hyvä luottamus, 

- läpinäkyvyys, 

- ei syyttelyä, 

- ei riitelyä, 

- yhteisjohtajuus ja 

- hankkeen parhaaksi. 
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Kuva 14. Allianssin menestykseen vaikuttavat elementit (Perustuen: National Guide to 

Alliance Contracting 2011) 

Allianssin rakenteelliset piirteet: yhteinen sopimus, yhteinen organisaatio ja yhteiset 

riskit ja mahdollisuudet luovat olosuhteet tuottaa mahdollisimman paljon arvoa 

loppuasiakkaan rahalle. Allianssissa hankitaan keskeiset osapuolet aikaisessa vaiheessa 

hanketta jo osallistumaan hankkeen määrittelyyn yhdessä tilaajan kanssa. Koska 

osapuolien menestyminen hankkeessa on riippuvainen koko hankkeen menestymisestä 

ennalta määritellyissä kustannus- ja avaintulostavoitteissa, on kaikilla osapuolilla 

yhteiset intressit pyrkiä tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa loppuasiakkaan 

rahalle. 
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2.6 Allianssin elinkaari 

Allianssin elinkaari voidaan jaotella viiteen erilliseen vaiheeseen: strategiavaiheeseen, 

allianssin muodostamiseen, projektin kehitysvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja 

takuuvaiheeseen.  (Ross 2009.) Kuvassa 15 on kuvattu projektiallianssin elinkaari 

tavanomaisenrakennushankkeen hankeprosessin vaiheiden rinnalla. 

 

Kuva 15. Allianssin elinkaaren vaiheet (Muokattu: Ross 2009, Aapaoja & Haapasalo 

2011) 

Strategiavaiheessa tilaaja tekee päätöksen hankkeessa käytettävästä toteutusmuodosta ja 

valitsee toteutusmuodoksi allianssin. Toteutusmuodon valinnan jälkeen on vuorossa 

allianssin muodostaminen, jossa tilaaja hankkii allianssiosapuolet painottaen laadullisia 

tekijöitä ja palveluntuottajien yhteistyökykyä. Palveluntuottajien valinnan jälkeen 

tilaajaa ja palveluntuottajat muodostavat allianssin, allekirjoittavat kehitysvaiheen 

allianssisopimuksen ja siirtyvät hankkeen kehitysvaiheeseen määrittämään hankkeen 

tarkan sisällön sekä kehittävät kustannustehokkaita ja innovatiivisia suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuja. Kehitysvaiheen päätteeksi allianssi sopii hankkeelle 
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tavoitekustannuksen ja tarkat laadulliset avaintulosalueet ja allekirjoittaa 

toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Toteutusvaiheessa allianssi työskentelee 

integroituna projektitiiminä pyrkien toteuttamaan hankkeen kehitysvaiheessa asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti tai ne ylittäen. Takuuvaiheeseen siirryttyä allianssi vastaa 

yhteisesti hankkeesta takuuajan ajan (Ross 2009.) 

2.6.1 Allianssivaihtoehdot 

Allianssimallista on kehitetty erilaisia sovelluksia, joihin tutustutaan tässä alaluvussa 

pintapuolisesti. Department of Infrastructure and Transport (2011) jaottelee 

Australialaiset allianssit kolmeen eri vaihtoehtoon riippuen hintakilpailun osuudesta 

allianssin valintaprosessissa. Vaihtoehtoisia alliansseja ovat täyden hintaelementin 

allianssi, osittaisen hintaelementin allianssi ja laatukilpailullinen puhdas allianssi (kuva 

16). (DIT 2011.) 

 

Kuva 16. Erilaiset allianssien valintamenettelyt ja tehtävien ajoittuminen (Muokattu: 

Department of Infrastructure and Transport 2011, Lahdenperä 2013) 

Australiassa selkeästi laajimmassa määrin käytetty allianssimenettely on puhdas 

allianssi, jossa palveluntuottajat valitaan allianssiin mukaan täysin laadullisten 

valintakriteerien pohjalta. Puhtaan allianssin soveltaminen edellyttää luvussa 1.4 

esiteltyjen kaikkien puhtaan allianssin elementtien toteutumista (Ross 2003). 

Palveluntuottajien valinnan jälkeen osapuolet sopivat kaupallisista menettelyistä ja 

etenevät allianssisopimuksen allekirjoittamisen myötä projektin kehitysvaiheeseen, 
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jossa viimeistellään hankkeen määrittely ja viedään hankkeen suunnitelmia eteenpäin 

sille tasolle, että hankkeen tavoitekustannus voidaan asettaa.  

Kahden tavoitekustannuksen kilpailullisen allianssin kehittämisen taustalla ovat 

olleet spekulaatiot täysin laatuperustaiseen palveluntuottajien valintaan pohjautuvan 

toteutusmuodon kyvystä tuottaa arvoa rahalle. Puhtaasta yhden tavoitekustannuksen 

allianssista poiketen tilaaja etenee kehitysvaiheeseen kahden soveltuvimman ehdokkaan 

kanssa, jotka molemmat muodostavat hankkeelle tavoitekustannuksen.  Tilaaja tekee 

lopullisen valinnan ehdokkaiden täydellisten toteutussuunnitelmien ja hankkeen 

tavoitekustannuksen edullisuuden perusteella. National Guide to Alliance Contracting 

(2011) suosittelee täysin hintakilpailuun pohjautuvaa allianssia, koska se mahdollistaa 

kaikkien arvoa rahalle -elementtien (kuva 12) mittaamisen jo valintavaiheessa. Kahden 

tavoitekustannuksen kilpailullista allianssia on myös kritisoitu hintakilpailun riskeistä 

tuottaa epärealistisia tavoitekustannuksia, joka voi vaikuttaa luottamuksen syntymiseen 

negatiivisesti (DTF 2006; Ross 2003). Kilpailullisessa allianssissa myös 

kilpailutusvaihe muodostuu kuormittavaksi, koska tilaaja joutuu käymään 

kehitysvaiheen läpi kahden ehdokkaan kanssa. Department of Treasury and Finance 

2006.) 

Osittain hintakilpailullisessa allianssissa valintaprosessissa palveluntuottajien valinta 

tehdään osittain hintaelementtejä sisältäen, jolloin ehdokkaat eivät tarjoa täydellistä 

tavoitekustannusta osana tarjousta. Osittain hintakilpailullisessa allianssissa tarjous voi 

koostua seuraavista tekijöistä ja niiden yhdistelmistä (DIT 2011): 

- suunnitteluratkaisut 

- rakennustapa 

- toimitusratkaisu 

- tunnistettujen työ- ja palvelupakettien hinta 

- kaupallinen malli (sisältäen korvattavat kustannukset, yleiskulut, 

palkkioprosentin ja bonuspalkkiot tavoitekustannuksen ulkopuolella) ja 

- Laatutekijät (kulttuuri, yhteistyökyky, allianssikyvykkyys) 
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Suomessa on kehitetty kansalliseen ja EU:n julkiseen hankintalainsäädäntöön soveltuva 

puhtaan allianssin sovellus kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely, 

jossa palveluntuottajien valinnassa korostuvat laadulliset ja osaamiseen pohjautuvat 

elementit, mutta arviointiperusteisiin on sisällytetty myös hintaelementti. Tutkijan 

näkemyksen mukaan kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely voidaan nähdä 

osittaisen hintakilpailun allianssin ja puhtaan allianssin välimuotona, koska valintaan 

sisältyy myös hintaelementtejä, mutta kehitysvaiheeseen mukaan etenee varsinaisesti 

ainoastaan yksi ehdokaskonsortio. Hintakomponentteina voidaan käyttää esim. yksikkö- 

yleiskustannusosuuksia tai prosenttipohjaista palkkio-osuutta johdettuna hankkeen 

arvioiduista korvattavista kustannuksista. 

Valintaprosessin neuvotteluvaiheessa on esimerkiksi painotettu palveluntuottajien 

allianssikyvykkyyteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön painottuvia elementtejä ja 

varsinaisessa kirjallisessa tarjouksessa on arvioitu arvoa rahalle -ajattelua mukaillen 

hankkeen ehdotussuunnitelmien toteutettavuutta, sisältöä ja kustannustehokkuutta, sekä 

muita hankkeen keskeisiä tavoitteita, kuten elinkaari- ja ylläpitokustannusten hallintaa. 

Näiden lisäksi tarjoukseen sisältyy tavallisesti hintakomponentti palkkioprosentin 

muodossa (n. 30 %) (Taulukko 4).  

Taulukko 2: Allianssin valintaperusteet (esimerkki: Vuolukiventie) 

1. Allianssiosaaminen 30 % 

1. Kehitys- ja toteutusvaiheen projektisuunnitelma 

2. Työskentely neuvotteluissa 

3. Allianssiorganisaatio 

2. Arvoa rahalle 40 % 

1. Ehdotussuunnitelmat peruskorjauksen ja uudisosan sisällöstä 

2. Tilaajan kustannusasiantuntijan laskema arvio ehdotussuunnitelmista 

3. Ylläpitokustannusten hallinta 

3. Euromääräinen palkkio 30 % 

 

Tämän tutkimuksen laajuudessa tarkastellaan allianssihankkeen läpivienti vaiheittain 

suomalaisen kilpailullisen yhden tavoitekustannuksen menettelyn mukaisesti. 
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2.6.2 Allianssi strategiana 

Allianssin elinkaaren ensimmäinen vaihe on strategiavaihe, jossa tilaaja tekee 

strategisen valinnan hankkeen toteutusmuodosta. Strategiavaiheen kanssa rinnan 

syntyvät tavallisesti hankkeen tarveselvitys ja hankesuunnitelma, joiden pohjalta 

määräytyy hankkeen investointipäätös ja toteutusmuoto. Projektin tilasta riippuen 

tilaajalla voi olla myös hankkeeseen jo teetettyjä yleis- ja luonnossuunnitelmia, 

aiemmin muodostettuja käsityksiä hankkeen reunaehdoista ja muista vaatimuksista, 

jotka toimivat pohjana strategiavalinnalle. Strategiavaiheessa tilaaja käy läpi samat 

valmistelevat vaiheet tarveselvityksen hankesuunnittelun kuin muissakin 

toteutusmuodoissa ennen lopullisen toteutusmuodon valintaa (kuva 17). 

 

Kuva 17. Rakennuttamisen tehtäväketju tavanomaisissa urakkamuodoissa ja 

allianssissa (Törrönen 2012) 

Allianssin katsotaan soveltuvan parhaiten suuriin ja kompleksisiin hankkeisiin, joihin 

liittyy vaikeasti tunnistettavissa, määriteltävissä tai kohdennettavissa olevia riskejä. 

Projektin kyseinen riski tulisi kantaa sen sidosryhmän toimesta, jolla on parhaat 

resurssit ja kyvykkyydet hallita kyseinen riski. Perusoletus allianssiin ryhtymiselle on 

usein se, että hallitsemalla ja kantamalla riskit yhteisesti päästään parempaan 
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lopputulokseen kuin riskien allokoinnilla osapuolten kesken. Kompleksisen hankkeen 

menestyksellisen läpiviennin edellytyksenä on hankkeen keskeisten sidosryhmien 

tehokkaampi, koordinoitu yhteistoiminta ja integroituminen hankkeen parhaaksi. (Ross 

2003.) Tavanomaiset sopimusmallit soveltuvat parhaiten urakoihin, joissa riskit voidaan 

kohdentaa tarkasti ne parhaiten hallitseville osapuolille ilman häiriötekijöitä osapuolten 

välillä. Tällaisissa urakoissa allianssi olisi edelleen tehokas menetelmä toimittaa 

projekti, mutta todennäköisesti allianssin muodostamiseen ja ylläpitämiseen kuluneet 

resurssit eivät tule katetuksi allianssin etujen myötä. (Ross 2003.) Kuva 18 

havainnollistaa allianssin ja muiden vaihtoehtoisten toteutusmuotojen soveltuvuutta 

hankkeen toteutusmuodoksi. 

 

Kuva 18. Allianssin ja muiden vaihtoehtojen soveltuvuus hankkeen toteutusmuodoksi 

(Muokattu lähteistä: Ross 2003, MacDonald 2011) 

Puhdas allianssi integroivan projektitoimituksen ääritapauksena sopii mahdollisimman 

kompleksisiin olosuhteisiin, joissa sidosryhmien yhteistoimintaan ja yhteisten 

prosessien kehittämiseen panostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja. 

Olosuhteiden epävarmuuden suhteen välimaastoon asettuvat tavanomaisista 

toteutusmuodoista ST -toteutusmuodot ja projektinjohtorakentaminen, joihin voidaan 
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tuoda allianssimaisia piirteitä soveltamalla kumppanuusajattelua erillisellä 

yhteistoimintasopimuksella ja yhteisillä työpajoilla. Hybridialliansseissa poiketaan 

jollain tasolla allianssin puhtaan allianssin ominaispiirteistä (Ross 2003). Yksi 

esimerkki hybridialliansseista on soveltaa projektinjohtourakkaan allianssin kaupallista 

mallia, mikä tekee siitä hybridin. Tavanomaiset kokonaisurakkamuodot soveltuvat 

parhaiten rutiinihankkeisiin ja olosuhteisiin, joissa epävarmuuden tila on 

mahdollisimman vähäinen. (MacDonald 2011.) Allianssi tulisi valita hankkeen 

toteutusmuodoksi silloin kun se todetaan olevan paras vaihtoehto hankkeen 

toteutukseen riittävin lähtötiedoin. Department of Infrastructure and Transport (2011) 

mukaan allianssilla ei kannata lähteä hakemaan ratkaisua muuten puutteellisiin 

olosuhteisiin, kuten tilanteisiin, joissa hankesuunnittelu ja projektin määrittely on 

toteutettu puutteellisesti tai tilaaja pyrkii allianssilla paikkaamaan omia puutteellisia 

resursseja ja kyvykkyyksiä. Taulukko 3 tiivistää allianssin mukanaan tuomia riskejä ja 

mahdollisuuksia. 
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Taulukko 3: Allianssin etuja ja riskejä (Lahdenperä 2009) 

Mahdollisuudet Riskit 

Palveluntuottajien aikainen valinta nopeuttaa 

hankkeen läpivientiä 

Korvausten hakeminen toisten osapuolten 

virheistä pienenevät 

Kannustimet edistävät projektin laadullisten 

tavoitteiden toteutumista 

Vastuuvakuutukset eivät korvaa allianssin 

sisäisiä vahinkoja 

Yhteistyö edistää osaamisen leviämistä, 

oppimista ja ammatillista kehittymistä 

Takuuvelvoitteiden kantaminen organisaation jo 

purkauduttua voi olla haastavaa 

Menettely minimoi tarpeen erilliselle 

sopimushallinnolle 

Uudet roolit ja yhteistyö mahdollistaa toisten 

yritysten henkilöstön arvioinnin ja rekrytoinnin 

Onnistunut toteutus parantaa osapuolten mainetta 

ja kilpailuasemaa  

Vaatii merkittävää panosta osapuolten ylemmältä 

johdolta 

Kattavaan osaamiseen perustuva päätöksenteko, 

kokonaisvaltaisempi hankeriskien ymmärrys 

Siirtyminen yhteistoiminnan kulttuuriin 

vanhoista opituista asetelmista on haastavaa 

Elinkaaritaloudellisuus paranee vastuullisuuden 

myötä 

Epäonnistuminen uudessa toteutustavassa voi 

olla kolaus osapuolten maineelle 

Yhteistoiminta parantaa 

innovaatiomahdollisuuksia ja edistää 

mahdollisesti myös alan kehittymistä 

Allianssin perustaminen ja ylläpito sekä 

yhteistoimintakulttuurin luominen vaatii paljon 

resursseja  

Toimiva toteutustapa tuo välillisesti hyötyjä 

myös muille hankkeille  

Mitattavien tavoitteiden poiketessa alkuperäisistä 

tavoitteista kannustimet eivät ohjaa hanketta  

Yhteistoiminnan harjoittelu mahdollista tulevaa 

strategista allianssia varten 

Malli nojaa henkilötason suhteisiin, joissa on 

mahdollista epäonnistua 

Työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus kehittävät 

organisaatiokulttuuria 
Tilaajataho erityisesti 

Allianssin menestyksellä ja opeilla on 

mahdollista nopeuttaa muun organisaation 

kehittämistä  

Yhteisorganisaation ja yhteisen päätöksenteon 

myötä tilaaja luopuu osasta 

määräysvallastaan projektissa 

Tilaajataho erityisesti Lopullinen hintataso ei ole varma ennen 

hankkeen valmistumista (paitsi kattohinta) 

Läpinäkyvä hinnoittelu ja kustannusseuranta 

antavat paremman käsityksen hankkeen 

tilanteesta. 

Taloudellisen nuhteettomuuden osoittaminen on 

vaikeampaa julkista tilaajaa valvoville tahoille 

Kannustimet ja kustannusperusteinen 

maksatus tuottanevat hankkeen 

kilpailukykyiseen hintaan 

Lisää riskiä tarkoitushakuiseen 

ja vinoutuneeseen kustannusallokointiin 

Palveluntuottajataho erityisesti Edellyttää aktiivista osallistumista ja keskeisten 

resurssien sitouttamista 

Mahdollisuus hyviin palkkioihin 

(suhteessa kannettuun riskiin) 

Henkilövaihdokset (laatuperustainen valinta) 

Mahdollisuus menestyä osaamisella 

ilman hintakilpailua 
Palveluntuottajataho erityisesti 

Asiakastarpeiden parempi ymmärtäminen nostaa 

palvelu- ja kilpailukykyä 

Osapuolet kantavat riskiä myös muiden 

toiminnasta, joihin rajallinen vaikutus 
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Australialaisten kokemusten mukaisesti palveluntuottajilla on mieltymys erityisesti 

puhtaan allianssin käyttöön mm. seuraavista syistä (DTF 2009): 

- parempi yhteistyö tilaajan kanssa, 

- rajallinen riskinkanto, 

- suhteellisen nopea valintaprosessi, 

- neuvoteltu hinta ja kaupalliset menettelyt, 

- varmempi tuotto (kate), 

- pienempi riskiprofiili, 

- vähemmän vihamielisyyttä, 

- parempi työn ja elämän tasapaino henkilökunnalle ja 

- mahdollisuus kouluttaa kokemattomampaa henkilökuntaa 

2.6.3 Allianssin muodostaminen 

Tilaajan tehtyä päätös allianssin valinnasta hankkeen toteutusmuodoksi seuraava vaihe 

allianssin elinkaaressa on allianssin muodostaminen. Hankinnan käynnistämistä edeltää 

tavallisesti tilaajan teettämä hankesuunnitelma, jossa hankkeelle on asetettu täsmälliset 

laatua, kustannuksia, laajuutta ja aikataulua koskevat tavoitteet ja reunaehdot, sekä 

kustannusarvio esim. tavoitehintalaskelman muodossa. Puhtaassa allianssissa hankkeen 

sisältöä ja tavoitteita voidaan vielä tarkentaa kehitysvaiheessa yhteisesti jolloin 

allianssiin lähdettäessä hankesuunnittelu voidaan viedä läpi keveämmin (Törrönen 

2012). Hankesuunnitelman tulisi määrittää täsmällisesti tilaajan arvoa rahalle -tavoitteet, 

jolloin se ohjaa myös palveluntuottajien hankintaa ja toimii myös vertailutyökaluna 

arvioitaessa hankkeen arvoa rahalle -kyvykkyyttä allianssin kehitys-, toteutus- ja 

takuuvaiheiden aikana.  

Selkeä hankesuunnitelma mahdollistaa hankkeen täsmällisen määrittämisen myötä 

allianssin tehtävien rinnakkaisen toteutuksen toimien samalla pohjana kaupallisten 

ehtojen sovittelulle palveluntuottajien kanssa ja arvoa rahalle -tuoton arvioinnissa läpi 

hankkeen elinkaaren. Investointipäätöstä perusteltaessa tulisi määritellä kattavasti 

erilaisia vaihtoehtoja, kustannuksia, aikajännettä ja riskejä tunnistettuja 

hankesuunnitelman tavoitteita vasten. Valitun toteutusmuodon tulisi taata parhaat 
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edellytykset saavuttaa tilaajan arvoa rahalle -tavoitteet.  Hankesuunnittelussa tulisi 

määrittää palvelun tarve kattavasti, selkeät projektin tavoitteet ja kustannusarviot 

sopivalla vaihteluvälillä (DTF 2009.) 

Allianssin valintaprosessin tavoitteena on luoda otollinen psykologinen perusta tulevalle 

allianssille. Onnistunut valintaprosessi voimistaa tulevaa allianssitiimiä 

yhteistoimintaan, sekä minimoi prosessin kustannuksen tilaajalle ja teollisuudelle. 

(Project Alliancing Practitioner’s Guide, 2006). Allianssin valintaprosessista voidaan 

erottaa kaksi selkeää vaihetta: hankintailmoitusvaihe ja arviointi- ja valitsemisvaihe 

(kuva 19). 

 

Kuva 19. (Project Alliancing Practitioner’s Guide 2006) 

Hankintailmoitusvaiheen aluksi julkisen hankintayksikön ollessa kyseessä hankinnasta 

ilmoitetaan toimittamalla hankintailmoitus julkisten hankintojen kanavaan HILMA:an. 

Hankintailmoituksessa ilmoitetaan hankkeen perustiedot, valintaprosessi, ja eri 

osapuolten roolit. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 
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neuvottelumenettelyä ja valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 

Palveluntuottajat valitaan useimmiten sekä suunnittelun, että rakentamisen toimijoita 

sisältävinä tarjouskonsortioina, joihin palveluntuottajat hakeutuvat itsenäisesti 

valmistautuessaan hankintaan. 

Neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä palveluntuottajat 

ilmoittautuvat aluksi hankintakilpailuun osallistumishakemuksella, jonka ehtojen ja 

valintakriteerien perusteella tilaaja (valintapaneeli) valitsee soveliaimmat osapuolet 

varsinaiseen tarjous (neuvottelu) -vaiheeseen. Hankintalain mukaan tarjouspyyntö on 

neuvottelumenettelyssä lähetettävä vähintään kolmelle ehdokkaalle, mikäli 

vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ei ole vähemmän. Hankintailmoituksessa 

tai osallistumishakemuksessa tilaaja asettaa palveluntuottajien soveltuvuuskriteereiksi 

tavallisesti taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja 

ammatilliseen pätevyyteen liittyviä ehtoja. (Lahdenperä 2009.) Lisäksi tilaaja 

määrittelee ehdot ehdokaskonsortioiden kokoonpanoille sekä luonnollisina henkilöinä 

edellytettäville avainhenkilöille, sekä näiden referensseille. Referenssitietoina voidaan 

käyttää mm. hankkeiden laajuutta, urakkamuotoa, toteutusajankohtaa ja 

avainhenkilöiden ja yrityksien tehtäviä ilmoitettavissa kohteissa. Henkilöreferensseinä 

voidaan käyttää mm. avainhenkilöiden koulutusta ja työkokemuksia. Tilaaja määrittelee 

lisäksi valintakriteerit, joiden perusteella valikoidaan haluttu määrä 

palveluntuottajaehdokkaita varsinaiseen tarjousvaiheeseen. Tällöin on huomioitava, että 

pääsääntöisesti samoja valintakriteerejä ei voida käyttää lopullisessa valinnassa 

kokonaistaloudellisen edullisuuden valintakriteereinä. (Lahdenperä 2009, Pohjonen 

2007.) 

HILMA -kanavan lisäksi tilaaja voi tarpeelliseksi katsoessaan järjestää hankkeeseen 

liittyen markkinainfoja, joissa tarjotaan palveluntuottajille lisätietoa hankkeesta ja 

palveluntuottajat voivat antaa tilaajalle tarkentavia kysymyksiä hankkeesta. 

Markkinainfossa tavallisesti käydään läpi neuvotteluhankintaan liittyvän 

osallistumishakemuksen keskeisiä sisältöjä. Markkinainfojen myötä lopullista 

hankintailmoitusta voidaan muokata vielä tarkemmaksi. Hankintailmoituksen 

julkaisemisen jälkeen palveluntuottajaosapuolet alkavat tavallisesti hakeutua 
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hankintailmoituksen edellyttämiin konsortioihin, sekä alkavat valmistella 

osallistumishakemuksia. Samaan aikaan tilaaja alkaa koota neuvotteluvaiheessa 

käytettävää arviointipaneelia, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita käytettäväksi 

valintavaiheessa ja myöhemmissä vaiheissa hanketta. Tilaajan voi käyttää 

valintaprosessissa ulkopuolista allianssifasilitaattoria, joka vastaa valintavaiheen 

läpiviennistä, neuvotteluiden ja työpajojen valmistelusta. Allianssifasilitaattori vastaa 

siitä, että tilaajan projektitiimi ja valintapaneeli erityisesti ymmärtävät allianssin 

valintaprosessin vaatimukset, sekä osaavat viedä sen käytäntöön. (Project Alliancing 

Practitioner’s Guide, 2006.) Kuva 20 näyttää puhtaan allianssin valintaprosessin 

keskeisen sisällön. 

 

Kuva 20. Projektiallianssin valintaprosessi (Project Alliancing Practitioner’s Guide, 

2006) 

Tarjouskonsortioiden toimitettua osallistumishakemuksensa arviointi raati arvioi ja 

pisteyttää osallistumishakemukset ja vähintään kolme parasta ehdokasta mukaan 

tarjous- ja neuvotteluvaiheeseen. Tarjousvaiheessa palveluntuottajille annetaan alustava 

tarjouspyyntö, jonka sisältöä tarkennetaan ja määritetään neuvotteluissa. 

Neuvottelukierrokset voidaan toteuttaa kaikkien ehdokaskonsortioiden kanssa tai 
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neuvottelut voidaan toteuttaa vaiheittain karsimalla ehdokaskonsortioita neuvotteluiden 

edetessä. Vaiheittaisessa neuvottelumenettelyssä on käytännöllistä ottaa suurempi määrä 

ehdokaskonsortioita mukaan valintaan ja tehdä lopullinen valinta kahden parhaan 

väliltä. Vaiheettomissa neuvotteluissa neuvotteluvaihe pyritään viemään läpi 

kevyemmin, jolloin tarjousvaiheeseen otetaan tavallisesti minimimäärä 

ehdokaskonsortioita ja kaikki ehdokaskonsortiot osallistuvat kaikkiin neuvotteluihin. 

Tällöin tilaaja voi vähentää neuvottelujen työkuormaa ja viedä neuvottelut läpi 

nopeammin. Suomessa vaiheittainen neuvotteluprosessi on ollut käytössä 

Liikenneviraston Lielahti - Kokemäki -ratahankkeessa ja Tampereen Rantaväylän 

tunnelihankkeessa. Vaiheetonta neuvottelua on käytetty mm. Vuolukiventien 

allianssihankkeessa. 

Neuvotteluvaiheessa tilaaja järjestää hankintamallista riippuen keskusteluja, 

haastatteluja tai valintatyöpajoja. Australialaisessa puhtaassa allianssimallissa tilaaja on 

tavallisesti ensin järjestänyt haastatellut kaikille neuvotteluvaiheeseen valituille 

ehdokkaille, jossa tarkoituksena on osapuolten keskinäinen tutustuminen ja samalla 

tilaaja mm. selvittää ehdokkaiden odotuksia, resursseja ja kyvykkyyksiä sekä 

ymmärrystä hankkeen toteutusmuodosta ja näkemystä hankkeen budjetista. 

Haastatteluiden perusteella tilaaja valitsee kaksi parhaiten soveltuvaa 

ehdokaskonsortiota jatkoon varsinaisiin valintatyöpajoihin, jotka kestävät tavallisesti n. 

kaksi päivää. Työpajoissa tilaaja teettää ehdokaskonsortioilla hankkeeseen liittyviä 

tehtäviä, jotka tavallisesti liittyvät hankkeen organisointiin ja johtamiseen, sekä 

hankkeen keskeisten riskien, ongelmien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen. 

Arviointiraadin pisteytettyä sekä kirjalliset tarjoukset, että työpajojen tulokset, valitaan 

paras ehdokas jatkoon kaupallisiin neuvotteluihin.  

Neuvotteluiden lisäksi osapuolet antavat kirjallisen tarjouksen, jossa mitataan 

tavallisesti ehdokkaiden allianssikyvykkyyttä ja kykyä tuottaa arvoa rahalle erilaisin 

kriteerein. Hankintalain mukaisesti tarjoukseen on sisällytettävä myös 

hintakomponentti, jonka painoarvo valinnassa tavallisesti 20 - 40 % kokonaispisteistä. 

Kirjallisessa tarjouksessa ehdokkaat antavat muutaman sivun kirjalliset vastaukset ja 
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hintakomponentti annetaan tavallisesti prosenttipohjaisena palkkio-osuutena hankkeen 

kustannusarvion laajuudesta (korvattavista kustannuksista). 

Jatkoon päässeelle voittaneelle ehdokkaalle teetetään taloustietojen ja 

kustannusrakenteen auditointi ulkopuolisten talous- ja kustannusasiantuntijoiden 

toimesta. Mikäli osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen kaupallisista ehdoista 

allekirjoittavat tilaaja- ja palveluntuottajaosapuolet allianssisopimuksen. Mikäli 

yhteisymmärrykseen ei päästä, on tilaajalla mahdollisuus edetä kehitysvaiheeseen 

toiseksi tulleen ehdokkaan kanssa. Allianssikumppanien valinnan ja allianssin 

muodostamisen jälkeen seuraa kaupalliset neuvottelut osapuolten kesken. Kaupalliset 

neuvottelut toteutetaan tavallisesti sarjassa työpajoja, joissa osapuolet (Project 

Alliancing Practitioners’ Guide (2006): 

- Muodostavat yhteisymmärryksen allianssisopimuksen sisällöstä, jolloin sopimus 

on valmis allekirjoitettavaksi. 

- Sopivat kaupallisen mallin kulu- ja palkkiorakenteista ulkopuolisen asiantuntijan 

tekemä auditointi, keskeiset arvoa rahalle tehtävät ja osapuolten budjettikritiikki 

huomioiden. 

- Sopivat kaupallisen mallin bonus/sanktiorakenteen keskeisistä parametreista, 

kuten avaintulosalueista ja niiden mittareista. Kaupalliseen malliin liittyy 

tavallisesti tässä vaiheessa vielä tekijöitä (esim. tavoitekustannuksen 

jakosuhteet), joita ei voida ratkaista ennen kuin projektin kehitysvaihetta on 

viety pidemmälle. Näissä tapauksissa tulisi hakea tilapäisiä ratkaisuja ja 

ymmärtää, että asiat varmentuvat myöhemmin kehitysvaiheessa. 

- Sopivat kehitysvaiheen läpiviemiseksi varattavan budjetin. 

2.6.4 Projektin kehitysvaihe 

Kaupallisten neuvottelujen jälkeen muodostettu allianssi ryhtyy suunnittelemaan ja 

organisoimaan kehitysvaiheen läpiviemiseksi tarvittavia töitä. Kehitysvaiheen tehtävät 

voidaan aloittaa ajan säästämiseksi välittömästi allianssikumppanin valinnan jälkeen ja 

allekirjoittaa varsinainen kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) vasta valintapäätöksen 
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valitusjana kuluttua loppuun. Kehitysvaiheessa tilaaja ja valitut palveluntuottajat 

muodostavat allianssiorganisaation ja määrittävät hankkeen tarkasti hankkeen tavoitteet 

ja laajuuden sekä ryhtyvät kehittämään hankkeen tavoitteiden ohjaamina 

kustannustehokkaita ja innovatiivisia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja hakien arvoa 

rahalle. Kehitysvaiheessa määritetään myös hankkeelle varsinainen tavoitekustannus ja 

lopullisten avaintulosalueiden mittaaminen. Kehitysvaiheessa palveluntuottajat saavat 

tavallisesti korvauksen ainoastaan korvattavista kustannuksista, koska projektin laajuus, 

tavoitteet, avaintulosalueet ja tavoitekustannus on vielä määrittämättä (DTF 2006).  

Kehitysvaiheen tehtävät kulminoituvat tavoitekustannuksen muodostamisen prosessiin, 

jossa osapuolet työskentelevät vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa pyrkien 

tunnistamaan merkittäviä ja kustannustehokkaita innovaatioita, joilla pyritän tuottamaan 

mahdollisimman paljon arvoa asiakkaan rahalle. Kehitysvaiheen tehtävät muodostuvat 

asteittain tarkentuvaksi prosessiksi, jossa alkuvaiheissa tehtävät suuren mittaluokan ja 

potentiaalin ratkaisut tarkentuvat vähitellen kehitysvaiheen prosessin edetessä 

tarkentuen lopulta detaljisuunnittelun kautta tarkaksi hankkeen tavoitekustannukseksi  

Tavoitekustannuksen muodostamisessa osapuolet pyrkivät hyödyntämään koko 

integroidun projektitiimin osaamista ja ammattitaitoa hankkeen riskien tunnistamisessa 

ja niiden hallintamenetelmien muodostamisessa. Tavoitteena on koko tiimin 

ammattitaidon myötä pienentää epävarmuutta ja tunnistaa mahdollisimman paljon 

riskejä ja ratkaisuja niiden eliminoimiseksi tai pienentämiseksi, jolloin osapuolten ei 

tarvitse erikseen epävarmuuden tilassa hinnoitella riskejä omiin palkkio-osuuksiinsa. 

Tavoitekustannukseen hinnoiteltavat riskit pyritään muodostamaan kaikkien osapuolten 

kesken yhteisesti, jolloin kaikki hankkeen riskit ovat kaikkien osapuolten kesken 

yhteisesti sovittuja ja tällöin tulevassa kehitysvaiheessa on paineeton tila hakea 

yhteisesti tiukkaa tavoitekustannusta hankkeelle. (Haastattelu: Lauri Merikallio) 

Kehitysvaiheen tehtäviä ovat (DTF 2006): 

- Allianssin projektitiimin perustaminen sisältäen tarvittavat työskentelytilat ja 

viestintäkäytännöt, sekä organisaation vastuut ja roolit. 

- Tarvittavat luvat projektin käynnistämiseksi. 
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- Projektin laajuuden määrittäminen (riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista ja 

määrittämistä yhteisissä työpajoissa, arvon luontia ja optimointia, teknisten 

spesifikaatioiden ja luonnosten muodostamista). 

- Allianssin johtamisjärjestelmän kehittäminen. 

- Valmistella hankkeen tavoitekustannusarvio ja hyväksyä hankkeen 

tavoitekustannus. 

- Määrittää allianssin avaintulosalueiden tarkka määrittäminen ja mittaaminen. 

- Hankkia tarvittavat vakuutukset toteutusvaiheeseen. 

- Työpajojen ja prosessien luonti korkean suorituskyvyn allianssikulttuurin 

muodostamiseksi. 

2.6.5 Toteutus- ja takuuvaihe 

Toteutusvaiheessa allianssi keskittyy toimimaan tehokkaana integroituna projektitiiminä 

ja saavuttamaan tai ylittämään sille kehitysvaiheessa asetetut tavoitteet. 

Toteutusvaiheessa keskeisiä tehtäviä ovat toteutuksen edellyttämien johtajuuden, 

hallinnon raportoinnin ylläpito sekä korkean suorituskyvyn kulttuurin ylläpitäminen. 

Allianssi säilyttää yhteisen vastuun hankkeesta takuuajan loppuun saakka. 

2.7 Kaupallinen malli 

Projektiallianssin keskeisenä elementtinä on muista hankemuodoista oleellisesti 

poikkeava kaupallinen malli, jonka tarkoitus on varmistaa reilu ja oikeudenmukainen 

suorituskyky-sidonnainen palkkionmaksumekanismi projektin osapuolten välillä. 

Tavanomaisille toteutusmuodoille ominaisen riskin allokoinnin palveluntuottajille 

sijaan allianssin kaupallinen malli jakaa riskin osapuolten kesken tasapuolisesti 

allianssin kompensaatiorakenteen avulla (pain - gain) (Ross 2003). Kaupallinen malli 

mahdollistaa osapuolten palkitsemisen myös muista kuin kustannuksiin liittyvistä 

tavoitteista liittämällä ne erilliseksi bonus - sanktio -rakenteeksi. Kaupallinen malli 

kohdentaa näin tilaajan ja palveluntuottajien työskentelyn palvelemaan projektin ennalta 

määritettyjen tavoitteiden toteutumista luomalla olosuhteet, joissa projektin osapuolet, 
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tilaaja ja palveluntuottajat, joko voittavat (win - win) tai häviävät (lose -lose) yhdessä. 

(DTF 2006, Love et. al 2010, Project Alliancing Practitioners’ Guide, 2006, Aapaoja & 

Haapasalo 2011.) Kaupallinen malli määrittelee korvattavat kustannukset ja palkkion 

maksun tilaajan ja palveluntuottajien välillä 3 -osaisen kompensaatiorakenteen 

mukaisesti. Korvattavat kustannukset, palkkio-osuus ja bonus - sanktio tavoitteet ja 

niiden mittarit määritetään osapuolten kesken yhteisesti ja tavoitteiden saavuttamisesta 

tai saavuttamattomuudesta palkitaan tai sanktioidaan osapuolia yhteisesti ennalta 

määritellyssä suhteessa. Kaupallista mallia havainnollistaa kuva 21. 

 

Kuva 21. Allianssin kaupallisen mallin periaatekuva (Ross 2003) 

Allianssin kaupallisen mallin ensimmäinen osa (limb 1) määrittelee palveluntuottajille 

korvattavat kustannukset. Korvattavat kustannukset kuuluvat avoimen 

kustannusrakenteen piiriin ja sisältävät tavallisesti kaikki suorat projektikustannukset ja 
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projektille kohdistettavat yleiskustannukset, kuten projektissa toimivien henkilöiden 

palkat ja henkilöstökustannukset, projektin hallinnolliset kustannukset, hankinnat ja 

kalustokustannukset, erillisvakuutukset, luvat ja keskeytyskustannukset. Kaupallisen 

mallin toinen osa (limb 2) määrittelee osapuolten erillisen palkkio-osuudet. Palkkio-

osuuteen kuuluvat tavallisesti yrityksen liiketoiminnan kate, yrityksien yleiskulut, verot, 

tullit ja yrityksien rahoituskulut. Hankkeen kehitysvaiheen tuloksena syntyvä 

tavoitekustannus koostuu korvattavien kustannusten ja palkkio-osuuksien lisäksi 

hankkeen osapuolten yhteisesti hyväksymästä riskivarauksesta, johon on yhteisesti 

hinnoiteltu hankkeen (tunnistetut ja tunnistamattomat) riskit ja riskivaraukset. 

Palkkiorakenteen kolmas osa (limb 3) määrittelee palveluntuottajien bonus 

sanktiorakenteen, joka palkitsee osapuolia projektille asetetun tavoitekustannuksen 

toteutumisesta ja erikseen määritettyjen avaintulostavoitteiden saavuttamisesta. 

Hankkeelle asetetun tavoitekustannuksen alittamiseen tai ylittämiseen käytetään 

erilaisia jakosuhteita, mutta yleisin periaate on jakaa sekä alituksen bonukset, että 

ylityksen sanktiot tilaajan ja palveluntuottajien kesken tasan suhteessa 1:1. Tilaaja voi 

myös siirtää osuuden alituksesta avaintulosalueiden bonuspooliin tai jakosuhdetta 

voidaan muokata tietyn suuruisen alituksen tai ylityksen saavuttamisen jälkeen. Valittu 

jakosuhde riippuu projektin luonteesta, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista yleistää. 

Avaintulosalueet johdetaan tavallisesti tilaajan hankkeelle asettamista keskeisistä 

tavoitteista, joista rajataan muutama keskeinen tavoite hankkeen avaintulostavoitteiksi. 

Tilaajan käsitys avaintulosalueiden tarkkuudesta hankkeen vaiheen suhteen voi 

vaihdella, mutta tavallisesti tavoitteiden mittarointia ja hienosäätöä tapahtuu hankkeen 

kehitysvaiheen aikana kaikkien osapuolten toimesta ja ne konkretisoituvat lopullisiksi 

tavoitteiksi hankkeen kehitysvaiheen lopuksi. (Alliance Practitioners’ Guide, 2006.) 

Avaintulosalueiksi voidaan asettaa miltei mitä tahansa mittareita, mutta oleellista on, 

että ne ohjaavat hankkeen tavoitteita oikein ja niiden ymmärtäminen ja mittaaminen on 

selkeää ja yksiselitteistä. (Haastattelu: T3, T4, T5.)  
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Australialaisten allianssien arvoa rahalle -tuottoa arvioineessa tapaustutkimuksessa 

tunnistettuja yleisiä avaintulosalueita olivat (DTF 2009): 

- työn laatu, 

- toiminnallisuus, 

- työturvallisuus, 

- ympäristö, 

- yhteisö, 

- muut sidosryhmät, 

- tiimidynamiikka, 

- avaintulosalueiden saavuttaminen ja 

- toteutustavan joustavuus. 

2.8 Allianssiorganisaatio ja johtamisjärjestelmä 

Allianssissa tavoitellaan sopimusmallilla ja organisaatiorakenteella mahdollisimman 

tehokkaan yhteistyön ja organisoinnin toteuttamista tarkastelemalla projektia osapuolten 

välisenä yhteisyrityksenä (Aapaoja & Haapasalo 2011) Allianssin määritelmän 

mukaisesti allianssin organisaatio on yhteinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla 

hankkeen organisaation hierarkiatasoilla on kaikki hankkeen osapuolet (tavallisesti 

tilaaja, käyttäjä, suunnittelijat ja urakoitsijat) edustettuina tasapuolisesti. Arvoa rahalle -

ajattelun mukaisesti allianssiorganisaation osapuolet valitaan hankkeen edun mukaisesti. 

Samoin päätöksenteossa pyritään yksimielisiin päätöksiin projektin edun mukaisesti. 

Tutkimuksissa on havaittu tilaajan taholta sitoutettavan ylemmän johdon merkitys 

suunnan antajana ja tukena allianssille (DTF 2009). Allianssin organisaatiorakenne on 

esitelty kuvassa 22. 
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Kuva 22. Allianssin hallintorakenne (Aaltonen et al. 2013) 

Allianssin organisaatiorakenne tähtää mahdollisimman joustavaan organisointiin. 

Hyödynnettäessä yhteistyötä ja vuorovaikutusta tehostavia työkaluja ja menetelmiä, 

kuten Big Room -työskentelyä, tehtävät organisoida tehokkaasti ja hankkeen edun 

mukaisesti. 

Ylin johtoryhmä tuo parhaimmillaan allianssiin leadership -ominaisuuksia, sekä 

Leanin Gemba walk -periaatteen mukaisesti antaa panoksensa myös projektiryhmän 

päivittäiseen toimintaa ja tukee mm. allianssin projektipäällikköä. Allianssin 

johtoryhmä säilyttää korkeimman päätösvallan hankkeessa ja pyrkii tekemään 
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yksimieliset päätökset kysymyksissä, joista projektiryhmä ei pääse yksimielisyyteen. 

Tarvittaessa johtoryhmä voi myös tehdä päätöksen äänestyksen tuloksena.  

Projektinjohtoryhmä vastaa allianssin operatiivisesta toiminnasta ja vastaa 

pääasiallisesti johtoryhmän asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. 

Projektinjohtoryhmää johtaa allianssin projektipäällikkö ja muut ryhmän jäsenet 

koostuvat muista avainosapuolten vastaavista.  Projektiryhmä pyrkii kaikissa 

päätöksissään toimimaan hankkeen parhaaksi. Projektipäällikön tulisi omalla johtamisen 

panostuksellaan tukea projektiryhmässä saavutettavaa yksimielisyyttä päätöksissä. 

Tarvittaessa projektipäällikkö voi kuitenkin tehdä päätöksen vaikka ilman muun 

projektiryhmän yksimielistä tukea. Tällaisessa tapauksessa projektipäällikön on 

kuitenkin informoitava allianssin johtoryhmää ja allianssin johtoryhmä voi tarvittaessa 

nimittää uuden projektipäällikön vanhan tilalle. (Haastattelut: T3, T7), (Ross 2003, 

Project Alliancing Participant’s Guide 2006.) Projektiryhmän alaisuudessa toimii 

laajempi projektiorganisaatio, joka toteuttaa hankkeen projektiryhmän ohjeistuksen 

mukaisesti. Laajemmassa projektiorganisaatiossa tehtävien rajaukset ovat tarkat ja 

osapuolten vastuualueet on tarkkaan määritetty. Kuvassa 23 on esimerkki 

Vuolukiventien allianssihankkeen organisaatiorakenteesta. Laajempi 

projektiorganisaation organisoinnissa hyödynnettiin työryhmien mukaista jaottelua. 

 

Kuva 23. Vuolukiventien hankkeen allianssiorganisaatio 
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2.9 Teoriasynteesi 

Tämän kirjallisuustutkimuksen synteesinä tunnistetaan projektiallianssin keskeiset 

erityispiirteet. Tunnistetut erityispiirteet toimivat pohjana tutkimuksen luvun 3 

empiiriselle osuudelle, sekä luvussa 4 muodostettavalle tutkimuksen konstruktiolle. 

Tutkimuksen vaiheittaisen etenemisen tila on esitelty kuvassa 24. 

 

Kuva 24. Tutkimuksen eteneminen: vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

Rakennusprojekteille asetetut vaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet niin laatu- 

kustannus- kuin aikataulunkin osalta. Arvo voidaan määritellä ainoastaan asiakkaan 

näkökulmasta eikä sen määrittely rajaudu ainoastaan rahalliseen hyötyyn. Yhä suurempi 

merkitys on tuotteen laadullisilla tekijöillä. Asiakkaat ovat kokoajan tietoisempia 

vaatimastaan arvosta ja edellyttävät pelkän tuotteen toimituksen lisäksi myös 

pitkäaikaisempia hyötyjä, kuten suotuisia elinkaarikustannuksia ja -tuottoja. Asiakkaat 

eivät osta enää ainoastaan rakennuskapasiteettia vaan rakennukset nähdään enemmänkin 

strategisina keinoina parantaa suorituskykyä ja ydintoimintoja (Lahdenperä 2012). 

Asiakkaat edellyttävät näin ollen kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jolloin pelkän tuotteen 

ympärille liittyy monia muitakin lisäarvoa tuottavia elementtejä kuten palveluita, 

asiantuntemusta ja tukitoimintoja. 

Rakennusalan on tunnistettu kärsivän alhaisesta tuottavuudesta, kannattavuudesta ja 

laaduntuottokyvystä. Tavanomaiset kahdenvälisiin transaktionaalisiin sopimuksiin 

pohjautuvat sopimusrakenteet aiheuttavat erityisesti kompleksisissa ja epävarmoissa 
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projekteissa informaation vääristymistä, sekä mahdollistavat oman edun tavoittelun 

projektin edun kustannuksella. Tällöin asiakkaalle ei tuoteta mahdollisimman paljon 

arvoa. (Lahdenperä 2012, Merikallio & Haapasalo 2009.) Ratkaisuna rakentamisen 

paremmalle arvontuotolle on esitetty osapuolten tiiviimpää keskinäistä integraatiota ja 

yhteistyötä, mikä näkyy relationaalisten sopimusrakenteiden ja yhteistoiminnallisten 

projektitoteutusmuotojen yleistymisenä.  

Allianssin erityispiirteet 

Allianssin erityispiirteiden luokitteluun käytetään tässä työssä Lahdenperän (2009) 

luokittelua allianssin rakenteellisiin ja yhteistoiminnan luonteen tyyppipiirteisiin. 

Rakenteelliset tyyppipiirteet yhteinen sopimus, yhteinen organisaatio ja yhteiset riskit 

ovat luonteeltaan ehdottomia ominaisuuksia, joita ilman tarkasteltava projektin 

toteutusmuoto ei ole allianssi. Yhteistoiminnan luonteen tyyppipiirteet luottamus, 

sitoutuminen ja yhteistyö ovat pehmeämpiä ja vaikeammin konkretisoitavia piirteitä, 

joita ei ole tarkoituksenmukaista kuvata allianssin ehdottomina piirteitä, mutta ne ovat 

vahvasti mukana onnistuneelle allianssihankkeelle luonteenomaisina piirteinä. Lisäksi 

allianssiin liittyy myös toissijaisia piirteitä, kuten valintavaiheen työpajat ja 

sidosryhmien aikainen valinta, jotka osaltaan tukevat ja edesauttavat allianssilla 

tavoiteltavien etujen saavuttamista. 

Yhteinen relationaalinen sopimus 

Allianssin osapuolten kesken yhteisessä relationaalisessa sopimuksessa korostuvat 

sitoutuminen toimimaan hankkeen parhaaksi, jolloin sopimus perustuu osapuolten 

väliseen jatkuvaan suhteeseen ollen näin prosessisuuntautunut vastakohtana 

kahdenvälisiin suoritteisiin pohjautuville transaktionaalisille sopimuksille. 

Relationaalisen sopimuksen edut ja kannattavuus korostuu erityisesti kompleksisissa 

hankkeissa, joissa sopimusta ei voida määritellä täysin riippuvaisesti osapuolten kesken. 

Tällaisiin hankkeisiin liittyy tavallisesti kompleksisia riskejä, joiden onnistunut hallinta 

edellyttää hankkeen sidosryhmien aitoa yhteistyötä. Relationaalisen sopimuksen myötä 

sopimukseen on mahdollista tuoda joustavuutta sopimusosapuolten itse määrittelemien 
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normien myötä, jolloin voidaan mm. oikeushaasteiden, muutosprosessien ja 

riitatilanteiden aiheuttamilta ylimääräisiltä transaktiokustannuksilta. (Rahman & 

Kumaraswawy 2002, Ross 2003.) 

Yhteinen sopimus ohjaa osapuolia yhteistoimintaan kun tarkasteluala muuttuu 

siiloutuneesta yksittäisten alijärjestelmien toimituksesta panokseksi toimia koko 

projektin menestymistä edellyttävällä tavalla. Relationaalisen yhteisen sopimuksen 

myötä sopimusrajapintojen määrä vähenee ja tapahtuu vähemmän informaation 

vääristymisiä. Kriittisten riskien allokointi yksittäisen osapuolen kannettavaksi ei ole 

mahdollista, mutta vastaavasti kaikki osapuolet joutuvat vastaamaan tavanomaista 

vastuualuettaan laajemmasta osuudesta hankkeen riskejä. Laajemman riskitaakan ja 

yhteistoiminnan myötä relationaalinen projektitoimitus edellyttää osapuolilta suurempaa 

panostusta kuin tavanomaiset sopimusmuodot. 

Yhteinen relationaalinen allianssisopimus korostaa osapuolten yhteisvastuuta projektin 

tuloksellisuudesta. Allianssisopimus velvoittaa tekemään kaikki keskeiset päätökset, 

hankinnat ja valinnat allianssiorganisaatioon hankkeen parhaaksi -periaatteella. 

Yksimieliset päätökset eliminoivat myös tarvetta määritellä sopimusosapuolten 

vastuualueita ja näin allokoida riskejä osapuolten kesken, jolloin tavanomaiset 

rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE) ja konsulttitoiminnan sopimusehdot (KSE) 

eivät ole päde. Tämän myötä osapuolet luopuvat myös merkittävästä osasta juridisia 

oikeuksiaan.  

Yhteinen organisaatio 

Yhteisen sopimuksen lisäksi myös allianssiorganisaatio on kaikkien hankkeen 

osapuolten, myös tilaajan, kesken yhteinen. Allianssin organisaatiorakenne koostuu 

kaikilla hierarkiatasoilla ylimmästä johtoryhmästä lähtien aina laajempaan 

projektiorganisaatioon kaikista allianssin osapuolista. Allianssin johtoryhmä käyttää 

korkeinta päätäntävaltaa, tuo johtajuutta allianssiin ja tekee viimekädessä päätökset 

esim. suuren mittaluokan päätöksissä, kuten tavoitekustannuksen muutoksia 

aiheuttavista tekijöistä ja merkittävien riskien hallintaan liittyvissä päätöksissä. 
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Allianssin projektiryhmä vastaa allianssin operatiivisesta johtamisesta tehden allianssin 

projektipäällikön johtamana päätöksiä hankkeen parhaaksi -periaatteella. 

Projektiryhmän kokoonpano tulisi valita puhtaassa allianssissa myös projektin parhaaksi 

-periaatteella. Laajempi projektiorganisaatio koostuu projektiryhmän alaisesta 

työryhmistä, jotka ovat tarkasti vastuutettuja omilla tehtäväalueillaan toteuttaen 

allianssin projektiryhmän asettamia tehtäviä. Yhteisen organisaation osapuolten 

henkilöstö ja tehtävät muodostavat erät, jotka yhdessä sisältyvät osaksi hankkeen 

tavoitekustannusta. 

Yhteisen riskien hallinnan ja yksimielisten päätösten myötä allianssin onnistunut 

toteuttaminen edellyttää osapuolilta mm. taitavaa johtamista, yhteistyössä suunnittelua 

sekä hyviä viestintä ja vuorovaikutustaitoja. Käytännössä tämä tarkoittaa viikoittaisia 

kokouksia ja jatkuvaa yhteistoimintaa projektiryhmän kesken ja laajemman 

projektiorganisaation työryhmien kesken. Merkittävässä osassa on myös tarve 

osapuolten ylemmän johdon sitoutumiselle ja johtajuudelle, jotta korkean suorituskyvyn 

allianssikulttuuria on mahdollista ylläpitää. Relationaalinen suhdepohjainen sopimus 

rakentuu loppupeleissä yksittäisten henkilösuhteiden varaan, jolloin osapuolten välinen 

luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö nousevat keskeiseen asemaan. 

Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen 

Allianssissa osapuolet jakavat hankkeen keskeiset riskit ja mahdollisuudet yhteisesti, 

jolloin myös palveluntuottajien korvaus perustuu koko hankkeen tuloksellisuuteen 

ennalta yhteisesti asetetuissa tavoitteissa. Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen 

tapahtuu allianssihankkeissa erityisen kaupallisen mallin avulla. Tilaajalle kaupallinen 

malli tarjoaa realistisen kuvan hankkeen toteutuskustannuksista ja paremmat 

edellytykset kompleksisen hankkeen riskienhallinnalle ja siitä koituville hyödyille. 

Kaupallinen malli ohjaa palveluntuottajien ansainnan tavanomaiselle business as usual -

tasolle mahdollistaen samalla yhteisymmärrykseen pohjautuvan projektiympäristön. 

Kaupallisen mallin onnistumiselle on keskeistä osapuolten välinen luottamus ja 

avoimuus, jolloin on edellytykset tunnistaa hankkeen keskeiset riskit yhteisesti ilman, 

että niitä tarvitsee hinnoitella palkkio-osuuksiin. Puhtaan allianssin kaupallisesta 
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mallista poikkeaminen muuttamalla jakosuhteita palveluntuottajille epäedullisesti tai 

kohdentamalla riskejä palveluntuottajille aiheuttaa epävarmuutta ja riskien hinnoittelua 

palkkio-osuuteen. 

Luottamus 

Teoreettisten havaintojen myötä toimijoiden välinen luottamus on monessa yhteydessä 

tunnistettu keskeiseksi edellytykseksi yhteiseen vastuunkantoon ja avoimuuteen 

pohjautuvan allianssin onnistuneelle toteutukselle. Luottamuksessa on kyse 

tunneperäisestä ja inhimillisestä käyttäytymisestä ja sen syntyminen vaatii oman 

aikansa. (Lahdenperä 2009.) Allianssihankkeissa luottamuksen rakentaminen aloitetaan 

jo valintavaiheessa, jossa pyritään luomaan mm. hyväntahtoisuus ja keskinäiseen 

kunnioitukseen pohjautuvaa ilmapiiriä. Valintavaiheessa käytetään tämän vuoksi 

tavallisesti aikaa allianssimallin edellyttämien käyttäytymissääntöjen ja ilmapiirin 

luomiseksi.  

Sitoutuminen 

Yhteisvastuun, yhteisten tavoitteiden sisäistäminen, yhteiset päätökset ongelmien 

ratkaisemiseksi edellyttävät toimijoiden sitoutumista hankkeeseen. Sitoutuminen 

edellyttää tavanomaista suuremman työpanoksen kohdentamista hankkeeseen. 

Kohdehankkeissa avainhenkilöiden kohdalla on edellytetty täysipäiväistä tai 

merkittävän työpanoksen kohdentamista allianssihankkeeseen. Sitoutumiseen vaikuttaa 

merkittävästi henkilökohtainen tahtotila, motivaatio toimia hankkeen ominaisuuksien 

edellyttämällä tavalla. Allianssin elementeistä hankkeeseen sitoutumista edistävät 

kaupallisen mallin kannustinjärjestelmä, sopimuksen velvoittama yhteinen 

päätöksenteko ja yhteiset vastuut ja yhteiset organisaatioratkaisut. 

Yhteistyö 

Allianssin yhteisvastuullinen sopimus ja projektin riskien jakamista tukeva kaupallinen 

malli pyrkivät luomaan edellytykset osapuolten väliselle tehokkaalle yhteistoiminnalle 
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ja vuorovaikutukselle. Teoreettisten havaintojen myötä tiivis osapuolten välinen 

vuorovaikutus on tunnistettu allianssin keskeiseksi menestystekijäksi, joka mahdollistaa 

kompleksisissa hankkeissa tehokkaan ongelmanratkaisun ja edistää innovatiivisten 

suunnittelu- ja toteutusratkaisujen syntymistä. Yhteistyön tehostamiseksi voidaan 

soveltaa monia työkaluja, prosesseja ja menetelmiä osapuolten välisen yhteistyön 

tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Toimimalla yhteisissä työskentelytiloissa, Big 

Roomissa, käyttämällä yhteisiä tietojärjestelmiä, tietomallintamista ja kehittämällä 

yhteisiä päätöksentekoperiaatteita esim. muutoksenhallintaan, voidaan tehostaa 

osapuolten välistä yhteistoimintaa. 

Toissijaiset tyyppipiirteet 

Allianssin toissijaiset tyyppipiirteet toimivat tukitoimina, jotka edistävät allianssin 

luottamukseen pohjautuvan toimintamallin kehittämistä, jossa yhteinen 

tavoitekustannus kiinnitetään vasta allianssikumppanien valinnan jälkeen. Toissijaisia 

tyyppipiirteitä ovat mm: 

- valintavaiheessa ja allianssin toiminnan aikana toteutettava työpajatyöskentely, 

- yhteinen ideointi, 

- sidosryhmien aikainen valinta ja 

- Tavoiteohjautuva suunnitteluprosessit 



 

3-66 

 

3 TEEMAHAASTATTELUTUTKIMUS 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston määrittely 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä 

käytetään puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tutkimusmenetelmänä 

puolistrukturoidut teemahaastattelut soveltuvat hyvin ilmiöiden tutkimiseen, joista ei 

tiedetä paljoa etukäteen. Menetelmällä saadaan myös hyvä yhteys haastateltavien 

mielipiteisiin, näkökulmiin, ja kokemuksiin, joita on mahdotonta saada tietoon muista 

lähteistä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata tutkittavaa ilmiötä, ymmärtää 

sen toimintaa ja tuottaa teoriaan pohjautuvaa tulkintaa ilmiöstä. Puolistrukturoidut 

teemahaastattelut ovat luonteeltaan keskustelevia eikä haastattelurungon täsmällinen 

noudattaminen ei ole välttämätöntä. Tavallisesti haastattelukysymykset valmistellaan 

etukäteen, mutta vastaukset ovat muodoltaan vapaamuotoisia ja keskustelua voidaan 

viedä tarpeen mukaan myös varsinaisia teemoja sivuaviin asiasisältöihin. Laadullisilla 

teemahaastatteluilla saatava tieto on luonteeltaan syvää. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

Denzin  & Lincoln 2005.) 

3.1.1 Aineiston keruu 

Allianssi on toteutusmuotona vielä varsin vakiintumaton: käynnissä olevia hankkeita on 

infrastruktuuri- ja talonrakennuspuolella käynnissä kymmenkunta, joista 

takuuvaiheeseen asti on valmistunut ainoastaan Helsingin Vuolukiventien 

peruskorjaushanke. Suomessa kokemukset allianssista rajoittuvat n. kymmeneen eri 

vaiheissa oleviin hankkeisiin, joista on saatavilla hyvin vähän kokemusperäistä tietoa.  

Tutkimuksen kohdehankkeiksi pyrittiin valikoimaan pienikokoisia allianssilla ja 

erilaisilla yhteistoiminnallisilla toteutusmuodoilla toteutettuja talonrakennushankkeita. 

Nämä vaatimukset täyttäviä kohteita on kuitenkin varsin vähän tarjolla, joten kohteiksi 

valittiin myös suurempia hankkeita. Pienimmillään kohdehankkeissa on ollut kyse n. 

1800 brm
2
:n vaativasta korjausrakennushankkeesta ja suurimmillaan 47000brm

2
:n 
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keskussairaalan uudis- ja korjausrakennushankkeesta. Muiden hankkeiden laajuudet 

ovat asettuneet n. 10000 - 15000 bruttoneliön haarukkaan. Kohdehankkeista kaksi on 

puhtaita uudisrakennuskohteita, kahteen sisältyy uudisrakentamisen lisäksi 

korjausrakentamista ja yksi on puhdas korjausrakennushanke. Kohteiden 

kustannusarviot vaihtelevat viidestä miljoonasta 120 miljoonaan (kuva 25) 

 

Kuva 25. Kohdehankkeiden kokoluokat 

Kohdehankkeiden valmiusasteet vaihtelivat myös merkittävästi: kohdehankkeista 

kahdessa rakennustyöt olivat jo täysin tai osittain toteutetut, muissa hankkeissa 

kokemuksia saatiin allianssin muodostamis- ja kehitysvaiheista. Tutkimuksessa pyritään 

tunnistamaan tutkittujen kohdehankkeiden haastateltavien kokemusten pohjalta 

elementtejä, jolla tavalla allianssin etuja voitaisiin soveltaa myös tavanomaisemmissa 

pienemmissä rakennushankkeissa. 

Haastateltaviksi kontaktihenkilöiksi valittiin hankkeen keskeisiä avainhenkilöitä tilaajan 

ja palveluntuottajien organisaatioista. Kohdehenkilöiksi valittiin pääasiassa johtaja- ja 

päällikkötason toimijoita kohdeallianssien allianssinjohto- ja projektinjohtoryhmissä. 

Hankkeiden vaihtelevan valmiusasteen ja aikatauluhaasteiden vuoksi muutamia 

edustajia tilaajan ja palveluntuottajien edustajista jäi saamatta haastateltaviksi. 
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Kohdehankkeiden lisäksi haastateltiin myös allianssikonsulttia, joka on Suomessa 

vastannut useiden pilottihankkeiden tilaajaorganisaatioiden allianssivalmennuksesta, 

hankintavaiheen fasilitoinneista ja asiantuntijapalveluista. Haastattelututkimuksessa 

hyödynnettiin lumipallomenetelmää, jossa haastateltavilta pyydettiin edelleen 

lisäkontakteja kyseiseen hankkeeseen liittyen. Lista haastateltavista kohdehenkilöistä on 

esitelty liitteessä 1. 

3.1.1 Analysointi ja konstruktion muodostaminen 

Haastatteluja varten valmisteltiin omat kysymysrungot sekä tilaaja-, että 

palveluntuottajaosapuolille (liitteet 2 ja 3). Haastatteluteemat jaoteltiin allianssin 

strategiavaiheeseen, allianssin muodostamisvaiheeseen ja allianssin toimintavaiheisiin, 

joissa keskityttiin allianssikokemuksiin ja toimintamallin soveltamiseen pienemmissä 

kohteissa. Haastattelut toteutettiin enimmäkseen videopuhelujen avulla. Muutamissa 

tapauksissa haastattelut toteutettiin myös fyysisesti samoissa tiloissa. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti, jotta mahdollisimman paljon haastattelujen 

tietoa saatiin talteen. 

Haastattelututkimuksen lopputuloksena hankkeissa tunnistetut elementit jaotellaan 

kirjallisuustutkimuksessa tunnistettujen allianssin erityispiirteiden mukaisesti. 

Tunnistetut tyyppipiirteet toimivat pohjana luvussa 4 muodostettavalle pienten 

allianssihankkeiden toteutusmallille. Tutkimuksen eteneminen nähdään kuvassa 26. 
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Kuva 26. Tutkimuksen eteneminen: vastaus toiseen tutkimuskysymykseen 

 

Taulukko 4: Haastattelututkimuksen edustajat kohdehankkeittain 

 Kainuun 

Uusi 

Sairaala 

Järvenpään 

Terveystalo 

Vuolukiventie 

1B 

Franzenia Joensuun 

Oikeus- ja 

poliisitalo 

Tilaajan 

edustajat 

T1, T2  T3, T4, T5 T5 T6 

Palveluntuottajan 

edustajat 

 P1 P2 P3 P2 

Allianssikonsultti T7 

3.2 Allianssi strategiana 

Allianssin ensimmäisessä vaiheessa, strategiavaiheessa tilaaja arvioi hankkeen 

erityispiirteitä ja menestystekijöitä, sekä omiaan, että potentiaalisten 

allianssipartnereiden soveltuvuutta ja kyvykkyyttä toteuttaa hanke allianssilla. Näiden 

tekijöiden lisäksi kysymykseen tulevat moninaiset strategiset tekijät, joilla on myös 

merkittävä rooli allianssin valintaa ja soveltuvuutta arvioitaessa. Haastattelututkimuksen 

ensimmäinen teema keskittyi tilaajan tavoitteisiin ja allianssihankkeen valintaan 

vaikuttaneisiin tekijöihin. Palveluntuottajien kohdalla kartoitettiin allianssin 

tarjouskilpailuun osallistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja kilpailuun valmistautumiseen 

liittyviä tehtäviä.  
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3.2.1 Tilaajan tavoitteet allianssille 

Kohdehaastatteluissa voidaan tunnistaa monenlaisia erilaisia vaikuttimia allianssin 

valinnalle. Tilaajan kohdalla allianssiin ryhtymisen ensimmäisenä edellytyksenä 

voidaan pitää kehityshalukkuutta, halua kehittää omaa toimintaansa ja koko 

rakennusalaa. Tavanomaisista totutuista toimintatavoista ja sopimuskäytännöistä 

poikkeaminen edellyttää tilaajalta selkeästi määriteltyjä (strategisia ja 

liiketoiminnallisia) tavoitteita, joita integroivalla projektitoimituksella tavoitellaan. 

Tilaaja tavoittelee allianssilla tavallisesti moninaisten riskien parempaa hallintaa ja sen 

myötä edelleen parempaa aikataulu- ja kustannusvarmuutta. Suunnittelun sisältäviin 

urakkamuotoihin verrattuna tilaaja tavoittelee vähäisempiä lisä- ja muutostöitä. 

Vastaavasti osaurakkamuotoihin verrattuna tilaajan ei tarvitse huolehtia yksin suuresta 

määrästä erillishankintoja, koska allianssi vastaa niistä yhteisesti. Allianssin myötä 

urakoitsijat pääsevät antamaan panoksensa hankkeeseen hyvin aikaisessa vaiheessa jo 

hanketta määritettäessä ja suunnittelijat saadaan vastaamaan suunnitelmistaan hankkeen 

loppuun asti. (Haastattelu: T7) 

Helsingin Yliopiston Vuolukiventien hankkeen tapauksessa allianssin valinnan 

merkittävimmät syyt liittyivät uteliaisuuteen ja haluun kehittää rakennusalaa. Tilaaja 

haki myös hankkeen yhteistoiminnallisessa toteutuksessa seuraavaa kehitysaskelta 

projektinjohtorakentamisesta, johon Vuolukiventien kohde osoittautui sopivan 

kokoiseksi kokeiluhankkeeksi. 

”Oikein syy valintaan oli uteliaisuus, projektinjohtourakkana on tehty vaikka kuinka kauan, joka on 

jo rutiinia. Ajateltiin seuraavaa mahdollista kehitysaskelta ja päätettiin kokeilla. Sopivan kokoinen 

kokeiluhanke, ei liian iso tai pieni. Istuu hyvin. Oliko sitten riittävästi allianssimallin elementtejä, 

sitä ei analysoitu kovin tarkkaan. Todettiin, että voisi sopia testikohteeksi. Kyllä mietittiin 

reunaehtoja, erikoisuuksia yms. oli niin paljon, että todettiin allianssin kelpaavan. Toki olisi voinut 

vetää muillakin malleilla esim. projektijohtomalleilla. Allianssi ei todellakaan ollut ainoa soveltuva 

malli.” (Haastattelu: T3) 

Vuolukiventien hankkeessa tilaaja korosti allianssin menestystekijöinä hankkeen 

keskeisten palveluntuottajien valintaa aikaisessa vaiheessa, jolloin palveluntuottajat 

voivat osallistua myös hankkeen määrittämiseen tuoden esille omaa osaamistaan ja 
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innovaatioitaan. Tällöin on luonnollista, että kohteen luonteesta johtuen saavutettava 

ratkaisu ei ole etukäteen selvillä. Tilaajalla on kuitenkin oltava selkeät tavoitteet ja 

visio, mitä allianssilla tavoitellaan.  

”Allianssissa lähdetään liikkeelle siitä mikä on visio, millainen korjaustyö halutaan. Jos olisi ollut 

perinteinen malli, jossa määritellään tarkkaan, että halutaan tämmöinen ja tämmöinen, tämä 

korjausaste, se ja se pitää uusia, niin se antaa hirvittävän vähän innovaatiomahdollisuuksia 

tarjoajille. Innovaatiomahdollisuuksien avulla nähdään, ketkä ovat osaajia, mistä löytyy paras hyöty 

hankkeelle, potentiaalia. Tarjouksesta paljastui selkeästi eroja, kaikki olivat vieneet selkeästi eri 

suuntiin omia suunnitelmiaan. Jotkut eivät olleet välttämättä ymmärtäneet kerrottua visiota, vaikka 

se oli moneen kertaan käyty läpi. Siinä vaiheessa kun se asia oli sillä mallilla, yhtään nimeä ei ollut 

missään sopimuksessa, eikä kumppania ollut vielä valittu.(Haastattelu: T4) 

Senaatti -kiinteistöt hakee Joensuun Oikeus- ja Poliisitalo -hankkeessa omalla 

kärkihankeallianssimallillaan tilaajan parempia johto- ja vaikutusmahdollisuuksia 

hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi tavanomaisissa kokonaishintaisissa urakkamuodoissa 

urakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen jää tavallisesti vähäiseksi, johon 

allianssi tarjoaa ratkaisun. 

”Sellainen tapa, mitä olemme käyttäneet, ei olla oltu täysin tyytyväisiä. Me on haluttu sitten vähän 

haluttu kotiuttaa, tuoda takaisin sitä johtamista, mahdollisuuksia vaikuttaa ja sen takia tällainen 

kärkihankemalli on tehty. Se voi olla muukin kuin allianssi, mutta siinä projektin johtaja on itsessään 

meiltä ja siinä on rakennuttajakonsultti tällainen avustava siinä rinnalla. Sitten tämä allianssi taas 

lähtee siitä, että toisin kuin YSE, jossa tavallaan sovitaan, että kun on tehty sopimukset, niin voidaan 

sovitusti lähteä ajamaan omia etujaan ja tietysti siinä tulee siinä kakun jakamisessa monesti myös 

sellaiset asiat kuin lisälaskutukset joistain muutostöistä, lisätöistä. Ja sitten myös helposti jää se 

urakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa aidosti hanketta kehittävällä tavalla aika vähäisesti 

perinteisessä kokonaisurakassa.”(Haastattelu: T6) 

Kohdehankkeista laajimmassa, Kainuun Uusi Sairaala -hankkeessa tilaaja on arvioinut 

allianssilla saavutettavan parhaat edellytykset onnistua hankkeessa. Kun merkittävässä 

uudis- ja korjausrakennushankkeessa uudistetaan Kainuun keskussairaalan toimintojen 

ja prosessien lisäksi koko Kainuun Sosiaali- ja Terveyskuntayhtymän toimintoja 

mittavalla tavalla siirtämällä kaikki sen palvelut toimimaan samassa rakennuksessa, 

kokonaisuus kasvaa merkittävän haasteelliseksi, jolloin merkittävien teknisten 



 

3-72 

 

haasteiden myötä ilmenee myös projektinhallinnallisia, vuorovaikutteisia, poliittisia, 

taloudellisia ja rahoituksellisia riskejä. 

”Millä mallilla voitaisiin tällainen kokonaisuus todennäköisesti viedä läpi? Aika nopeasti kun sitä 

toteutusvaihtoehtoa lähettiin miettimään, että ainakaan se ei ole perinteinen urakkamalli tai pitkälle 

osituksiin menevä malli. Vaan menestys on saavutettava integroinnin kautta. Suunnittelu ja toteutus 

on hoidettava mahdollisimman pitkälle eri osa-alueet huomioivana. Allianssissa on viety pisimmälle, 

jossa osapuolet sitoutettu yhteisiin tavoitteisiin kaupallisen mallin avulla. Integroinnin 

perusajatukset tukeutuvat, osapuolilla on aidot kannustimet. Pitäisi pyrkiä siihen tavoitteeseen. 

Osapuolet voivat ajatella, että olisi hyvä jos tehtäisiin yhteistyötä, mutta se ei vielä tarkoita, että 

oikeasti tehdään yhteistyötä. Kaupallisen mallin pitäisi viedä tavoitteita samaan 

suuntaan.”(Haastattelu: T1, T2) 

”Eri osa-alueiden samanaikainen hallinta, että integrointi toteutuu. Se edellyttää sitä, että siinä on 

kaikki osapuolet alusta lähtien mukana. Ja toinen on tietysti tämä tavoitekustannuksen ohjaus, mikä 

on meidän käsityksen mukaan sitä vaikeampaa, mitä enemmän hanke on disintegroitu. Integrointi ja 

kaupallinen malli kaksi ominaisuutta, jotka estävät hankkeen menevän pitkäksi. Ei ole kenelläkään 

varaa, että hanke menee pitkäksi, mutta meillä julkisena toimijana on vielä vähemmän 

varaa.”(Haastattelu: T1 T2) 

Kohdehankkeista pienimmässä Franzenian peruskorjaushankkeessa toteutusmuodoksi 

valittiin muista kohdehankkeista poiketen yhteistoimintamalli, jossa tavanomaisten 

projektinjohtourakkasopimusten yläpuolelle on asetettu yhteistoimintasopimus, joka 

sitouttaa osapuolet yhdessä käyttäjän kanssa työskentelemään projektin yhteisten 

tavoitteiden eteen. Yhteistoimintahankkeessa tilaaja Helsingin Yliopisto halusi soveltaa 

Vuolukiventien allianssissa ja projektinjohtourakoinnissa havaittuja hyviä elementtejä, 

kuten osapuolten aikaista valintaa, neuvottelumenettelyä, yhteistä kehitysvaihetta, 

yhteistä allianssin organisaatiorakennetta, yhteisiin tavoitteisiin sitouttavaa 

yhteistoimintasopimusta ja kannustepalkkiota tavoitteiden mukaisesta suoriutumisesta 

hankkeessa. Tavanomaisesta YSE:n ja KSE:n mukaisesta projektijohtourakoinnin 

sopimusrakenteesta oli poikettu kannusteiden osalta, sanktiopuolen toteutuessa 

tavanomaisten sopimusehtojen mukaisesti. Franzenian tapauksessa tilaaja katsoi, että 

puhdas allianssi ei sovellu sellaisenaan Franzenian kokoluokan hankkeeseen. 

Vuolukiventien kokemusten mukaisesti allianssin hankintavaihe yhteistoiminnan 

koulutuksineen vie aikaa ja resursseja, jotka pienissä hankkeissa voivat muodostua 
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suhteellisti liian suureksi kustannuseräksi. Samaten allianssiorganisaation toiminta voi 

muodostua pienessä hankkeessa raskaaksi, koska allianssin yhteistoiminta edellyttää 

kaikkien osapuolten panostusta ja päätösten on oltava yksimielisiä. (Haastattelu: T5) 

Haastattelujen perusteella havaittiin seuraavia tilaajan allianssin valintaan johtaneita 

tekijöitä ja tavoitteita: 

- tavanomaisilla toteutusmuodoilla saavutettavan tulostason parantaminen, 

- kehityshakuisuus rakennusalaa ja oman organisaation toimintaa kohtaan, 

- haastavien ja monialaisten tavoitteiden parempi välittyminen lopputuotteeseen,  

- aikataulu- ja kustannusvarmuus, 

- paremmat vaikutusmahdollisuudet koko hankkeen ajan,  

- monitahoisen kokonaisuuden hallinta,  

- korkea riskitaso, 

- lopputuloksen saavuttamiseksi vaadittavan ratkaisun epäselvyys hanketta 

valmisteltaessa, 

- vähemmän vastuuta erillishankinnoista,  

- ei erillisiä lisä- ja muutostyöprosesseja, 

- nopeampi reagointi ongelmiin, 

- parempi kustannusten ja aikataulu ennustettavuus, 

- joustavuus,  

- hukan eliminointi kompleksisissa kohteissa, 

- laajan sidosryhmäkentän tavoitteiden yhteensovittaminen ja  

- asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys. 

3.2.2 Palveluntuottajien tavoitteet allianssille 

Haastattelujen pohjalta voidaan olettaa allianssin herättävän aitoa kiinnostusta 

palveluntuottajamarkkinoilla. Kohdehankkeisiin valikoituneiden palveluntuottajien 

edustajien näkemykset allianssista ja yhteistoimintahankkeista ovat pääosin positiivisia 

ja avoimuuteen ja yhteiseen vastuunkantoon pohjautuvia elementtejä tulisi soveltaa 

kaikissa hankkeissa. Muutamissa kohdehankkeissa allianssi on herättänyt positiivista 
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kaikua markkinoilla mikä on näkynyt ainakin merkittävän suurten hankkeiden 

tapauksessa hyvänä osanottona markkinainfoihin, jotka ovat myös heijastuneet hyvänä 

määränä osallistumishakemuksia. (Haastattelu: T1, T2, T6) Tällä hetkellä allianssi 

varmasti jakaa mielipiteitä palveluntuottajien keskuudessa, mutta lähtökohtaisesti 

tavanomaisilla sopimusmalleilla pahimmillaan saavutettava jatkuva vastakkainasettelun 

ilmapiiri ei ole tavoiteltavaa kenenkään mielestä. Allianssi tarjoaa palveluntuottajille 

paremmassa yhteisymmärryksessä toteutettavan projektiympäristön, jota voi 

parhaimmillaan laajentaa aina strategisen allianssin asteelle asti. Allianssi tarjoaa myös 

mahdollisuudet menestyä osaamisella epäterveen hintakilpailun sijaan. Kaupallisesta 

näkökulmasta allianssissa tarjoaa palveluntuottajille tavanomaista tasaista tulovirtaa 

maltillisella riskillä, mikä soveltuu hyvin tasapainottamaan palveluntuottajien 

projektisalkkua esim. gryndaus - ja riskiliiketoiminnan ohella. (Haastattelu: T7) 

Palveluntuottajien kohdalla kiinnostusta allianssiin ja yhteistoiminnallisiin 

toteutusmuotoihin on ajanut halu kehittää rakennusalaa ja pysyä mukana sen 

kehityskulussa, jolloin on ollut tärkeää hankkia kokemusta suosiota kasvattavista 

toteutusmuodoista.  

Palveluntuottajien kohdalla selkeimpinä allianssissa ja yhteistoimintahankkeissa 

houkuttelevia tekijöitä olivat allianssille ominaiset yhteisymmärrykseen, avoimuuteen, 

vuorovaikutukseen ja luottamukseen pohjautuva ilmapiiri, jossa ongelmien ratkaisu ja 

niistä koituvat vastuut kannetaan yhteisesti. Allianssin tarjoaa myös hyvät 

mahdollisuudet oppia hankkeen muiden osapuolten toiminnasta. 

”Tämä on siitä hieno hanke, että semmoinen avoimuus ja nimenomaan kommunikaatio pitäisi olla 

huomattavasti avoimempaa muissakin hankkeissa. Totta kai siinä tulee myös ne huonot puolet 

vastaan, että se taho, jonka kanssa kommunikoit, onkin yllättävän laaja yhtäkkiä. Siinä käy sitten 

vähän niin, että se leviää se kommunikointi niin laajalle taholle, että kuka siitä ottaa kopin 

viimekädessä?”(Haastattelu: P3) 

”Virtuaalinen suunnittelu VALO on tukenut erityisen hyvin tätä hanketta. Allianssin arvo on tiivis 

vuorovaikutus osapuolten välillä. Ongelmat nostetaan pöydälle ja yhteisesti keskustellaan ja 

sovitaan niistä. Allianssi tuo keskustelevaa ilmapiiriä osapuolten välille. Toimii hyvin sote -keskus 

hankkeeseen sopii hyvin.”(Haastattelu: P1) 
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Allianssin menestystekijät ovat osapuolten välisten suhteiden kehittämisessä, 

luottamuksen, sitoutumisen ja yhteistyön saavuttamisessa. Palveluntuottajat voivat 

hakeutua samaan tiimiin aikaisempien hyvien yhteistyösuhteiden pohjalta ja luoda näin 

edellytykset onnistuneelle tiimityöskentelylle. Luottamuksen saavuttaminen 

aikaisemmissa yhteistyösuhteissa tilaajan ja palveluntuottajien kanssa helpottaa tiimin 

kokoamista ja luottamuksen rakentamista allianssin elinkaaren ensimmäisissä vaiheissa. 

Vuolukiventien hankkeen tapauksessa palveluntuottaja korosti jatkuvien 

projektitoimitusten merkitystä ja hyviä yhteistyösuhteita muiden palveluntuottajien 

kanssa, sekä vankkaa kokemusta projektijohtourakoinnista allianssiin siirtymistä ja 

tiimin rakentamista helpottavina tekijöinä (Haastattelu: T3, T4, T5.) 

 
”Kyllä meillä alan kehittäminen on yhtenä strategisena osa-alueena. Se vaikuttaa ja sittenhän me 

(voidaan sanoa, että) ollaan lanseerattu tämä projektinjohtourakointi Suomeen. Ja sitä kautta tämä 

allianssi on edelleen jatkojalostettu projektinjohtourakoinnista, ainakin samoja elementtejä on paljon 

olemassa. Ja sitten tässä nimenomaan Vuolukiventiessä yhtenä seikkana oli se, että me on tehty 

kokoajan tuonne Helsingin Yliopistolle projekteja ja sitä kautta tuli se, että heitä kiinnosti, onko SRV 

kiinnostunut tällaisesta hankkeesta. Ja me vastattiin, että kyllähän me ollaan tuollaisen hyvän ja 

luotettavan yhteistyökumppanin kanssa aina valmiita jatkoprojekteihin … Suunnittelijoille oli tiettyjä 

vaatimuksia resurssien ja liikevaihdon osalta ja me koottiin se oma ryhmä tutuista suunnittelijoista, 

sellaisista, joista meillä oli aikaisempia ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja katsottiin, että heidän 

erikoisosaamisensa palveli tätä projektia. Sitä kautta valittiin nämä kumppanit ryhmään.” 

(Haastattelu: P2) 

”Suunnitteluryhmän muotoutumiseen vaikutti se, että meillä on ollut aikaisempaa yhteistyötä, mikä 

vaikutti konsortion muodostumiseen. Voisi kuvitella, että ei ollut niin työlästä ryhmäytyä. 

Kehitysvaiheen aikana laadittiin yhteistyösopimus suunnittelijaosapuolten kesken.”(Haastattelu: P1) 

Haastattelututkimuksen myötä palveluntuottajien kohdalla allianssiin liittyviä intressejä 

ja kilpailuun vaikuttavia tekijöitä olivat: 

- Osaamisella menestyminen (ei epätervettä hintakilpailua), 

- tasaiset tuotot kohtuullisella riskillä, 

- yhteisymmärryksen projektiympäristö, 

- oppiminen muiden osapuolten toiminnasta, 
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- arvo- ja asiakaskeskeinen lähestymistapa (ratkaisujen etsiminen, ei syyttelyä, 

tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet, käyttäjälähtöisyys), 

- mahdollisuudet strategisten allianssien syntymiselle, 

- ongelmien ratkaiseminen yhteisymmärryksessä ja 

- hakeutuminen työskentelemään soveltuvien yhteistyökumppanien kanssa. 

3.2.3 Osapuolten valmiudet allianssille 

Yhteisvastuuseen ja avoimuuteen pohjautuva allianssi asettaa toteutusmuotona 

monenlaisia vaatimuksia sekä tilaajalle, että palveluntuottajaosapuolille. Haastattelujen 

myötä merkittäväksi tekijäksi nousi kehityshakuisuus ja halu kokeilla ja oppia uutta. 

Merkittävää on myös kyvykkyys sitoutua toimimaan toimintamallin edellyttämällä 

tavalla. Allianssissa tavoiteltava yhteiseen sopimukseen, yhteiseen organisaatioon ja 

yhteisiin riskeihin pohjautuva toimintamalli edellyttää yhteistoiminnan pohjautumista 

luottamukseen, sitoutumiseen ja yhteistyöhön, joita ilman yhteisvastuuseen pohjautuvaa 

toimintamallia on vaikea toteuttaa. Kohdehaastattelujen myötä tunnistetut edellytykset 

ja valmiudet onnistuneelle allianssille ovat hyvin yhteneviä Aapaojan (2013) 

havaintojen kanssa. Allianssissa hankkeen keskeiset sidosryhmät valitaan kerralla 

aikaisessa vaiheessa mukaan määrittämään projektia, jolloin kaikkien sidosryhmien 

ammattitaito on käytettävissä arvon tuoton maksimoimiseksi. Onnistuneiden tulosten 

saavuttaminen edellyttää panostamista osapuolten väliseen viestintään ja 

vuorovaikutukseen, allianssituntemukseen ja toimialakulttuurin kehittämiseen. 

Allianssissa tilaajan rooli muuttuu hankkeen toimeksiantajasta hankkeen aktiiviseksi 

osapuoleksi, mikä edellyttää tilaajalta aktiivista panostustaan hankkeen toteuttamiseen, 

sekä riittävien resurssien ja kyvykkyyksien varaamista hankkeeseen. Kantaessaan 

suuren osuuden hankkeen riskeistä, tilaajan on luonnollisesti tuotava hankkeeseen omaa 

lisäarvoa tuottavaa osaamista yhteiseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.  

Kohdehankkeiden havaintojen pohjalta on eduksi, jos tilaaja voi tuoda hankkeeseen 

käyttäjä-, kiinteistö- tai muuten sidosryhmäkeskeistä osaamista. Muutamilla julkisilla 

tilaajaorganisaatioilla on jo pilottihankkeiden myötä allianssin edellyttämää osaamista, 

mutta suuri osa tilaajista joudutaan valmentamaan allianssiin. Kestorakennuttajilla 
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tavallisesti on allianssin edellyttämää tietoutta rakentamisen käytännöistä ja 

prosessiosaamisesta. Kertarakennuttajat ja vähäisemmät resurssit ja osaamiset omaavat 

rakennuttajat joutuvat tavallisesti turvautumaan suurempaan määrään asiantuntijoita ja 

rakennuttajakonsultteja. Osaamisen sijaan merkittävimmät haasteet allianssin 

omaksumiseksi liittyvät sen edellyttämien uusien asenteiden ja roolien omaksumiseen. 

Yhden haastateltavan mukaan allianssin vakiinnuttaminen rakennusalalla toteutetaan 

standardoimalla allianssin prosessit ja asiakirjat vakiomuotoon, jolloin toiminnan 

vaihtelevuus ja siihen liittyvä tuhlailu pienenee. Tällöin saavutetaan parempaa laatua, 

alentuneita kustannuksia, sekä ennustettavampia ja lyhempiä läpimenoaikoja. 

(Haastattelu: T7). Kulttuurimuutoksen leviäminen palveluntuottajapuolelle, edellyttää 

kuitenkin useampia onnistuneita projektitoimituksia, ennen kuin allianssimallin 

edellyttämät valmiudet löytyvät suoraan palveluntuottajamarkkinoilta. Tässä vaiheessa 

toimintamallin edellyttämän kulttuurin luomiseen ja luottamuksen rakentamiseen on 

panostettava allianssivalmennuksin ja tämän myötä hankinnan kustannukset ovat tässä 

vaiheessa suuremmat kuin perinteisissä toteutusmuodoissa. Rakennusalan 

kehittämisessä tilaajat ovat vaatimuksia asettavana osapuolena avainasemassa. 

Allianssin valinnan edellytyksenä on, että tilaajat osaavat vaatia tavanomaisin 

menetelmin totuttua korkeampaa suorituskykyä, sekä määritettävä selkeästi tavoitteet, 

mitä allianssitoteutusmuodolla tavoitellaan. Arvoa rahalle -ajattelun myötä omaksuttava 

kokonaisvaltaisen arvokäsityksen omaksuminen halvimman hinnan sijaan auttaa 

hahmottamaan allianssilla tavoiteltavia etuja. 

Palveluntuottajilla on tavallisesti hyvä tekninen osaaminen, mutta puutteita on vielä 

allianssissa vaadittavalle johtamisen kyvykkyydelle ja tarjousosaamiselle. Johtajuutta 

vaaditaan niin johtoryhmätasolla kuin myös varsinaisen projektin johtamisen tasolla ja 

sen tulee olla luonteeltaan erilaista kuin tavanomainen sopimuksen johtaminen. 

Vuorovaikutukselliset ominaisuudet korostuvat: toimijoilta edellytetään enemmän 

ihmisten johtamista, kuuntelemista, mutta kuitenkin jämäkkää päätöksentekoa. 

Suomessa tavallisesti on hyviä projektinjohtajia, mutta allianssi edellyttää erilaista 

näkökulmaa johtamiseen. Allianssissa tarvitaan myös erilaista tarjousosaamista, jolloin 

laskentaosaamisesta ei ole tarjousvaiheessa hyötyä vaan tarvitaan erilaista 
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tarjousosaamista, jossa osataan hahmottaa laajempia kokonaisuutta ja tarkastella 

hankkeessa tarvittavaa arvontuottoa kokonaisvaltaisesti yhteistoiminnassa muiden 

osapuolten kanssa. Palkkio-osuuden laskemisessa korvattavista kustannuksista riittää 

vielä harjoiteltavaa ja siihen on myös panostettava riittävästi neuvotteluissa. 

Suunnittelijoilta löytyy allianssissa edellytettävää osaamista, mutta he kokevat mallin 

raskaaksi. Allianssi edellyttää konsulteilta ylemmän johdon osallistumista ja he ovat 

tottuneet tienaamaan teettämällä tilaajille valmiita rakennussuunnitelmia ennen urakan 

kilpailuttamista. Allianssissa tarjousvaiheesta ei tavallisesti makseta korvauksia, ellei 

valinnassa edellytetä fyysistä suunnittelua. (Haastattelu: T1, T2, T7.) 

Haastattelututkimuksen perusteella havaittiin allianssin edellyttävän hankkeen 

osapuolilta seuraavia resursseja ja kyvykkyyksiä: 

- Kehityshakuisuus ja uuden oppiminen,  

- osapuolten tuoma lisäarvo projektin parhaaksi,  

- kokonaisriskin kantaminen,  

- hyväuskoisuus ja luottamukseen pyrkiminen,  

- resurssien sitouttaminen hankkeeseen riittävällä panoksella, 

- uudenlaisten roolien omaksuminen,  

- asenne- ja kulttuurimuutos,  

- asiakaslähtöisyys,  

- erilainen tarjousosaaminen,  

- systeemiajattelu ja kokonaisuuksien hallinta, 

- tunneäly ja muut pehmeät taidot, vuorovaikutustaidot ja 

- erilaiset johtamisen kyvykkyydet (vuorovaikutteinen johtaminen, 

kuunteleminen, ylemmän johdon osallistuminen ja esimerkki, jämäkkä 

päätöksenteko). 

Joidenkin haastattelujen havaintojen pohjalta näkyy myös tyytymättömyys ja huonot 

kokemukset tavanomaisten toteutusmuotojen tapauksessa. Pää, osaurakka ja ST -

toteutusmuotojen soveltumattomuuteen vaikuttavina tekijöinä tunnistettiin: 

- vähäinen saatavien tarjousten määrä, 
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- riskin siirto urakoitsijalle ei toteudu, 

- lisä- ja muutostyöt, oman edun tavoittelu, 

- erilliset ja ylimääräiset hankinnat, hallittavien osaurakoidensuuri määrä 

- riitatilanteet, 

- tilaajan paremmat vaikutusmahdollisuudet läpi hankkeen ja 

- halvin hinta ei tarkoita hankkeen halvinta toteutusta. 

3.2.4 Hankkeen ominaisuudet ja riskit 

Allianssiurakka on yleisesti tunnustettu soveltuvan hankkeisiin, joiden piirteitä ovat 

korkea riskitaso, tiukat aikatauluvaatimukset, monimutkaiset sidosryhmäkysymykset ja 

kompleksiset ulkopuoliset tekijät (Walker et al. 2013.) Allianssin valinnan keskeisenä 

vaikuttimena voidaan pitää hankkeeseen liittyvien kompleksisten riskien ja 

epävarmuustekijöiden suurta osuutta. Kompleksiset riskit aiheuttavat hankkeen 

etukäteisen määrittelyn ja rajaamisen haastavaksi ja mm. riskien hinnoittelu voi 

tavanomaisilla sopimusmalleilla muodostua kohtuuttoman kalliiksi, jolloin riskien 

yhteisellä hallinnalla ja kantamisella oletetaan saavutettavan hankkeessa parhaat 

tulokset. 

Kohdehaastatteluiden myötä allianssin valintaan vaikuttaneina tekijöinä hankkeen 

ominaisuudet ja riskitaso nousi merkittävänä tekijänä esille. Kohdehankkeissa 

tunnistettujen riskein luokitteluun käytettiin projektinhallinnassa käytettyä riskien 

standardiluokittelua (PMBOK), sekä Baccarinin (1996) määritelmää kompleksisuudelle 

(taulukko 22). Riskit voidaan luokitella teknologisiin, projektinhallinnallisiin, 

organisatorisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Kompleksisuus määritellään tässä yhteydessä 

koostuvaksi tarkasteltavan kohteen erityislaatuisuudesta ja osatekijöiden välisistä 

riippuvuussuhteista. 
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Taulukko 5: Kohdehankkeissa havaittujen riskien luokittelu 

Riskien 

luokittelu  

Erityislaatuisuus  Riippuvuussuhteet  

Teknologia, 

laatu, 

suorituskyky 

Haastavat ja monialaiset tavoitteet, arvoa rahalle 

- terveydenhuollon toimintamallien 

kehittäminen, 

- terveyshyötyjen tuottaminen, 

- elinkaarikustannustehokkuus, 

- energiakustannukset,  

- pidennetty takuuaika, 

- nollavirheluovutukset 

Ratkaisuluonteinen tuote 

- laaja peruskorjaus sekä lisärakentaminen 

- toteutusratkaisut eivät ole selvillä tilaajan 

toimesta 

- epävarmuus valmisteluvaiheessa 

Uuden tyyppinen tuotekonsepti/toimintamalli 

- uusi päiväkodin toimintamalli 

- uudenlaiset toiminnan mitoitusperusteet 

Teknisten osa-alueiden väliset riippuvuudet 

- talotekniikka, sähköjärjestelmät, 

automaatio, puurakentaminen, 

rakenneratkaisut 

- vanhan ja uuden tekniikan 

yhteensovittaminen, 

- järjestelmien riippuvuudet, 

rakennettavuus 

Muutokset ja epävarmuus 

- Korjausrakentamisessa töiden 

etenemisen myötä eteen tulevat ongelmat 

ja haasteet 

Käyttäjän integroiminen 

- toiminnallinen suunnittelu, suunnittelun 

ohjeistus 

- käyttäjän tarpeiden yhtenäisyys 

Projektinhallinta  Aikataulu, resurssit,    

- Useita asiakkuuksia, joilla risteävät 

tavoitteet, useita sidosryhmiä ja toimintoja 

samoihin tiloihin 

- Vähäinen hankkeen valmistelu 

- Riskien tunnistaminen hankesuunnittelussa 

(kustannusohjauksen aloittaminen vasta 

kehitysvaiheessa) 

- Tiukat aikatauluvaatimukset (toimijat 

väistötiloissa, sote -toimintojen 

uudistamispaineet, aikataulukustannukset) 

- Puhtaus ja häiriöttömyys rakennuksen 

toiminnalle, työturvallisuuden 

järjestäminen, viestintä ulkopuolisille 

sidosryhmille 

- useita sidosryhmiä ja toimintoja 

samoihin tiloihin (projektin 

vaiheistaminen ja suunnittelu, 

organisointi, johtaminen, raportointi, 

tiedottaminen) 

Organisaatio  - Allianssin kokoonpano, toimijoiden 

erikoistuminen, osapuolten määrä,  

- Kriittiset resurssit, soveltuvuusvaatimukset 

(projektijohtajien saatavuus, tilaajan ja 

palveluntuottajien resurssit ja kyvykkyydet, 

vaatimuksien asettaminen markkinat 

huomioiden)  

Käyttäjän ja tilaajan integrointi 

- Käyttäjällä ja tilaajalla on mahdollisuus 

kehittää omia toimintamallejaan 

- virtuaalinen mallintaminen tehostaa 

käyttäjän integrointia 

Ulkoiset tekijät  Viranomaisvaatimukset ja säännökset 

- sidosryhmien vaatimukset ja odotukset 

- sidosryhmäympäristö 

- suojeltu kohde 

- hankkeen julkisuuskuva ja tiedottaminen 

- Poliittiset haasteet (sote -uudistus, 

rahoituksen väheneminen, toimintojen 

tehostamisvaatimukset)  

- Sidosryhmien vaatimusten ristiriitaisuus 

(asiakkaiden ristiriitaisen näkemykset ja 

sitoutumiset konsepteihin) 

- Käyttötarkoituksen muutoksen tuomat 

vaatimukset  
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3.2.5 Hankkeen valmistelu 

Hanketta valmistellessaan tilaaja muodostaa oman käsityksensä hankkeen laajuudesta ja 

sisällöstä, sekä asettaa hankkeelle täsmälliset tavoitteet ja reunaehdot hankkeen 

keskeiset sidosryhmät ja hankkeen erityispiirteet huomioiden, jotka dokumentoidaan 

tavallisesti hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja arvio myös 

hankkeen keskeisiä riskejä, sekä hankkeessa edellytettäviä resursseja ja kyvykkyyksiä ja 

tekee niiden pohjalta valinnan hankkeelle soveltuvasta toteutusmuodosta.  

Kainuun Uusi Sairaala ja Joensuun Oikeus- ja Poliisitalo -hankkeissa tilaajat ovat 

määrittäneet hankkeen pohjustukseksi konseptitason suunnitelmia hankkeen keskeisten 

sidosryhmien vaatimusten pohjalta, jolloin esim. useampien asiakkuuksien ja 

viranomaisten vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Konseptisuunnitelmien pohjalta 

suunnitellaan varsinaiset toiminnot ja suunnitteluohjeet, joihin varsinainen rakennuksen 

suunnittelu pohjautuu. Tilaajat ovat myös arvioineet erilaisia tilavaihtoehtoja ja 

teettäneet useita tavoitteellisiin tilaohjelmiin pohjautuvia tavoitehintalaskelmia 

määrittäessään hankkeen kustannusarviota. Kohteen suunnittelun tulisi olla 

tavoiteohjautuvaa, jolloin kohteen suunnittelu ohjataan pohjautumaan hankkeen 

alkuvaiheessa määritettyjen tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti. 

Kaikin puolin toiminnallinen suunnittelu pohjaa vahvasti tilan käyttöä ja tilan suunnittelun 

toteutusta., että ei olla lähdetty niin päin liikkeelle, että saadaan aikaiseksi rakennus ja mietitään että 

miten siellä toimitaan. Vaan se on se toiminnallisuus se kaikkein oleellisin osa käytön kannalta. 

Silloin on haluttu viedä sitä mahdollisimman pitkälle. Myös aikataulukustannuksen laittaminen, 

aikataulutyötä on tehty tässä 12, 13 ja nyt ollaan jo 14 puolen välin tietämillä. Pohja pitäisi olla sille 

aika vakaana.  (Haastattelu: T1) 

(Hankkeella on) kaksi asiakkuutta: oikeushallinnon puoli, oikeusministeriön puoli ja sitten 

poliisihallinto. Molemmilla asiakkailla on tällaiset konseptit, jotka ohjaavat näitä tilaratkaisuja ja 

tilat tulee toteuttaa näiden asiakaskonseptien mukaisesti. Elikkä suunnittelu on jo sillä tavalla jo sillä 

tavalla ennalta ohjeistettua.  (Haastattelu: T6) 

Järvenpään suunnitteluallianssissa uudiskohteen lähtötietoina on toiminut tilaajan 

laatima vaatimusmalli, jossa tilaaja oli määrittänyt hankkeen laajuuteen, ohjelma-alaan, 
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kohteen ominaisuuksiin ja laatuun liittyviä vaatimuksia. Varsinaista tilaohjelmaa ei ollut 

tilaajan toimesta laadittu, vaan hankkeelle asetettu kiinteä kattohinta toimi reunaehtona 

suunnittelulle. Suunnittelun myötä eteen tulevat ongelmat ja muutokset oli tarkoitus 

sopia allianssin kesken yhteisesti ja kehittää niihin yhteinen ratkaisu.  Kehitysvaiheessa 

tilaajan lisäinvestointien myötä kasvatettiin hankkeen ylläpitokustannuksia, jolloin 

hankkeen laajuutta oli pienennettävä samassa suhteessa, jotta asetettu kustannustavoite 

toteutuisi. Laajuuden muutos ei kuitenkaan tarkoittanut poikkeamista varsinaisessa 

ohjelma-alassa. Hankkeen valmistelussa oli näin korostettu joustavuutta hankkeen 

ehdottomien reunaehtojen toteutumisen varmistamiseksi. (Haastattelu: P3) 

Vuolukiventien hankkeeseen tehty hankesuunnittelu oli hankkeen rakennuttajakonsultin 

mukaan vastaaviin tavanomaisiin hankkeisiin totuttua puutteellisempi. 

Hankesuunnitelmassa tilaaja oli esitellyt hankkeen yleiskuvauksen, peruskorjaus- ja 

uudisrakennuksen laajuustiedot, korjattavan kiinteistön tilat ja liittymät, sekä tiedot 

tontista ja kaavoitustilanteesta. Kiinteistön tekninen kunto määritettiin tutkimusten ja 

selvitysten, sekä osittain silmämääräisiin tarkasteluihin pohjalta. Hankesuunnitelman 

lopuksi listattiin hankkeen keskeiset tavoitteet, sekä esitettiin hankkeen ehdotettu 

ratkaisu. Vuolukiventien ja Franzenian hankkeissa tilaajan lähtökohtaisena tavoitteena 

ei ole ollut laatia raskasta hankesuunnitelmaa, jossa hankkeen sisältö määritettäisiin 

täsmällisesti. Hankesuunnitelman tarkoitus oli toimia hyvänä lähtötietona soveltuvien 

palveluntuottajien valinnalle ja tarjota innovaatiomahdollisuuksia hankkeen 

myöhemmälle kehittämiselle allianssin kesken yhteisesti.  

Franzenian hankkeessa hankkeen tilaaja oli noudattanut samaa periaatetta kuin 

Vuolukiventienkin hankkeessa. Hankesuunnittelun tarkoitus oli toimia keveänä 

asiakirjana, joka listaa hankkeen keskeisimmät tavoitteet ja rajoitteet ja palvelee 

mahdollisimman hyvin yhteistoimintahankkeen kokoonpanon hankinnassa ja 

muodostettu projektitiimi ryhtyy sitten yhteisesti määrittämään hankkeen sisältöä, 

tarvittavia lisätutkimuksia ja ehdotussuunnitelmia. Tilaajan tavoitteena on selkeästi 

kohdentaa integroidun projektitiimin suunnittelu kohti hankesuunnitelman pohjalta 

asetettua kustannusraamia. Hankkeen varsinainen kustannusohjaus aloitettiin vasta 

hankkeen kehitysvaiheessa. Riskiksi muodostuu kuitenkin haastavan 
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korjausrakennushankkeen tapauksessa riittävän riskikartoituksen määrittäminen ilman 

kattavia pohjatutkimuksia ja selvityksiä. 

Hankesuunnittelun tuloksena syntyvään investointipäätökseen liittyen tilaaja on 

tavallisesti teettänyt vuokrasopimukset hankkeelle saadun rahoituksen ja asetetun 

kustannusarvion pohjalta. Hankesuunnittelussa tulisi tällöin kiinnittää huomiota 

hankkeen kustannus- ja riskiarvion riittävään tunnistamiseen hankesuunnitteluvaiheessa. 

Kompleksisissa kohteissa allianssin valintaa tulisi aina edellyttää kattava riskiarviointi 

riittävine tutkimuksineen ja selvityksineen, koska investointipäätökseen liittyviä 

viranomaispäätöksiä ja vuokrasopimuksia on tavallisesti mahdotonta enää purkaa.  

Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja määrittää alustavasti hankkeen toteutusmuodon. 

Useissa kohdehankkeissa tilaajan vaihtoehtoisena toteutusmuotona on toiminut 

projektinjohtourakan soveltaminen mahdollisimman allianssimaisesti. 

Kohdehaastattelujen havaintojen mukaisesti allianssi ja projektinjohtourakointi jakavat 

samoja elementtejä, mutta allianssi vie yhteistyötä paljon tiiviimpään suuntaan mm. 

yhteisen päätöksenteon ja rajallisempien juridisten oikeuksien myötä.  

Kohdehaastattelujen pohjalta tilaajan hankkeen valmistelussa korostuu tarve hankkeen 

ominaisuuksien ja erityispiirteiden perusteelliselle kartoittamiselle, sekä tavoitteiden ja 

reunaehtojen määrittämiselle. Hankesuunnitteluvaiheeseen liittyy hankkeen 

investointipäätöksen pohjaksi merkittäviä rajoitteita hankkeelle, kuten viranomaistason 

päätöksiä ja lukkoon lyötyjä vuokrasopimuksia, joita ei käytännössä voida enää 

muokata myöhemmin. Tilaajan asettaman kustannusarvion oikeellisuus kattavine 

riskiarvioineen nousee näin merkittävään rooliin hankkeen valmistelussa.  

Allianssihankkeelle on tavallista, että jo hankkeen luonteen vuoksi lopullisten 

ratkaisujen määrittäminen ei ole mahdollista hankesuunnitteluvaiheessa. 

Hankesuunnitelman ei tule tällöin olla liian rajoittava ja lukita liikaa vaihtoehtoja ja 

innovaatiomahdollisuuksia palveluntuottajilta. Hankkeen valmistelussa on oleellista 

hankkeen riittävän tarkka määrittely ja tavoitteiden asettaminen, jotta voidaan tunnistaa 

ja hankkia hankkeessa tarvittava osaaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
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Tilaajan toimesta määritetyt tavoitteet ja reunaehdot toimivat tilaajan äänenä ja 

suuntaviittana, johon pohjautuen integroitu projektitiimi kohdentaa työskentelynsä. 

Optimaalisessa tapauksessa yhdistetään tilaajan lisäarvoa tuottava asiantuntemus 

palveluntuottajien osaamiseen ja innovaatiomahdollisuuksiin.  Allianssihankkeeseen 

ryhtyessä tilaajalla tulisi olla myös selkeä ymmärrys toimintamallin vaatimuksista 

tilaajan omien resurssien sitouttamiselle hankkeeseen ja kuva 

palveluntuottajamarkkinoiden kyvykkyydestä vastata hankkeelle asetettuihin 

vaatimuksiin.  Lopullisen toteutusmuodon valinnan tulisi olla johdonmukaisen arvion 

tulos, jossa allianssilla arvioidaan saavutettavan parhaat tulokset hankkeessa. 

3.2.6 Hankinnan suunnittelu 

Hankkeen valmistelevien töiden päätyttyä ja toteutusmuodon valinnan myötä 

hankkeessa edetään hankinnan suunnitteluvaiheeseen, jossa tilaaja suunnittelee 

allianssihankkeen hankinnan läpiviemisen neuvottelumenettelynä. Hankinnan 

suunnittelussa tilaaja varaa oman hankeorganisaation ja hankkeen vaatimat resurssit. 

Allianssihankkeen ominaisuudet ja osapuolilta edellyttämät vaatimukset huomioiden on 

tavallista, että allianssivalmennukseen ja fasilitointiin on kannattavaa panostaa. 

Allianssin valintaprosessissa tavoitellaan osaltaan luottamuksen rakentumisen 

aloittamista tilaajan ja palveluntuottajien välille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Neuvotteluprosessin läpiviemisessä voidaan käyttää ulkopuolista fasilitaattoria apuna, 

joka tuo puolueetonta näkökulmaa neuvotteluprosessin tavoitteista. Suurissa hankkeissa 

voidaan myös käyttää puolueetonta tarkkailijaa, joka varmistaa ehdokkaiden 

tasapuolisen kohtelun valintaprosessissa (neuvotteluissa). Ulkopuoliset talous- ja 

kustannusasiantuntijat toteuttavat ehdokkaiden talousjärjestelmien ja tarjousten 

auditoinnin, jolloin varmistetaan taloudellisten järjestelmien yhteensopivuus ja voidaan 

arvioida puolueettomasti tarjouskustannuksia. Kustannus- ja talousasiantuntijoilla on 

rooli myös hankkeen kehitysvaiheessa tavoiteltaessa tarkkaa tavoitekustannusta 

hankkeelle. Haastatellun allianssikonsultin (T7) mukaan muutaman kymmenen 

tuhannen euron panostus puolueettomaan asiantuntemukseen suurien hankkeiden 

tapauksessa on kannattavaa luottamuksen ja kireän tavoitekustannustason 
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aikaansaamiseksi. Pienemmissä hankkeissa puolueettomien asiantuntijoiden merkitys 

on vähäisempi. 

Tilaajan omat hankeresurssit ovat liittyneet hankkeen valmisteluun ja hanketta tukeviin 

rooleihin, joissa ne tuovat aitoa lisäarvoa hankkeeseen. Kainuun Uusi Sairaala -

hankkeessa tilaajan hankeorganisaation kokoonpano koostuu toiminnallisen 

suunnittelun ja organisaation ohjauksen vaatimista resursseista projektin johtamisen 

osalta. Kohteen suunnittelua ja rakentamista palvelevat tilaajan nykyisen kiinteistön 

osaaminen vahvistettuna kaupallisella ja rahoituksellisella osaamisella. Merkittävä 

panos hankkeelle on ollut myös valtakunnalliseen IPT -ryhmähankkeeseen 

osallistuminen, jossa allianssikonsultin toimesta allianssimalliin liittyvää koulutusta on 

järjestetty useille valtakunnallisille julkisille tilaajille. Vuolukiventien hankkeessa 

tilaajan taustatukena ovat toimineet tilaajan oma arkkitehti ja talotekniikka-asiantuntija. 

Sopimuksen synnyttyä ja allianssin ryhtyessä töihin, siirtyy vastuu enemmän projektin 

arkkitehdille, sekä muille avainhenkilöille. Allianssissa on keskeistä, että tilaaja 

ymmärtää toteutusmuodon edellyttämät vaatimukset henkilöstön hankkeeseen 

sitouttamiselle ja uudenlaisen roolin hankkeessa. Tilaajien arvioiden mukaisesti tilaaja 

voi tuoda hankkeeseen erityistä lisäarvoa tuomalla käyttäjä ja kiinteistölähtöistä 

osaamista, sekä johtajuutta hankkeeseen. Kestorakennuttajien tapauksessa tilaajalta 

löytyy tavallisesti allianssin edellyttämät resurssit ja kyvykkyydet. Kertarakennuttajat ja 

kapeammilla resursseilla varustetut tilaajat joutuvat turvautumaan laajempaan 

hankittavaan asiantuntijaorganisaatioon ja rakennuttajakonsultteihin. (Haastattelu: T1, 

T2, T3, T7) 

Luulen, että tässä tapauksessa kun on tilaaja ja käyttäjä voimakkaasti samassa roolissa. Pystytään 

tarjoamaan se puoli tästä allianssista. Tuntemus mikä tarvitaan toiminnalliseen ohjaukseen ja 

nykyisen sairaalakiinteistön tuntemukseen ja tietämykseen, se on hallussa. Siltä osin edellytykset on 

normaalilla tasolla. Kuinka paljon allianssimuoto lisää vaatimuksia: vuorovaikutuksellista, 

projektinhallinnallisia, projektijohtoisia puolia. Siihen on vaikea vastata tässä vaiheessa, mutta ei se 

ainakaan vähäistä ole. Tätä kysytään meiltä niin kuin kaikilta osapuolilta.(Haastattelu: T1, T2) 

Allianssissa hankinta on tilaajalle tavanomaista hanketta huomattavasti haastavampaa ja 

työläämpää kuin tavanomaisissa hankkeissa. Hankintailmoituksen sisältö ja yhteys 
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osallistumishakemuksen sisältöön ja aikanaan tarjouspyynnön valintakriteereiksi on 

hallittava, eikä kokonaisuuteen saa jäädä ongelmia. Lisäksi hankkeen laajuus on oltava 

riittävän selvillä, jotta voidaan tunnistaa tarvittava osaaminen ja niiden valinnan 

kriteerit. Allianssin hankintavaihe muodostuu näin merkittävän työlääksi ja yksittäisillä 

henkilöillä kuorma voi olla poikkeuksellisen korkea.  

”Jos tilaaja on sellainen, että se vuosittain käyttää jonkun summan rahaa investointeihin 

(kestorakennuttaja) niin käytännössä ihmiset ovat sisällä, tarvitaan jonkin verran apua erityisesti 

ensimmäisissä tämän tyyppisissä urakoissa. Jos asenteet ovat kohdallaan, että he ymmärtävät, että 

heidänkin täytyy tällaisissa malleissa toimia erillä tavalla kuin perinteisissä, ei ole mitään ongelmaa. 

Puhutaan muutamista henkilötyökuukausista, joita pitää hankkia, erityisosaamista. Jos tilaajalla on 

ohuet resurssit, silloin käytetään rakennuttajakonsultteja. Täytyy vain hankkia semmoisia 

rakennuttajia, jotka osaa hankkia.”(Haastattelu: T7) 

”Tavallaan saadaan layoutit, tilaohjelmat, hankesuunnitelma vietyä eteenpäin L1 -tasolle. Pitää 

rikkoa perinteinen vaiheistus. Jenkeissä projektit vaiheistuvat eri tavalla. Suomessa julkisella 

kuntapuolella projektit aloitetaan aivan julmetun aikaisin kiinnittämällä arkkitehti ja suunnittelijat ja 

sitten nyherretään pikkuhiljaa useamman vuoden aikana eteenpäin. Sitten otetaan joku PJU tai 

kokonaisurakka, Pitäisi olla malttia, ettei lähdetä tekemään hankesuunnitelmaa vaan integroidaan 

tarvittava osaaminen ja jos scope on auki, edetään suunnittelijoiden kanssa ja tarkennetaan scopea. 

Ei liian pitkälle, ettei syödä innovaatiopotentiaalia siitä vaiheesta kun rakentajat tulevat 

mukaan.”(Haastattelu: T7) 

Senaatin tapauksessa tilaaja haluaa vastavuoroisesti pitää hankkeen johtamisen itsellään 

nimeämällä Kärkihankkeisiin rakennuttajapäällikön omasta organisaatiostaan. 

Allianssia voidaan Senaatin mukaan soveltaa vaativiin hankkeisiin riippumatta 

hankkeen valmistelun asteesta. Tilaajalla voi olla tällöin suunnittelijat kiinnitettynä ja 

mahdollisia luonnossuunnitelmia jo tehtynä ennen allianssista päättämistä tai 

suunnittelijat voidaan hankkia urakoitsijan alle suorahankintana, kuten Joensuun 

tapauksessa on tehty. Allianssia voidaan luonnehtia joustavaksi toteutusmuodoksi viedä 

hanke läpi.  

Hankintaa suunnitellessaan tilaaja määrittää valittavat palveluntuottajakokoonpanot, 

muodon, jolla osapuolet valitaan sekä jäsentää valintaprosessin. Tilaaja voi antaa 

tarvittaessa ennakkotietoa tai järjestää hankkeesta markkinainfoja, joissa annetaan 
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tavallisesti tietoa hankkeesta ja käydään läpi hankintailmoitusta ja 

osallistumishakemuksen sisältöä. Markkinainfotilaisuuksilla voidaan informoida 

markkinoita tarkemmin tulevan hankkeen erityispiirteistä, jolloin palveluntuottajat 

voivat valmistautua hankkeeseen paremmin lähtötiedoin, sekä tarvittaessa myös 

kommentoida ja pyytää lisäselvityksiä hankkeesta. Kainuun Uusi Sairaala hankkeessa 

markkinainfoja järjestettiin yhteensä kaksi kappaletta, joissa saatujen tietojen pohjalta 

alustavaa tarjouspyyntöä muokattiin varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen. 

Allianssihankkeiden keskeinen elementti on palveluntuottajien aikainen valinta ja 

sitouttaminen hankkeeseen. Käytetyin valintamenetelmä konsortiovalinta, jossa 

palveluntuottajat ilmoittautuvat tarjouskilpailuun yritysyhteenliittyminä, 

tarjouskonsortioina. Konsortiovalinta vähentää huomattavasti tarvetta tilaajan tekemille 

erillishankinnoille, koska tarvittavat keskeiset hankkeen osapuolet, allianssin osapuolet 

hankitaan kerralla ja jatkossa allianssin muodostuttua tarvittavat muut aliurakat ja 

erityishankinnat voidaan hankkia allianssin toimesta hankkeen parhaaksi. Kriittisten 

resurssien tapauksessa voi olla hyödyksi käyttää myös erillisvalintaa, jolloin tilaaja voi 

varmistua paremmin yksittäisen toimijan tarkoituksenmukaisuudesta hankkeeseen. 

Erillisvalinnassa tilaaja ei kuitenkaan saa välttämättä mahdollisimman yhteistyökykyistä 

tiimiä. Muoto, jolla allianssikumppanit hankitaan, on vaihdellut selkeästi 

kohdehankkeissa. Vuolukiventien ja Kainuun keskussairaalan hankkeissa tilaaja on 

käyttänyt konsortiovalintaa puhtaimmillaan, jolloin palveluntuottajat ovat osallistuneet 

tarjouskilpailuun rakennushankkeen keskeiset osapuolet (projektinjohto, pää- ja 

arkkitehtisuunnittelu, talotekniikkasuunnittelu ja urakointi, rakennussuunnittelu ja 

pääurakointi) sisältävinä tarjouskonsortioina. Järvenpään suunnitteluallianssissa tilaaja 

on noudattanut suunnittelun osalta myös konsortiovalintaa hankkimalla ehdotus-, 

luonnos- ja rakennuslupavaiheiden läpiviemiseen tarvittavan suunnitteluosaamisen 

kerralla erikoissuunnittelua myöten. Franzenian peruskorjauksessa oli noudatettu 

tavanomaiseen projektijohtourakalle tavanomaista rinnakkaisia hankintaprosesseja, 

jolloin hankkeen keskeiset palveluntuottajaosapuolet hankittiin kerralla samanaikaisesti. 

Joensuun Oikeus- ja Poliisitalo -hankkeessa tilaaja päätynyt hankkimaan ainoastaan 

päätoteuttajan, joka hankkii alleen suunnitteluryhmän osapuolet. Allianssikokoonpanoa 

suunniteltaessa tulisi huomioida hankkeen erityispiirteitä, osapuolten merkitystä ja 
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mahdollisuutta sitoutua hankkeeseen. Teknisesti vaativissa kohteissa, kuten sairaaloissa 

talotekniikka on hyvin merkittävässä roolissa kun taas vaativissa suojelukohteiden 

korjaushankkeissa rakennesuunnittelun merkitys on suuri. Allianssin hierarkiarakenteen 

tuoman byrokratian myötä allianssin ydinkokoonpano tulisi kuitenkin pyrkiä pitämään 

riittävän pienenä. 

Vuolukiventien hankkeessa varsinaisen allianssin muodostivat tilaaja, pääsuunnittelija 

ja päätoteuttaja. Kuitenkin teknisille suunnittelijoille ja aliurakoitsijoille pyrittiin 

soveltamaan mahdollisimman allianssia mukailevia ja palvelevia sopimusmuotoja. 

Vaikka muut tekniset suunnittelijat eivät olleet osa allianssia (johtoryhmää) olivat he 

mukana allianssin projektiryhmässä ja noudattivat allianssin kustannusrakennetta. 

”Siinä noudatettiin aika pitkälle niitä allianssin periaatteita niille muille suunnittelijoille, jotka eivät 

kuuluneet siihen allianssiin. Tarjousvaiheessa me annettiin tilaajalle meidän palkkiot, mikä se 

meidän kiinteä palkkio tulee olemaan. Siinä samassa yhteydessä nämä meidän muut suunnittelijat 

antoivat oman kiinteän palkkionsa. Ja tuota niille palkkiolle oli maksuerätaulukot sekä meillä, että 

sitten arkkitehdilla ja muilla erikoissuunnittelijoilla. Se palkkio eli niin sanottu kate tuli sen 

maksuerätaulukon mukaan. Sitten nämä suunnittelijoiden suorat kulut korvattiin toteutuneiden 

tuntien ja oikeiden kustannusten mukaan. Siinä käytiin läpi kehitysvaiheessa jokaisen 

suunnittelutoimiston oikeat palkkakustannukset ja niillä palkkakustannuksilla kerrottuna sitten se 

henkilöiden käytetty tuntimäärä, ne laskuttivat sitä kerran kuukaudessa. Sitten nämä 

erikoissuunnittelijat SRV:tä ja tuo arkkitehti (laskutti) suoraan tilaajaa. Elikkä sitä kautta me saatiin 

nämä suorat kulut, muuttuvat kulut laskutettua sitten suunnittelijoiden toimesta ja sitten samalla 

tavalla SRV:kin toimii sitten kun tekee omia töitä. Kaikki mitä menee alihankinnan laskuttamiseen, 

me ei laiteta niihin mitään päälle vaan laskutetaan suoraa muuttuvina kustannuksina sitten tilaaja eli 

sama periaate toimii sitten SRV:n omalta osalta ja kaikkien suunnittelijoiden osalta.” (Haastattelu: 

P2.) 

Päätoteuttajan hankkimien aliurakoiden ja taloteknisten töiden osalta päätoteuttaja 

laskutti ainoastaan muuttuvina kustannuksina lisäämättä katetta aliurakoihin.  

”Jos ollaan allianssissa, ei silloin ole kertautuvia katteita, jos sovitaan niin, että ne ovat ne todelliset 

kustannukset. Kaikki kulut maksetaan sellaisina, kuin ne ovat ja sitten on sovittu erikseen katteesta. 

Sehän se on se perinteinen malli, me noudatettiin sitä. Vaikka otettiin suunnittelijat mukaan ja ne 

olivat siellä urakoitsijoiden alla, tarjouspyynnössä oli määritelty, että muutkin suunnittelijat 
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noudattavat samaa kustannusrakennetta … suunnittelijoiden osalta oli mm. tärkeää avata, ettei 

arkkitehti ole erilaisessa asemassa kuin muut suunnittelijat. Vaan koko tiimi on samalla 

kustannusrakenteella, mutta aliurakat eivät ole olleet samalla kustannusrakenteella, tosin tiedetään, 

että jokaisen osapuolen kanssa tehtiin omanlaiset aliurakkasopimukset. … Pyrittiin samanlaisiin 

malleihin, tavoitehintaa. Kaikki aliurakkasopimukset ja -mallit oli yhdessä sovittu ja hankittu. 

Yhdessä hankittiin ja yhdessä tehtiin hankintapäätökset, listat kenelle lähetetään tarjouspyyntö 

jne”(Haastattelu: T3, T4, T5.)   

Allianssiin tilaaja pyrkii tavallisesti sisällyttämään rahallisesti tai muuten keskeisessä 

asemassa kokonaisuuden kannalta olevia toimijoita. Kainuun sairaalahankkeessa 

kriittisiksi osa-alueiksi kokonaisuuden kannalta tunnistettiin mm. erillisjärjestelmät ja 

eri talotekniikan osa-alueet, jossa korostuvat uuden ja vanhan tekniikan yhdistäminen.  

”Erityisesti erillisjärjestelmien osalta, talotekniikan eri osa-alueet ja muut, ne ovat hyvin olennaisia 

tässä yhteenliittämisvaiheessa. On nykyistä järjestelmää, joka on jo käytössä ja uudisrakennukseen 

suunniteltua tekniikkaa. Kyllähän näiden toimivuus on varmistettava. Kaikin puolin tulee aika 

suuriakin osaamisvaatimuksia tämän tyyppisessä hankkeessa. Pääsuunnittelijalla arkkitehdilla 

merkitystä, että ymmärtää toiminnallisesti sairaalan luonteen. Sitten talotekniikan osalta on katsottu, 

että erityisesti olisi hyötyä. Ei ehkä niinkään se urakointi, se on ehkä se geneerisin osa-alue. 

Todennäköisesti se talo saadaan aina aikaiseksi, mutta ne kriittiset osa-alueet näkyvät vähän 

muualle. Kyllähän tässä pyritään konsortiokokoonpanoon, yhtenä tai yhtenäisenä konsortiona, joka 

sisältää pää- ja arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelu, talotekniikan suunnittelu ja sitten 

pääurakoitsijat, talotekniikan urakoitsijat. Tällä ikään kuin päätason kokoonpanolla muodostetaan 

allianssin ydin.”(Haastattelu: T1.) 

Palveluntuottajien panos neuvotteluihin on suuri, koska neuvotteluihin osallistuvat 

tavallisesti kaikki allianssikokoonpanon kannalta keskeiset avainhenkilöt. 

Vuolukiventien hankkeessa neuvotteluihin osallistui voittaneesta ehdokaskonsortiosta 

suunnittelijoiden osalta arkkitehti - pääsuunnittelija ja erikoissuunnittelijat ja 

päätoteuttajan osalta allianssin projektipäällikön lisäksi talotekniikkaurakoitsijan 

edustajat, hankintavastaava, työmaapäällikkö, sekä yksikön johtaja, tuotantojohtaja. 

Johtajatason toimijat joutuvat uhraamaan poikkeuksellisen paljon aikaansa yksittäiseen 

tarjoukseen. Allianssin projektinjohtoryhmän jäsenet vastaavasti joutuvat irtautumaan 

omista rutiinitoiminnoista aiheuttaen tavallisesti häiriöitä muille projekteille. 

(Haastattelu: P2.) 
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Konsortiovalinnassa palveluntuottajat ovat tavallisesti hyödyntäneet aikaisempia 

yhteistyösuhteitaan ja omia yhteistyöhankkeitaan hakeutuessaan vaadittuihin 

konsortiokokoonpanoihin. Konsortion osapuolet pääsevät tällöin yhteisesti 

määrittämään haluamansa kokoonpanon ja arvioimaan kunkin osapuolen kyvykkyyksiä 

ja erityisosaamista hankkeeseen. Tavallisesti osapuolet laativat myös keskenään 

yhteistoimintasopimuksen ja sopivat keskenään palkkioprosenttien osuuksista ja 

työmäärien osuuksista. Palkkio-osuudet on tavallisesti annettu kunkin osapuolen 

toimesta erikseen tilaajan suuntaan. Tarjouksen antaminen konsortion kesken yhteisesti 

on työläämpää, mutta yhteisesti määritetty tarjous laittaa osapuolten välisen yhteisyön 

alulle jo tarjousvaiheessa. Franzenian yhteistoimintahankkeessa allianssin organisaation 

toimintaa pyrittiin keventämään tekemällä enemmän sitovia valintoja jo 

hankintavaiheessa ehdokkaiden projektisuunnitelmien pohjalta kuin määrittämällä ne 

allianssin kesken yhteisesti hankkeen parhaaksi. 

3.3 Allianssin muodostaminen 

3.3.1 Tarjoajien valinta 

Kun tilaaja on suunnitellun hankinnan, voidaan varsinainen hankinta käynnistää 

aloittamalla markkinavuoropuhelu markkinainfojen ja ennakkotietojen antamisella 

hankkeesta. Julkisten hankintojen tapauksessa toimitetaan hankintailmoitus julkisten 

hankintojen ilmoituskanavaan HILMA:an. Hankintailmoitusvaiheessa tilaaja määrittää 

hankittavan allianssin kokoonpanon, sekä perustat konsortion valinnalle, 

osallistumishakemuksen kriteerien kokonpanon (soveltuvuus- ja valintakriteerit), sekä 

neuvotteluvaiheen jäsentämisen. 

Kohdehankkeiden hankintamenettelyinä oli käytetty enimmäkseen 

neuvottelumenettelyä ja Helsingin Yliopiston hankkeista Vuolukiventiessä kilpailullista 

neuvottelumenettelyä. Järvenpään Terveystalon hankkeessa VIRMA -vaiheessa 

(suunnittelu) tilaaja oli päätynyt rajoitetun menettelyn käyttöön. Vuolukiventien 

hankkeessa tilaaja oli päätynyt kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöön kiinteällä 

kattohinnalla hyvin ranskalaisen urakan mukaisesti. Franzenian peruskorjauksessa 
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tilaaja käytti kahta erillistä neuvottelumenettelyä suunnittelijaryhmälle ja 

urakoitsijaryhmälle. Neuvottelumenettelyä oli kevennetty painottamalla valinnassa 

osapuolten kyvykkyyksiä, yhteistyötä ja kiinteää palkkio-osuutta. Tilaaja oli itse 

arvioinut budjetissaan oman suunnittelun ja urakoinnin osuudet, joiden pohjalta 

palveluntuottajat antoivat omat tarjouksensa. Samoin Joensuun Oikeus- ja Poliisitalo -

hankkeessa tilaaja käyttää kevennettyä hankintamenettelyä, jossa valinta tapahtuu 

pääosin osapuolten referenssien, yhteistyön ja palkkioprosentin suuruudella. 

Hankintamenettelyn valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja neuvottelumenettelyn 

välillä riippuu kohteen luonteesta. Vuolukiventien hankkeessa tilaajan puutteelliset 

lähtöasetelmat kohteen toteutusratkaisusta ovat puoltaneet kilpailullisen 

neuvottelumenetetyn valintaa, jossa neuvotteluissa keskitytään määrittämään hankkeen 

toteutuksen ratkaisuvaihtoehdot. Vuolukiventien tilaajaedustajien mukaan kilpailullinen 

neuvottelumenettely mahdollistaa hankkeen vähäisen valmisteluasteen ja sallii 

enemmän avoimia kysymyksiä neuvotteluihin, jotka lukitaan neuvottujen päätteeksi. 

Neuvotteluissa määritellään tällöin kompleksisen hankinnan toteutusratkaisut, joihin 

pohjautuen palveluntuottajat antavat lopulliset tarjouksensa. Tilaaja saa tällöin eriäviä 

tarjouksia ja saa hyvän pohjan arvioida toteuttajien innovaatiokyvykkyyttä. 

(Haastattelu: T3, T4, T5) 

Neuvottelumenettely on lainsäädännön puolesta huomattavasti vapaamuotoisemmin 

määritelty ja siinä painotus on enemmän osapuolten toimintamallien täsmentämisessä, 

hankkeen tavoitteiden ja tarjouspyynnön määrittämisessä. IPT -ryhmähankkeen (Hannes 

Snellman) mukaisesti neuvottelumenettely soveltuu allianssihankkeisiin paremmin mm. 

joustavuutensa myötä. Neuvottelumenettelyssä on luonteenomaista, hankkeen osa-

alueista neuvotellaan vaiheittain eri painottaen eri neuvotteluissa eri osa-alueita, jolloin 

muodostetaan vähitellen hankkeen kannalta paras kokonaisuus. Kilpailullisessa 

neuvottelumenettelyssä näkökulmana on enimmäkseen neuvottelu 

ratkaisuvaihtoehdoista ja neuvottelut on päätettävä sen jälkeen kun hankkeen 

toteutusvaihtoehdot on määritetty, joiden pohjalta ehdokkaat antavat lopulliset 

tarjouksensa. (Hannes Snellman, IPT -ryhmähanke). 
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Allianssihankkeissa on soveliasta käyttää joko neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 

neuvottelumenettelyä. Tarjousvaiheessa soveliaimman ja yhteistyökykyisimmän tiimin 

valinta edellyttää, että tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen käsityksen 

hankkeen määrittelystä. Tämä korostuu erityisesti kompleksisissa hankkeissa, jotka ovat 

allianssin soveltamiselle otollisia kohteita. Tällöin on välttämätöntä, että 

valintaprosessiin sisältyy neuvottelua ja aikaa ja resursseja uhrataan molemminpuolisen 

ymmärryksen saavuttamiseksi sopimusmallista ja annettavan tarjouksen muodosta, 

kaupallisesta mallista ja valintaprosessin tavoitteista. Neuvotteluvaiheeseen kannattaa 

panostaa, koska hyvin organisoiduissa neuvotteluissa tilaajan tavoitteet voidaan 

kirkastaa osapuolille, millä on suora vaikutus saatavien tarjousten laatuun ja edelleen 

hankkeessa onnistumiseen. (Haastattelu: T3, T7.) 

”Mitä enemmän aikaa, resurssia ja vaivaa panostetaan tarjousvaiheessa, sitä paremmin riskit, 

aikataulu ja hinta ja tämmöiset kysymykset tulee puntaroitua ja käytyä läpi. Sitä vähemmän jää 

yllätyksiä sitten sen jälkeen kun yhteistyökumppanit on lyöty lukkoon. Se jos ihan silmät 

ummessa jotain ostetaan, silloin voi tulla ongelmia myöhäisemmässä vaiheessa”(Haastattelu: 

P2.) 

 

”Kyllähän Vuolukiventien hankinta vei paljon meidän aikaa, moninkertaisesti vrt. tavallinen 

johtuen neuvotteluista ja allianssivalmennuksista. Aikaa kyllä tuhrattiin. Sitten oli materiaalien 

valmistelut neuvotteluihin ja opiskeltiin allianssiteoriaa. Sitten vielä kolmen konsortion kanssa 

istuttiin kolme täyden päivän neuvottelua, se vei sitten 9 päivää pelkästään neuvottelut. Siihen 

mennessä ei oltu käyty paljon neuvotteluhankintoja. Piti harjoitella neuvottelua. Ei oltu tehty 

laajoja päivän neuvotteluja aiemmin. Tai tavallaan valmennusta ja yhdessä tekemistä ovat ne 

neuvottelut. Tilaajalta oli paikalla 5 - 6 henkilöä. Kyllä oli iso panostus meiltä niin kuin 

konsortioiltakin. Jälkikäteen kun aikaa on kulunut, menettely oli erinomaisen hyvä, tuotti tulosta. 

Kyllä sitä kannattaa käyttää, enää ei kulu aikaa allianssin opetteluun. Johtaa siihen, että kun 

allianssiosaamista ei löydy suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta. Sitten kun tämmöistä tehdään, on 

käytettävä aikaa, jotta osapuolet kääntyvät allianssin kannalle, eikä kaikki edes välttämättä 

käänny hankkeen aikana vaan tarvitaan useampi hanke alle. Riipppuu millaisia ihmisiä on 

mukana. Se että saadaan neuvotteluosapuolet kaikki ymmärtämään mitä siinä haetaan ja mikä 

on neuvottelu ja tarjousprosessin tarkoitus. Tavallaan valmistellaan jo tulevaan hankkeeseen 

neuvotteluissa. (Haastattelu: T3, T4, T5.) 
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Osallistumishakemuksessa tilaaja asettaa osallistumisehdot, soveltuvuusvaatimukset, 

ehdot taloudelliselle ja rahoitukselliselle tilalle, edellytettävät tiedot ja valintakriteerit, 

joiden perusteella valitaan ehdokkaat, joille lähetetään tarjouspyyntö. 

Allianssihankkeissa on tavanomaisiin hankkeisiin suhteutettuna rimaa tavallista 

korkeammalle. Koska allianssihankkeen toteuttaminen edellyttää kaikilta osapuolilta 

tavanomaista suurempaa panosta, ovat osallistumishakemuksen vaatimukset myös 

tavanomaista korkeampia. Tilaajan tavoitteina on karsia jo osallistumisvaiheessa 

soveltuvimmat ehdokkaat tarjousvaiheeseen, jolloin osallistumishakemuksessa 

edellytetään tavallisesti yrityksiltä riittävän suurta liikevaihtoa ja vaadittavien resurssien 

sitouttamista hankkeeseen. Hanke ja henkilöreferensseillä pyritään kartoittamaan 

osapuolten kokemuksia hankinnan kohteen kannalta vastaavista hankkeista, sekä 

avainhenkilöiden kyvykkyyksistä. Kohdehankkeissa henkilöreferenssien kohteena ovat 

useimmiten olleet suunnittelun ohjauksesta vastaavat osapuolet allianssin 

projektipäällikkö, sekä pääsuunnittelija/arkkitehti.  

Osallistumishakemuksen valintakriteerit ovat suuria kysymyksiä ja aiheuttavat 

tavallisesti tilaajalle suurta päänvaivaa. Osallistumishakemuksessa pyritään rajaamaan 

hankkeen vaatimuksiin ja markkinoidentuottokykyyn suhteutettuna soveltuvat ja 

sopivan haastavat kriteerit, jotta varsinaiseen tarjousvaiheeseen etenevät 

mahdollisimman soveltuvat ehdokkaat. Erityisesti pienille suunnittelutoimistoille 

valintakriteerit voivat muodostua liian suuriksi (liikevaihto, hankereferenssien 

kokoluokka).  

”Sitten soveltuvuusvaatimusten kanssa tolskaaminen on hyvin iso asia. Riippuu aika paljon siitä 

markkinakysymyksestä, että mihin kohtaan sä uskallat sen kynnyksen asettaa? Että se on riittävän 

ylhäällä, muttei kuitenkaan liian ylhäällä. Jos vaaditaan kokemusta isoista hankkeista, mikä on se iso 

hanke? Missä vaiheessa kannattaa käyttää erityisosaamisen soveltuvuusvaatimuksia, että vaikka niin 

kuin sairaalasuunnitteluun erityisesti vaadittavia osaamisalueita. Vielä sitten se keskeisin iso 

kysymys on hankintalain pykälien täyttäminen: Kuinka monella vuodella saat kysyä referenssejä? Se 

ei ole kauhean realistisia hankintalain puolella jos ajatellaan tällaisia isoja hankkeita. Ei niitä 

muutamassa vuodessa toimijoilla ole ihan hirveästi heittää. Ne ovat kovia vaatimuksia ne kynnysten 

asettamiset.” (Haastattelu: T1) 
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”Vuolukiventiessä oli aika tuommoiset haastavat kriteerit suunnittelijoiden suhteen, meillä se ei 

tuottanut ongelmia…” ”…moni pieni suunnittelutoimisto ei pysty suunnittelemaan ja tarjoamaan, 

koska siellä on niin kovat vaatimukset liikevaihdon suhteen ja referenssien suhteen. Sillä varmaan 

tilaaja halusi varmistaa sitä laatua, resursseja ja kapasiteettia ja ammattitaitoa. Mutta jos kovin 

pienestä hankkeesta kysymys on, niin silloin tuota asiaa kannattaa miettiä, millaisia vaatimuksia eri 

osapuolille asetetaan” (Haastattelu: P2) 

Kohdehankkeista yhdessä tilaaja on päätynyt rajoitetun menettelyn käyttöön. 

Palveluntuottajan mukaan rajoitetussa menettelyssä tarjouskustannukset muodostuvat 

korkeiksi, koska tarjouksessa vaadittiin kirjallisia kuvauksia integroivaa 

projektitoteutusta tukevista ominaisuuksista, kuten työmenetelmien ja prosessien 

kuvauksista ja hankkeen riskienhallinnan suunnittelusta. Rajoitetussa menettelyssä 

allianssiin kilpailutettavan ehdokaskonsortion yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

toimivuutta ei voida arvioida tilaajan toimesta konsortion kesken eikä tilaajan kanssa 

yhteistoiminnassa. Lisäksi neuvotteluiden puuttuminen voi aiheuttaa sen, ettei 

kompleksisen hankinnan tavoitteet välity riittävän selkeästi ehdokkaille. 

Palveluntuottajan kokemusten mukaisesti suunnitteluallianssin VIRMA -

kehitysvaiheessa suunnitteluryhmä ei ollut täysin ymmärtänyt mitä valintaprosessin 

kriteerien ja allianssin tavoitteita. Esim. tarjousvaiheessa laaditun työsuunnitelman ja 

riskianalyysin uudelleen arviointi ja muokkaaminen hankkeen kehitysvaiheessa 

aiheuttivat ihmetystä (Haastattelu: P1). 

”Osa niistä kehitysvaiheessa laadituista sopimusasiakirjoista oli näin jälkikäteen ajateltuna 

semmoisia, mitä ei ehkä olisi tarvinnut laatia tai niiden laatimisen olisi voinut jättää hankkeessa 

myöhemmälle vaiheelle. Esim. Liukuma- ja ylityökäytännöt piti määrittää yhteistyösopimuksen 

liitteeksi. Ne ovat semmoisia, jotka jokaisessa yrityksessä on omansa, ei ole tarvinnut palata 

kertaakaan matkan varrella. Erillinen johtamisjärjestelmä -asiakirja laadittiin, joka on osittain 

päällekkäinen allianssisopimuksen kanssa. On tämän tyyppisiä juttuja.” (Haastattelu: P1)  

”Tarjouksessa tarjottiin työsuunnitelma/toteutussuunnitelma, jota viilattiin kehitysvaiheessa. Että ei 

ehkä tarpeeksi ymmärretty, mikä se idea siinä oli, suunnitteluryhmän sisällä ei oltu sisäistetty sitä 

ideaa. Mietitytti, miksi se piti kirjoittaa vähän uudelleen. Ehkä olisi voinut keskittyä enemmän 

sopimuksen sisältöasioihin: aikatauluun ja budjettiin hiomiseen ja suunnittelukysymyksiin.  Samaten 

riskienhallintasuunnitelmasta piti määrittää semmoinen ikään kuin semmoinen prosessi. Ehkä se oli 
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hyvä, että se laadittiin, mutta sekin olisi voitu määrittää yhdessä kun hanke käynnistyi.”(Haastattelu: 

P1) 

Kohdehankkeiden valintaprosesseissa havaitut haasteet liittyvät pääosin uuden 

toimintamallin mukanaan tuomiin organisatorisiin ja prosessikeskeisiin haasteisiin sekä 

tarjous- ja sopimusasiakirjoihin liittyviin ongelmiin, jotka kehittyvät toteutusmuodon 

vakiintumisen ja prosessien standardoinnin myötä. 

3.3.2 Allianssikumppanin valinta 

Osallistumishakemuksen pisteytyksen perusteella arviointiraati päättää varsinaiseen 

tarjousvaiheeseen valittavat ehdokkaat. Allianssin valintaprosessin tavoitteina on mm. 

laadun ja kyvykkyyden korostaminen luottamuksen rakentumisen alkaminen allianssin 

osapuolten välille. Allianssikumppanin valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 

edullisuus, jossa valinta tehdään sekä neuvotteluvaiheen arvosteltavien haastattelujen tai 

työpajojen, sekä tarjousten kirjallisten kuvausten ja tarjouksen hintakomponenttien 

yhteistuloksena. Yleisesti käytetty valintaperusteiden jaottelu on perustunut 

allianssiosaamiseen, arvoa rahalle -kyvykkyyteen ja tarjouksen hintakomponenttiin. 

Kohdehankkeiden valintakriteerit on esitelty taulukossa 26. 
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Taulukko 6: Kohdehankkeiden valintakriteerit ja painotukset 

 Vuolukiventie Franzenia Järvenpään Joensuun Oikeus- ja 

Poliisitalo 

Tarjouks

en 

valinta-

kriteerit 

Suunnittelijat ja 

urakoitsijat 

(konsortiovalinta) 

- Allianssiosaaminen 

(30 %) 

o Kehitys- ja 

toteutusvaihee

n 

projektisuunnit

elma 

o Työskentely 

neuvotteluissa 

o Allianssiorgan

isaatio 

- Arvoa rahalle (40 %) 

o Ehdotussuunni

telmat  

o Tilaajan 

asiantuntijan 

kustannusarvio  

o Ylläpitokustan

nusten hallinta 

- Euromääräinen 

palkkio (30 %) 

Suunnittelijat 

o Osaaminen 

(40 %) 

o Yhteistyö ja 

innovointi (30 

%) 

o Suunnittelukus

tannukset (30 

%) 

Urakoitsijat 

o Kehitysvaihee

n ja työmaan 

organisaatiot 

(50 %) 

o Neuvottelu ja 

yhteistyökyky 

(20 %),  

o Projektinjohto

palkkio sekä 

tunti- ja 

kuukausiveloit

ushinnat (30 

%) 

Suunnittelijat 

o Kokemus 10 

% 

o Osaaminen 15 

% 

o Toimintamalli 

25 % 

o Työsuunnitelm

a 10 % 

o Erikoissuunnit

telu 10 % 

o Palkkioprosent

ti 20 % 

o Suunnittelun 

tavoitekustann

us 10 % 

 

Päätoteuttaja 

o Laatutekijät 

(referenssit, 

osaaminen, 

neuvottelut) 

(yht. 70 %) 

o Palkkio-osuus 

(30 %) 

 

Valintaprosessin tarkoitus on myös valmistaa osapuolia allianssille ominaiseen 

ryhmätyöskentelyyn, sekä edistää allianssin vaatimuksien omaksumista ja arvoa rahalle 

-tuottokykyä (Liikennevirasto 2010). Näiden etujen saavuttamiseksi on tärkeää, että 

osapuolet saavuttavat yhteisymmärryksen hankkeesta ja sen tavoitteista, 

toteutusmuodon ominaisuuksista ja sopimusmallista ym. keskeisistä osa-alueista. 

Luottamuksen rakentaminen edellyttää avointa ilmapiiriä, jolloin neuvotteluiden tulisi 

olla luonteeltaan keskustelevia ja kannustaa osapuolia tavoittelemaan hankkeen etua ja 

työskentelemään integroituna tiiminä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Ehdokkaille varataan tavallisesti osuus neuvotteluvaiheesta, jossa palveluntuottajat 

voivat esittää kysymyksiä hankintaan liittyen ilman, että ne vaikuttaisivat arviointiin 

valintaprosessissa. Arviointi toteutetaan tavallisesti yhdistettynä arviointina 

haastattelujen, työpajojen ja kirjallisten tarjousten pohjalta. Neuvotteluihin 

sisällytettävissä haastatteluissa ja työpajatehtävissä tilaaja mittaa ehdokaskonsortion 

kykyä toimia yhteistoiminnassa tilaajan edustajien kanssa allianssin edellyttämällä 
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tavalla.  Vuolukiventien hankkeessa tilaaja kävi kaikkien kolmen ehdokaskonsortion 

kanssa yhtensä kolme neuvottelupäivää, joiden sisältö liittyi hankkeen ja toimintamallin 

tavoitteiden selvittämiseen, sekä arvioitaviin työpajatehtäviin. Ensimmäisen 

neuvottelupäivän ohjelma liittyi ehdokaskonsortioiden kokoonpanoista ja 

kyvykkyyksistä keskustelemiseen sekä tarjouspyynnön ja kaupallisen mallin esittelyyn. 

Toisessa neuvottelussa sovittiin avaintulosalueista, käytiin läpi allianssin 

organisaatiorakennetta ja tehtäväkuvauksia sekä kaupallisten neuvottelujen sisältöä. 

Neuvottelupäivään sisältyi myös ongelmanratkaisutehtävä. Kolmannessa neuvottelussa 

määritettiin täsmällisesti avaintulosalueiden suoritustasot ja mittarit, sekä 

palveluntuottajat työstivät ehdotussuunnitelmiaan, sekä työmaan kehitys- ja 

toteutusvaiheiden projektisuunnitelmiaan. 

Tarjoukset koostuvat tavallisesti kirjallisista kuvauksista, joissa liittyen mm. 

toteutusratkaisuihin, projektin suunnitteluun ja organisointiin, riskien ja 

mahdollisuuksien arviointiin sekä kritiikkiin tilaajan budjettinäkemystä ja mahdollisia 

ehdotus- ja luonnossuunnitelmia kohtaan. Osan tarjousta muodostaa myös 

hintakomponentti, joka tavallisesti annetaan palkkion prosenttiosuutena korvattavista 

kustannuksista. Kaikissa hankkeissa valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden 

perusteella, jolloin valinnassa korostetaan palveluntuottajakokoonpanon ymmärrystä ja 

osaamista allianssimallin edellyttämästä toimintatavasta, kyvystä tuottaa arvoa tilaajan 

rahalle innovaatioiden ja kustannustehokkuuden muodossa, sekä kaupallisen mallin 

palkkio-osuuden suuruudella. 

Haastateltavien kokemukset neuvotteluista ja työpajatyöskentelystä ovat positiivisia ja 

rohkaisevia. Valintaprosessin myötä tilaajalla on mahdollisuus valita osapuolet, jotka 

ovat aidosti halukkaita työskentelemään allianssin edellyttämällä tavalla ja 

neuvottelujen myötä osapuolten panostamisen ja valmistautumisen taso tulee tavallisesti 

selkeästi esille. Neuvotteluissa ja työpajoissa hankinnan tavoitteet voidaan tehokkaasti 

viestiä osapuolille. Työskentelyssä voidaan tehokkaasti mitata allianssin 

ominaispiirteiden omaksumista ja yhteistyön sujuvuutta eivätkä tarjouskustannukset 

muodostu liian korkeiksi. (T3, T4, P2, P3.) 
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Osapuolten välisen yhteistoiminnan ”hitsautuminen” voidaan aloittaa jo 

valintatyöpajoissa. Kohdehankkeiden valintavaiheen kuormittavuus riippuu suurelta 

osin käytetystä hankintamenettelystä, ja siitä edellytetäänkö jo tarjousvaiheessa kohteen 

suunnittelua. Kohdehankkeista ainoastaan Vuolukiventiessä on kilpailulliselle 

neuvottelumenettelylle ominaisesti edellytetty kohteen ehdotussuunnittelua.  

Ehdokaskonsortiot antavat kilpailullisissa neuvotteluissa määritettyjen 

toteutusratkaisujen mukaiset ehdotussuunnitelmat, tilaajan antamat tavoitteet ja 

reunaehdot huomioiden. Ranskalainen urakka on tarjousmuotona haastava, mutta antaa 

palveluntuottajaehdokkaille mahdollisuudet tuoda esille omia innovaatiotaan. Tuloksena 

tilaaja saa käyttöönsä kolme erilaista ehdotussuunnitelmaa, joista hän voi valita 

parhaimman. Vuolukiventien hankkeessa maksettu tarjouspalkkio riitti kattamaan 

suunnitteluryhmän tarjouskustannukset voittaneen konsortion tapauksessa.  

Franzenian ja Joensuun hankkeissa valintaprosessi toteutettiin huomattavasti 

keveämmin.  tilaaja käyttää kevennettyä neuvottelumenettelyä, jossa valinta tehdään 

pääasiassa hanke- ja henkilöreferenssien, sekä neuvotteluissa toteutetuissa 

haastatteluissa ja työpajoissa, joissa mitataan osapuolien yhteistyö- ja innovaatiokykyä 

ja toimintamallin ja hankkeen vaatimuksiin vastaavuutta. Franzenian hankkeen 

neuvotteluvaiheessa tilaaja keskusteli ja haastatteli suunnitteluryhmän edustajia liittyen 

hankkeen erityispiirteisiin, tavoitteisiin ja riskeihin sekä menetelmiin, joilla niihin 

vastataan. Neuvotteluissa ei ollut varsinaisia tehtäviä, mutta ehdokkaita oli pyydetty 

etukäteen pohtimaan hankkeeseen liittyvien ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. 

”Referenssien perusteella valittiin sinne haastatteluun, neuvotteluun kolme ryhmää ja sitten käytiin 

se neuvottelu ja siinä neuvottelussa keskusteltiin myös ongelman ratkaisuista, vaihtoehtoisista 

ratkaisuista jopa tässä hankkeessa ja riskeistä ja riskianalyyseistä. Siinä oli pitänyt tehdä 

kotitehtävänä jo tämän hankkeen riskien pohdintaa. Ja se oli mun mielestä hyvä hankintamenettely, 

koska siinä siihen hankkeeseen piti aidosti tutustua. Et sä voinut mennä sinne neuvottelemaan jos sä 

et tiennyt mistä on kyse. Ja kyllä se työryhmä oli siihen jo etukäteen aidosti paneutunut ja innostunut 

jopa siitä asiasta.”(Haastattelu:P3) 
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Lisäksi osuuden arvioinnista muodostaa myös kustannukset palkkioprosentin tai 

palkkioiden tuntiveloitus- ja kokonaishintojen perusteella.  

Järvenpään Terveystalo -hankkeessa käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa 

vähimmäisvaatimukset täyttäneet ehdokkaat kutsuttiin esittelemään tarjous suullisesti 

tilaajalle. Palveluntuottajan kokemusten mukaisesti tarjouspyyntö muodostui 

työllistäväksi kattavien prosessien ja työmenetelmien kuvauksien myötä. Järvenpään 

hankkeessa oli havaittavissa myös uuden toteutusmuodon mukanaan tuomaa 

asiakirjoihin ja prosesseihin liittyviä ongelmakohtia ja kehitettävää, kuten 

päällekkäisyyksiä valintaprosessien liitteiden ja allianssisopimuksen välillä. Tutkijan 

oman tulkinnan mukaisesti havaitut ongelmat ovat osittain seurausta hankinnan 

tavoitteiden puutteellisesta välittymisestä palveluntuottajille, sekä uuden toimintamallin 

mukanaan tuomaa ”alkukankeutta”. 

Tarjous- ja kehitysvaihe olivat hyvin työllistäviä. Tietysti kehitysvaiheesta saatiin jonkinlainen 

korvaus, mikä oli hyvä asia. Mutta ehkä sitten, että miten se olisi paremmin arvoa tuottava, pitäisi 

miettiä, miten sen kyseisen hankkeen kannalta, että mitkä ovat ne oleelliset sopimusasiat ja 

sopimusasiakirjat, mitkä halutaan toisaalta tarjousvaiheessa ja toisaalta siinä kehitysvaiheessa 

vielä kehittää. (Haastattelu: P1) 

3.4 Toiminta allianssissa 

Tutkimuksen kolme kohdehanketta (Järvenpään Terveystalo, Vuolukiventie 1B ja 

Franzenia) olivat haastatteluhetkellä edenneet projektin kehitysvaiheeseen asti. 

Kehitysvaiheessa allianssi vie yhteisesti kohteen suunnittelua eteenpäin pyrkien 

alentamaan hankkeen riskitasoa riittävän alhaiselle tasolle, jotta hankkeen kustannukset 

voidaan ennustaa riittävällä todennäköisyydellä. Allianssi voi tällöin esim. tarkentaa 

valintavaiheen konseptitason kuvauksia mm. teettämällä lisätutkimuksia ja kehittämällä 

suunnittelu- ja toteutusratkaisuja esim. tärkeimpien rakenneratkaisujen, sekä laite- ja 

materiaalivalintojen osalta. Kehitysvaiheessa allianssi suunnittelee lopullisesti myös 

hankkeen projektinhallinnan. Allianssin johtamisjärjestelmään määritellään 

projektinhallinnan keskeisten tietoalueiden johtaminen allianssiorganisaatiossa. 
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Keskeiset päätökset liittyvät mm. päätöksentekovaltuuksien määrittämiseen allianssin 

projektiryhmän ja johtoryhmän välillä.   

Kehitysvaiheessa määritellään hankkeen laajuus ja lopulliset tavoitteet sekä kiinnitetään 

lopullisesti avaintulosalueet ja niiden mittausmenetelmät. Kehitysvaiheen 

lopputuloksena hankkeen johtoryhmä hyväksyy lopullisesti hankkeen 

tavoitekustannuksen ja lopulliset avaintulosalueet. Yleisesti käytetty menettely on 

asettaa hankkeelle tavoitekustannus, joka voidaan saavuttaa esim. 90 %:n 

todennäköisyydellä. 

Kokemuksia allianssin toiminnasta kohdehankkeissa tarkastellaan seuraavaksi allianssin 

rakenteellisten ja yhteistoiminnallisten tyyppipiirteiden mukaisesti jaoteltuna. 

3.4.1 Yhteinen sopimus 

Puhtaassa allianssissa allianssisopimuksen ja yhteisten riskien ja mahdollisuuksien 

myötä osapuolilla on aidot kannustimet toimia hankkeen tavoitteita edistävällä tavalla, 

jolloin erimielisyystilanteissa kaikkien edun mukaista on hakea projektin menestymisen 

kannalta parasta ratkaisua. Vuolukiventien tilaajien kokemusten mukaisesti aito 

allianssisopimus ehkäisee hankkeessa syntyviä riitatilanteita, koska palkkiorakenteen 

myötä kaikkien tavoitteet ja riskit ovat yhtenäiset. Tällöin erimielisyyksien ilmaantuessa 

ei ole kenenkään edun mukaista, että asioista riidellään pitkään vaan ratkaisut pyritään 

löytämään mahdollisimman nopeasti. Allianssissa pyritään yhteisymmärryksessä 

tehtäviin yksimielisiin päätöksiin, jotka ovat kaikkien edun mukaisia. Kaupallisen 

mallin myötä kaikkien edun mukaista on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa 

asiakkaan rahalle. 

”Meillä oli aito allianssisopimus, jossa kaikki oli yhteistä. Että tietty tavoitekustannus oli olemassa, 

tietty aikataulu, joka on olemassa. Jokainen ymmärtää, että kovin kauan ei voida riidellä. 

Riitatilanteista selvittiin nopeasti. Ei ollut riitatilanteita, mutta erimielisyyksiä, että miten edetään 

jne. Niissä hyvin nopeasti päästiin ratkaisuihin. Johtoryhmään vietiin muutamia kriittisiä ratkaisuja, 

joista projektiryhmä ei päässyt yksimielisyyteen.”(Haastattelu: P2) 
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Franzenian yhteistoimintahankkeessa toimintamallin tavoitteena oli työskennellä 

laajassa yhteisrintamassa ilman allianssihankkeelle ominaisia vastuita ja riskien jakoa. 

Merkittävin kumppanuusmallin valintaan vaikuttanut tekijä oli hankkeen suhteellisen 

pieni budjetti.  Vuolukiventien kokemusten mukaan allianssin organisaatiorakenne ja 

päivittäinen toiminta havaittiin raskaaksi sovellettavaksi sellaisenaan puhtaana 

allianssina Franzenian kokoluokan hankkeeseen.  

”Tämä ei ole varsinainen allianssi vaan tämä on nimenomaan yhteistoimintaprojekti, missä ei ole 

semmoisia allianssihankkeelle tyypillisiä vastuita ehkä samalla lailla Eli tämä on enemmän 

painottunut sillä lailla, että tätä tehtäisiin laajassa yhteisrintamassa ja yhteistoiminnassa 

keskustellen ja ratkaisuja hakien niin urakoitsijat, suunnittelijat, käyttäjät kuin tilaajakin. Ja sitten 

tästä tehdään tämmöinen Tekes -hanke, jossa seurataan tämän hankkeen yhteistoiminnan 

onnistumista. Toki tässä on tavoitteet myös tälle yhteistoiminnalle, on taloudelliset tavoitteet 

saavutettavana. Mutta sanotaan, että enemmän tässä on kannusteita kuin sanktioita.”( Haastattelu: 

P3) 

Yhteistoimintahankkeissa muodostuu yhteisen ongelmanratkaisun ja yhteisen 

kehittämisen myötä päätöksentekoon hierarkiaa sekä kaikkien osapuolten työmäärä 

tavallisesti kasvaa. Allianssissa yhteistoiminnallisuus on viety äärimmäiselle tasolle, 

koska projektiryhmän ja johtoryhmän on tavoiteltava yksimielisiä päätöksiä. Tällöin on 

selvää, että kaikkien osapuolten vastuualue hankkeessa on huomattavasti tavanomaista 

suurempi. Allianssissa sopimusmalli ohjaa luonnollisesti tiiviimpään yhteistyöhön kuin 

kumppanuushankkeessa, jossa joku osapuoli kantaa aina viimekädessä vastuun. 

3.4.2 Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen 

Yhteistoiminnan taso kohdehankkeissa heijastuu kohdehankkeiden riskien jakoon ja 

kaupallisiin malleihin. Vuolukiventien hankkeessa tilaajan pyrki noudattamaan 

mahdollisimman tarkasti puhtaan allianssin toimintaperiaatetta. Osittain suunnitteluun 

pohjautuva valinta ja kilpailullinen neuvottelumenettely toivat kuitenkin raskautta 

tarjousvaiheeseen. Puhtaassa allianssissa päätöksenteko tehdään allianssin kesken 

yhteisesti, jolloin mm. keskeiset henkilövalinnat ja alihankintasopimukset toteutetaan 

hankkeen parhaaksi -periaatteella. Riskien ja mahdollisuuksien jako toteutetaan 

täydellisenä kaikkien osapuolten kesken yhteisesti.  
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Franzenian yhteistoimintahankkeessa sopimusmallin tavoitteena oli toteuttaa 

laajamittaista yhteistoimintaa ilman allianssille ominaisia juridisesti sitovia vastuita. 

Yhteistoiminnan taso vaikutti hankkeen organisointiin mm. painottamalla hankinnoissa 

enemmän tarjousvaiheen projektisuunnitelmissa kuvattua menettelyä kuin yhteisiä 

päätöksiä hankkeen parhaaksi. Tilaajan tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin erillinen 

tavanomaisista sopimusehdoista poikkeava kannustepalkkiosopimus, jossa 

palveluntuottajien oli mahdollista saavuttaa kiinteitä kannustepalkkioita tilaajan 

asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Laskutyöpohjaisessa urakassa kiinteällä 

palkkio -osuudella palveluntuottajille ei näin koitunut yhteistoiminnan myötä 

merkittäviä riskejä, jolloin kustannusriski pysyi täysin tilaajalla. 

”…tämä organisoinnin järjestäminen ei ole aivan samalla lailla niin kuin allianssissa, että tuodaan 

hankkeen parhaaksi periaatteella kaikki vaan nyt oli jo tarjousvaiheessa ilmoitettu aika voimakkaasti 

ilmoitettu mitkä henkilöt tulee mihinkin rooliin ja. Mutta kuitenkin tämä allianssiajattelusta tämä 

yhteinen organisaatio, yhteinen organisaatiokaavio ja muut on ollut sitä kautta. Sitten alihankkijat ja 

muut hankitaan sitten projektisuunnitelmassa kuvatun menettelyn mukaisesti. Että kyllä siinä 

allianssipiirteitä on mukana kuitenkin, mutta kyllä siellä taustalla painaa nämä YSE; KSE -asiat.” 

(Haastattelu: T5) 

Samantapaisesti Senaatti -kiinteistöjen kehittämässä kärkihankeallianssissa tilaaja 

pidättää itsellään täyden kustannusriskin hankkeessa, mutta asettaa hankkeen 

projektipäällikön omasta organisaatiostaan. Senaatin kärkihankeallianssissakin 

kaupallinen malli sisältää ainoastaan bonus -osan, jossa tilaaja on asettanut hankkeelle 

keskeisiä avaintulosalueita. Avaintulosalueet asetetaan kuitenkin markkinat huomioiden 

ja tavoitellen tavanomaista parempaa suorituskykyä, jolloin palkkioiden saavuttamatta 

jättäminen ei tavallisesti kata palveluntuottajien tavanomaisia liiketoiminnallisia 

tavoitteita. 

Järvenpään Terveystalohankkeessa suunnitteluallianssin tavoitekustannus asetettiin 

kilpailevien suunnitteluryhmien toimesta osana hankkeen valintaperusteita. Lopullinen 

tavoitekustannus määritettiin kuitenkin yhteisesti VIRMA -hankkeen kehitysvaiheessa. 

Tilaaja oli myös valmistellut suunnitteluvaiheeseen liittyvät avaintulosalueet ja niiden 

bonus- sanktio -varauksen. Tavoitekustannuksen alittamista ei hyvitetty 
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suunnitteluryhmälle. Taulukossa 26 summaa kohdehankkeiden kaupallisten mallien 

poikkeavuutta toisistaan. 

Taulukko 7: Kohdehankkeiden kaupallisten keskeisiä eroavaisuuksia 

 Vuolukiventie Franzenia Järvenpää Joensuu 

Tavoitek

ustannus 

Palveluntuottajien 

ehdotussuunnitelmat 

ja kustannusarviot 

tarjousvaiheessa, 

kiinteä kattohinta 

(ranskalainen 

urakka) 

Tavoitehintaan 

pohjautuen allianssi 

määrittää yhteisesti 

kehitysvaiheessa,  

Tilaajan asettama 

kattohinta, 

suunnittelun 

tavoitekustannus 

osana 

valintaperusteita, 

kehitysvaiheessa 

tavoitekustannuksen 

yhteinen määritys 

Tavoitehintaan 

pohjautuen allianssi 

määrittää yhteisesti 

kehitysvaiheessa 

Kaupalli

nen 

malli 

Suorat 

projektikustannukset 

(open book) 

kiinteä palkkio-

osuus 

tarjousvaiheessa 

avaintulosalueet 

yhteisesti 

muodostettu 

Jakosuhteet: ylitys: 

suhteessa 1:1, alitus: 

tilaaja 40 %, PT 30 

%, 30 % 

bonuspooliin 

Suorat 

projektikustannukset 

(open book) 

Palkkio osana 

hintatarjousta (kust. 

+ kate). 

YSE:stä ja KSE:stä 

poikkeava 

kannustepalkkiosopi

mus, sanktiot 

tavanomaisesti 

 

Suorat 

projektikustannukset 

(open book) 

prosenttipohjainen 

palkkio-osuus 

tarjousvaiheessa 

avaintulosalueet 

tilaajan asettamat, 

allianssin kesken 

tarkempi 

määrittäminen 

Suunnittelun 

tavoitekustannuksen 

ylitys tilaajan ja 

palveluntuottajien 

kesken suhteessa 

7:3, alittamisesta ei 

hyvitystä 

Suorat 

projektikustannukset 

(open book) 

palkkio-osuus osana 

tarjousta, tilaajan 

asettama rajoite 

palkkion määrälle 

Tilaajalla täysi 

kustannusvastuu (ei 

sanktioita), useita 

tilaajan asettamia 

kiinteitä 

avaintulospalkkiota 

(voidaan muokata 

myös 

kehitysvaiheessa) 

 

  

3.4.3 Yhteinen organisaatio 

Vuolukiventien tapauksessa tilaajien ja palveluntuottajien kokemukset ovat myönteisiä 

projektiryhmän aikaisesta integroitumisesta ja mukanaolosta läpi hankkeen. 

Projektiryhmän kokoukset vastasivat tavanomaista työmaakokousmenettelyä.  

Kehitysvaiheen alkuvaiheissa, projektiryhmän kokousten lisäksi järjestettiin myös 

erillisiä suunnittelukokouksia, jotka myöhemmissä vaiheissa yhdistettiin projektiryhmän 

kokousten kanssa. Vuolukiventien hankkeen johtoryhmän kokoonpano oli 

mahdollisimman pieni ja muodostui yksittäisistä edustajista jokaisesta allianssin 
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osapuolesta. Pieni johtoryhmä oli kykeneväinen tehokkaaseen päätöksentekoon. 

(Haastattelu: T3, T4, T5, P2) 

Myös Franzenian yhteistoimintahankkeessa tilaaja pyrki tuomaan allianssimaisia 

piirteitä hankkeeseen soveltamalla allianssin organisaatiorakennetta ja 

yhteistyömenettelyä pieneen hankkeeseen soveltuvalla tasolla. Hankkeelle oli perustettu 

kaikkien avainosapuolten edustajista koottu johtoryhmä, sekä projektiryhmä, jossa 

edustettuina olivat lisäksi kaikki hankkeen urakoitsija- ja suunnittelijaosapuolet. Lisäksi 

projektiryhmän alaisuudessa toimi useita työryhmiä painottaen hankkeen eri osa-alueita, 

kuten hankintoja, suunnitteluna ohjausta, talotekniikkaa ja käyttäjäyhteistyötä. Yhteisten 

tavoitteiden erinomaisesta saavuttamisesta oli mahdollista saavuttaa lisäpalkkioita 

erillisen kannustepalkkiosopimuksen mukaisesti. 

”Kyllähän siinä on se, että puhtaaseen allianssiin ei ole lähdetty, koska hanke on suhteellisen pieni 

kun vertaa esimerkiksi Vuolukiventiehen. Siellä huomattiin se, että allianssin organisaatiorakenne on 

aika raskas, että se ei ihan täydellisenä, puhtaana allianssina sovi tuohon Franzeniaan. Mutta sitten 

niitä piirteitä mitä Vuolukiventiestä on tähän Franzeniaan haluttu ottaa mukaan on hyvät kokemukset 

sieltä Vuolukiventieltä. Toimimalla toisin kuin perinteisillä malleilla siellä saavutetaan selkeitä 

hyötyjä sitten.” (Haastattelu: T5) 

Kaikissa hankkeissa on havaittavissa enemmän tai vähemmän pilottihankkeille 

ominaisesti organisointiin ja johtamiseen liittyviä ongelmia, jotka liittyvät osaltaan 

uuden toimintamallin käyttöönotossa ja omaksumisessa vastaan tuleviin haasteisiin. 

Muutoksia kohdattaessa allianssi tekee muutoksen laajuudesta riippuen joko 

projektiryhmä- tai johtoryhmätason päätöksen, sekä ennalta määritettyjen 

toimintamallien pohjalta, joko muokataan parametreja tai muutetaan hankkeen 

tavoitekustannusta. Kohteen määrittäminen ja suunnittelu toteutetaan integroidun 

projektitiimin toimesta yhteisesti kaikkien antaessa parhaan panoksensa hankkeen 

toteuttamiseksi. Suunnittelutyö toteutetaan rinnakkaisesti ja vuorovaikutteisesti 

asteittain tarkentuen kohti yhteisesti asetettuja tavoitteita. Allianssissa ratkaisujen 

nopealle kehittämiselle on olemassa edellytykset, koska se on kaikkien osapuolten edun 

mukaista. 
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”Kyllä siinä matkan aikana tehtiin jonkin verran semmoista vähän alkuperäistä ajatusta enemmän ja 

miten oli tarkoitus. Eivät ne isoja juttuja olleet, mutta jonkin verran kuitenkin. Mutta ne sitten 

käsiteltiin yhteistyössä ja ymmärryksessä, että ei siinä yhtään kertaa tullut semmoista, että olisi joku 

asia jäänyt pöydälle silloin kun se olisi pitänyt ratkaista.” (Haastattelu: P2) 

Vastuunjako eri organisaation elinten kohdalla mm. palaverien ja työryhmien vastuiden 

ja työmäärien tasapainottamisessa on muodostunut haasteelliseksi. Havaittuja ongelmia 

ovat olleet mm. vastuunjako suunnittelu- ja projektiryhmän kokousten välillä. 

Järvenpään suunnitteluallianssissa eron tekeminen projektiryhmän kokousten ja 

suunnittelukokousten välille ei ole allianssin projektipäällikön mukaan ollut helppoa. 

”Sanotaan, että suunnitteluvaiheessa on suunnittelukokouksia ja allianssin projektiryhmän kokouksia 

niin ne oikeastaan yhdistettiin. Eli varsinaisesti projektiryhmällä ei ollut päätösvaltaa. Toki tilanne 

varmaan muuttuu vielä kun urakoitsija otetaan mukaan, mutta aikalailla kaikki asiat piti viedä sinne 

johtoryhmän päätökseen. Eli siinä ehkä olisi semmoinen kehityksen paikka. Projektiryhmän 

kokoukset olivat käytännössä suunnittelukokouksia. Eli se ei toiminut sillä tavalla kuin oli alun perin 

idea.”(Haastattelu: P1) 

Allianssille on ominaista uudenlainen yhteiseen ideointiin ja kehittämiseen pohjautuva 

työskentelytapa, joka näkyy mm. työmaa- ja suunnittelukokousten uudenlaisena 

organisointina ja työskentelytapana. Vuolukiventien ja Franzenian hankkeissa tilaaja 

korosti tavanomaisesta menettelystä poikkeavaa työskentelytapaa, jossa täsmällisen 

asialistojen mukaisen etenemisen sijaan kokouksissa pyrittiin myös kehittämään uusia 

vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja, joista lopulliset päätökset ja työryhmien vastuualueiden 

yhteensovittaminen tehdään allianssin projektiryhmän kokouksissa. Työskentelytapa 

edistää innovatiivisuutta ja hyödyntää koko integroidun projektitiimin potentiaalia 

ratkaisujen kehittämiseen. Huomioitava on kuitenkin menettelyn mukanaan tuoma 

kuormittavuus ja byrokratia, jolloin organisointiin, aikataulun ja tavoitteiden pitämiseen 

on varauduttava. Tätä voidaan edistää hyödyntämällä esim. tavoiteohjautuvaa 

suunnitteluprosessia. 

”Pyrittiin pois perinteisistä suunnittelukokouksista. Joissa pohdittiin asioita, eikä vain kerrottu mitä 

oli tehty. Tietty suunnittelupalaveri saattoi käsitellä vain ikkunoita tai julkisivua. Meillä on 

ikkunoissa vaihtoehdot: kunnostus, uusiminen ja mihin tasoon uusiminen ja eri osapuolet siinä mietti 
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ja pohti niitä ratkaisuja. Ei ollut semmoisia perinteisiä suunnittelukokousten asialistoja, joissa 

käydään läpi kohta kohdalta läpi. Vaan pyrittiin luomaan jotain uutta, että saadaan siinä tilanteessa 

jokaisen osapuolen näkemys, että miten kannattaa tehdä.” (Haastattelu: T3. T4, T5) 

Allianssin aito yhteistoiminta painottaa osapuolten välisiä viestintä- ja 

vuorovaikutustaitoja. Suomessa on tavallisesti osaavia johtajia, mutta näkökulma on 

ollut alan totuttujen toimintatapojen mukaisesti enemmän sopimuksen johtamisessa. 

Allianssissa johtamiselta vaaditaan erilaisia kyvykkyyksiä, kuten joukkojen ja ihmisten 

johtamista, taitoa kuunnella, mutta kuitenkin jämäkkää päätöksentekoa. 

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä, koska allianssisopimus määrittelee, että 

päätöksenteon on oltava yhteistä.  (Haastattelu: T1,T2, T7, P2) 

3.4.4 Luottamus 

Onnistunut yhteistoiminta edellyttää, että osapuolten välinen luottamus pelaa ja kaikki 

ovat sitoutuneita allianssimaiseen yhteistoimintaan. Toimintamallin pelisääntöjen ja 

tavoitteiden selkiyttäminen on tärkeää, jotta integroidun projektitiimin kaikki potentiaali 

saadaan hyödynnettyä.  

”Kaikki erimielisyydet on nostettava mahdollisimman nopeasti pöydälle. Meidän allianssissa 

huomattiin, että puhuttiin joskus vain eri kieltä. Saatettiin puhua samasta asiasta, mutta on vain 

ymmärretty väärin. Mahdollisimman nopeasti pöydälle ja keskustellaan. Se jo auttaa. Ei ehkä 

kannata alkaa itse, siihen sorruttiin ehkä itsekin, että aletaan suunnittelijoiden kesken pähkäilemään, 

että mitä tämä taas tarkoittaa. Kyllähän se tehokkaampaa voisi olla allianssin osapuolten kesken 

ottaa asia keskusteluun.” (Haastattelu: P1) 

3.4.5 Sitoutuminen 

Allianssimainen yhteistoiminta edellyttää työntekijöiden sitoutumista hankkeeseen. 

Tärkeimmät osapuolet ovat mukana hankkeen alusta lähtien ja yhteinen päätöksenteko 

laajentaa osapuolten vastuualueita. Tällöin avainhenkilöiden merkitys nousee 

keskeiseksi ja osapuolten on oltava kykeneväisiä oppimaan uudenlaisia rooleja 

hankkeen etenemisen myötä. Tämä asettaa haasteita organisoimiselle ja johtamiselle, 

koska roolien muutokset eivät saisi aiheuttaa liikaa organisaation kasvattamista. 

Yhteisorganisaation tulee omaksua omat toimintatavat ja pelisäännöt, jotka 
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muodostuvat vähitellen ajan myötä. Aktiiviseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan 

pohjautuvassa toteutuksessa henkilövaihdokset muodostuvat haastavaksi tekijäksi, 

johon on vaikea varautua edes kattavilla varahenkilöjärjestelmillä. Pienet hankkeet eivät 

tavallisesti työllistä osapuolia täysipäiväisesti, jolloin hankkeeseen sitoutumisen 

mahdollisuudet heikkenevät ja riski henkilövaihdoksille kasvaa. 

”Johtamiseen ja organisointiin on tunnistettu se, että herkästi tulee porukkaa liikaa. Pitäisi 

suunnitella hyvin Yliopistonkatu 4:ssa, että saadaan se järkevästi organisoitua. Ei tule päällekkäisiä 

tehtäviä. Ettei hanke pääse pilkkoutumaan, koska niissä on nykyisin tosi isoja haaroja siihen. Samoin 

toinen ongelma, joka tuli myöhemmin, joka allianssissa meni hyvin, meillä oli hyviä 

henkilövaihdoksia, kun taas Franzeniassa on jatkuvia henkilövaihdoksia, mikä ei edesauta ollenkaan 

yhteistoimintaa. Pystytäänkö vaikuttamaan siihen? Käytännössä ei. Mutta se on semmoinen asia, 

joka täytyy ottaa huomioon. Täytyy kiinnittää huomiota.  Joku ratkaisu on löydettävä.”(Haastattelu: 

T3, T4, T5) 

”…tässä on myös tapahtunut henkilövaihdoksia aivan liikaa tässä matkan varrella, se on iso asia. Se 

vaikuttaa, tieto katkeaa ja toimintatavat muuttuu ja vaatii taas enemmän aikaa henkilöiltä paneutua 

siihen hankkeeseen ja oppia ne toimintatavat.” (Haastattelu: P3) 

3.4.6 Yhteistyö 

Allianssissa pyritään edistämään osapuolten välistä yhteistoimintaa mm. toimimalla 

yhteisissä työskentelytiloissa, Big Roomissa, soveltamalla yhteisiä tietojärjestelmiä ja 

sopimalla yhteisiä päätöksentekoperiaatteita (Lahdenperä 2009). Kohdehankkeissa on 

pyritty soveltamaan yhteistyötä edistäviä Leanin -periaatteita hyödyntäviä työkaluja ja 

menetelmiä. Kuitenkin uuden toimintamallin haasteet, sekä hankkeen rajoitteet ja 

reunaehdot, mm. kustannus- ja aikarajoitteet ovat asettaneet yhteistoiminnalle omat 

haasteensa.  

Haastateltavien kokemukset Big Room työskentelystä korostuivat erityisesti Järvenpään 

ja Vuolukiventien hankkeissa. Järvenpään Terveystalo -hankkeessa tilaaja oli varannut 

suunnitteluallianssin käyttöön yhteisen Big Room -tilan, joka oli varustettu virtuaali- ja 

tietomallintamiseen liittyvällä hankkeen tavoitteita tukevalla tekniikalla. Ratkaisu edisti 
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käyttäjän panosta suunnitteluun ja sote -toimintamallien kehittämiseen merkittävällä 

tavalla.  

”Virtuaalinen suunnittelu on tukenut erityisen hyvin tätä hanketta. Allianssin arvo on tiivis 

vuorovaikutus osapuolten välillä. Ongelmat nostetaan pöydälle ja yhteisesti keskustellaan ja 

sovitaan niistä. Allianssi tuo keskustelevaa ilmapiiriä osapuolten välille. Toimii hyvin sote -keskus 

hankkeeseen sopii hyvin.” (Haastattelu: P1) 

Samaten Vuolukiventien hankkeessa tilaaja perusti jo hankkeen kehitysvaiheessa 

yhteisen projektitoimiston, kohteen läheisyyteen, jonne hankkeen urakoitsijaosapuolet 

ja allianssin projektipäällikkö ja tilaajan rakennuttajakonsultilta tullut allianssin 

apulaisprojektipäällikkö siirtyivät työskentelemään. Kuitenkaan suunnittelijoiden osalta 

hankkeen kustannukset eivät sallineet täysipäiväistä sitouttamista työskentelyyn Big 

Roomissa, mutta suunnittelijat kutsuttiin tarvittaessa avuksi paikanpäälle.  

”Big Room perustettiin kehitysvaiheessa projektitoimisto paikanpäälle. Henri siirtyi sinne 

työskentelemään ja sitten urakoitsijan porukat. Sen verran pieni hanke, että suunnittelijoiden 

osalta ei kustannukset kestä ottaa niitä täyspäiväisesti työskentelemään. Aktiivisesti 

suunnittelijat pyydettiin tarvittaessa paikalle kun esim. avattiin alakattoa tai jotain rakenteita 

tutkittiin yhdessä ja mietittiin niitä ratkaisuja. Ei nyt käytetty puhdasta Big Roomia, mutta jotain 

sovellusta. Se oli hankkeeseen sovellettu kevyempi Big Room. Pidettiin suunnitteluun liittyviä 

palavereja.” (Haastattelu: T3, T4, T5) 

Kohdehankkeista pienimmässä, Franzeniassa tilaaja ei soveltanut Big Room -

työskentelyä vielä kehitysvaiheessa menettelyn aiheuttaminen suurten rakennuttajan 

kustannusten vuoksi. Yhteistyö organisoitiin projektiryhmän ja sen alaisten työryhmien 

kokousten avulla. Joidenkin avainhenkilöiden, mm. hankkeen pääsuunnittelijan 

kohdalla kokousmäärä kasvoi suureksi. Hankkeessa järjestettiin myös kaikki osapuolet 

yhteen kokoavia erillisiä työpajapäiviä, joissa paneuduttiin muutamiin hankkeessa 

tunnistettuihin keskeisiin ongelmakohtiin. Työpajat ovat yksittäisiä, eivätkä näin ole 

täysin vertailukelpoisia allianssin jatkuvaan, tiiviiseen yhteistoimintaan.   

”Meillä oli valtavasti yhteistoiminnallisia kokouksia ja palavereita. Että tietysti tuli paljon 

keskusteltua. Se, että oliko se mielekästä tai hyödyllistä hankkeen kannalta niin laajasti, se on jäänyt 

vähän kysymysmerkiksi, koska meillä meni niin valtavasti resurssia siihen. Olisiko helpommallakin 
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voitu saavuttaa, vähemmällä istumisella sama tulos. Sitten ehkä se organisaatiomalli ei ollut aivan 

selkeä, eikä se ole vieläkään. Musta tuntuu, että parasta yhteistoiminnallisuutta esim. 

työmaavaiheessa olisi se, että me vietettäisiin siellä työmaalla aika paljon aikaa ja tavataan tekijöitä 

ja ongelmat tulisi siellä heti esille vaikka urakoitsijapalaverissa. Se tukee niin kuin jos suunnittelijat 

olisi mukana siellä. Se tukisi sitä aitoa yhteistoiminnallisuutta tässä vaiheessa enemmän kuin se, että 

meillä on erilaisia kokouksia. Sitten päätöksenteko pitäisi saada siinäkin mallissa toimimaan 

jouhevasti. Sitten ne erilaiset työpajat on itse asiassa olleet ihan hyviä ja se on ollut tilaajan puolelta 

hyvä panostus tähän. Me ollaan niin kuin aidosti yhdessä koitettu löytää tämän hankkeen kipukohtia 

ja niihin ratkaisuja.”(Haastattelu: P3) 

”Tässä on ollut työpajoja eri aihepiireihin liittyen, yksi on ollut kehitysvaiheessa, yksi 

toteutusvaiheessa ja yksi tulee olemaan takuuvaiheessa. Miten niissä lähdetään asiat tekemään, 

ratkomaan. Ne eivät oikeastaan ole allianssin päivittäistä toimintaa vaan ne ovat erikseen kokoon 

kutsuttuja työpajoja mitä on pidetty.” (Haastattelu: T5) 

”Kuitenkin aika erilaiset, erikokoiset hankkeet (Vuolukiventie ja Franzenia) ovat kyseessä ja 

molemmista löytyy kyllä samoja piirteitä, että siellä on lähdetty hakemaan tätä erilaista 

toimintamallia näiden työryhmien, projektiryhmätoiminnan, johtoryhmätoiminnan kautta. 

Vuolukiventiessä kun on isompi hanke, saatiin vähän Big Room -ajattelua mukaan sinne 

kehitysvaiheeseen jo, että hankkeen koko mahdollisti sen. Franzeniassa kun se on pikkuisen tai 

huomattavasti pienempi hanke niin siinä 0-litteraa ei voinut yhtä voimakkaasti lähteä kasvattamaan, 

että kehitysvaiheessa ei ollut tällaista Big Room -tyypistä työskentelyä, mutta kyllä niin kuin samoja 

piirteitä on ollut, että projektiryhmän kokouksissa työskennellään eri tavalla kuin perinteisissä 

kokouksissa. Ei ole niin lukkoon lyötyjä asiakirja tai asialistapohjaa että minkä mukaan mennään 

vaan enemmän uudella toimintamallilla pyritään lähteen ratkaisemaan yhteistyössä niitä asioita. Eli 

samoja piirteitä oli, mutta hankkeen koot ovat asettaneet sitten nämä eri lähtötilanteeseen” 

(Haastattelu: T5) 

Franzenian pääsuunnittelijan kokemusten mukaisesti pienen ja haastavan hankkeen 

yhteistoiminnalle on aiheuttanut haasteita hankintatoimen ja työmaaorganisaation 

erillään olo ja koordinaation puute.  Pieni hanke asettaa rajoitteita kustannus- ja 

resurssipaineita hankintainsinöörin mahdollisuuksille toimia työmaalta käsin. 

Yhteistoimintahankkeessa on kuitenkin riski menettää merkittävästi tietoa. 

Yhteistoimintahankkeessa ei ole varsinaista kokonaisuudesta vastaavan allianssin 

projektipäällikön roolia, joka voisi osaltaan edistää osapuolten välistä integraatiota. 
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”…pitäisi olla siellä projektinjohtourakoitsijallakin yksi taho, jonka kanssa keskustella. Nyt täällä on 

samaan aikaan, projektijohtourakoitsijalla siellä on hankintainsinööri, joka istuu eri paikassa kuin 

työmaaorganisaatio. Ja suunnittelija keskustelee kummankin kanssa, mutta keskusteleeko ne 

keskenään, se on välillä ollut sellainen kysymysmerkki. Että tässä pitäisi olla kokoajan mukana 

semmoinen (valtavan iso), joka tietää missä mennään…” ”…siinä tosi paljon menee tietoa hukkaan 

tai se jää jonnekin matkan varrelle. Että siinä kun tapahtuvat ne hankinnatkin sieltä työmaalta käsin 

ja se ihminen joka niitä hoitaa ja käy niitä neuvotteluita, että se olisi kokoajan mukana tässä 

tekemisessä. Että siinä on ollut sellainen selkeä katkos” (Haastattelu: P3) 

”Kyllä tässä on ollut eri osapuolilta omat projektipäälliköt, ehkä niin selkeästi tällaiseen 

organisaatiokaavioon ei ole kirjoitettu kuka on sitten se varsinainen allianssin projektipäällikkö. Kun 

Franzenia ei varsinainen allianssi ole vaan siellä on sitten nämä YSE ja KSE siellä taustalla. Voi 

olla, että siellä on yksi kehittämisen paikka siinä. Mikä Vuolukiventiellä oli selkeästi 

määritetty.”(Haastattelu: T5) 

3.5 Allianssin elementtien toteutuminen pienissä hankkeissa 

Tässä kappaleessa kirjallisuustutkimuksessa määritettyjä allianssimallin erityispiirteitä 

tarkastellaan pienen hankkeen ympäristössä haastattelututkimuksessa havaittujen 

tietojen mukaisesti. Havaitut tiedot ryhmiteltiin allianssin erityispiirteiden mukaisesti 

taulukkoihin 8 ja 9. Muodostetut taulukot toimivat pohjana luvussa 3 määritettävälle 

pienen allianssihankkeen toteutusmallille. 
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Taulukko 8: Allianssin rakenteellisten tyyppipiirteiden toteuttaminen pienemmissä 

hankkeissa 

 Mitkä tekijät on huomioitava allianssin 

soveltamiseen pienemmissä hankkeissa? 

Miten allianssia tulisi soveltaa pienemmissä 

hankkeissa? 

Yhteinen 

relationaa

linen 

sopimus 

- Kustannusrajoitteet 

- Yhteistoiminnan välilliset kustannukset on 

haastavaa mahduttaa pieneen hankkeeseen. 

Vähemmän säästettävää tuotannollisissa ja 

transaktionaalisissa kustannuksissa. 

- Yhteiset päätökset ja vastuut  osasta 

oikeusturvasta luopuminen, riskinkantokyky 

ja -halukkuus 

- Tilaajan roolin muuttuminen  resurssit ja 

kyvykkyydet 

- Vaatimustason kasvattaminen edellyttämällä 

tehokkaampia menetelmiä ja prosesseja esim. 

Lean -menetelmiä ja -työkaluja 

- Mahdollisuudet hybridialliansseihin YSE:ä ja 

KSE:tä soveltaen erillisillä kannusteilla 

- Hankesuunnitteluun panostaminen 

(tavoitteiden ja reunaehtojen 

kokonaisvaltainen määrittäminen, 

toteutusmuodon systemaattinen valinta, 

riskiarvio, resurssit ja kyvykkyydet, 

tarjouspyyntödokumenttien valmistelu) 

Yhteinen 

organisaa

tio 

Kustannusrajoitteet 

- Henkilöstömäärä  laajemmat vastuualueet 

ja roolimuutokset, henkilömäärää ei voi 

kasvattaa 

- Avainhenkilöillä samanaikaisesti muitakin 

hankkeita  työpanos yhteistoimintaan, 

rajalliset resurssit, riski henkilövaihdoksille 

Aikataulurajoitteet 

- Yhteisten prosessien kehittäminen 

tiukemmassa aikataulussa 

Kustannusrajoitteet 

- Pieni ydintiimi allianssisopimuksen piiriin 

- Nyrkkisääntönä tilaaja + PS + RU -

kokoonpano, jota laajennetaan hankkeen 

vaatimusten mukaisesti (aliallianssit, 

yhteistoimintasopimukset) 

Aikataulurajoitteet 

- Laajat vastuualueet, kyvykkyys 

roolimuutoksiin 

- Allianssin päivittäinen yhteistoiminta 

sovelletaan hankkeen kokoluokkaan 

soveltuvaksi 

- Allianssille ominaiset hankkeen parhaaksi -

valinnat on tehtävä nopeasti ja tehokkaasti 

(enemmän hankintoja lukkoon jo 

hankintavaiheen projektisuunnitelmien 

pohjalta) 

Yhteiset 

riskit 

Kustannus- ja aikataulurajoitteet 

- Monimutkaiset kaupalliset mallit aiheuttavat 

raskautta (määrittelyyn ja mittaamiseen 

kuluvat resurssit) 

- Kaupallisen mallin johtaminen tilaajan 

tavoitteista 

- Saatavilla olevat resurssit, riskinkantokyky 

- Kannusteiden yksinkertaisuus ja 

houkuttelevuus, aikainen sitominen 

- Yhteiset riskit allianssin ydintiimin kesken 

- Allianssin ulkopuoliset sopimusmallit 

allianssia palvelevasti (esim. 

tavoitehintaurakat, kustannusrakenteen 

noudattaminen, kannustimet) 

- Pienemmissä hankkeissa enemmän 

kannusteita suhteessa riskeihin 

- Yksinkertaiset ja yksiselitteiset kannusteet 
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Taulukko 9: Allianssin yhteistoiminnallisten tyyppipiirteiden toteuttaminen 

pienemmissä hankkeissa 

Luottamu

s  

Luottamuksen saavuttaminen vaatii panostamista 

valintavaiheeseen 

- Tavoitteiden välittäminen, toimintamallin 

vaatimusten edellyttäminen 

(allianssikyvykkyys, arvoa rahalle) 

- Allianssihengen ja yhteistyökulttuurin 

kehittäminen 

- Hankinnan valmisteluun panostaminen, 

(tavoitteet ja rajoitteet) 

- Palveluntuottajien valinta kerralla, allianssin 

projektipäällikkö kokoaa allianssitiimin 

Soveltuvat valintakriteerit 

- Yhteiset referenssit, näytöt tuloksellisesta 

toiminnasta 

- Tiimiyhteistyön, toimintamallien ja 

työmenetelmien soveltaminen 

valintaprosessissa  

- ydintiimin sitouttaminen tarpeellisin 

varahenkilöjärjestelyin 

Sitoutumi

nen 

- Vaatimustasoa vastaavien ensiluokkaisten 

resurssien saatavuus 

- Rinnakkaiset hankkeet, henkilövaihdokset 

- Mahdollisuudet ylemmän johdon 

sitoutumiselle 

- Henkilökohtainen tahtotila, taitava 

johtaminen 

- Palveluntuottajilla paremmat pohjatiedot ja 

erikoistuminen allianssiin (pienempi tarve 

johdon sitoutumiselle, 

allianssivalmennukselle) 

- Allianssikyvykkyyden mittaaminen 

valintaprosessissa, resurssien saatavuus ja 

työmääräarvio 

- Resurssien saatavuus riittävin 

varahenkilöjärjestelyin 

- Allianssin päivittäinen yhteistoiminta 

sovelletaan hankkeen kokoluokkaan 

soveltuvaksi 

- Lean -toimintatavat ja menetelmät 

yhteistoiminnallisen toteutustavan 

edistämiseksi (soveltuvuusvaatimuksiksi) 

Yhteistyö - Aikataulun ja resurssien löytäminen 

yhteiseen työskentelyyn ja ideointiin 

- Organisoinnin ja uusien toimintatapojen 

haasteet 

- Rinnakkaiset hankkeet, henkilövaihdokset 

- Big Room -mahdollisuudet, 

vuorovaikutusmahdollisuudet 

- Lean -toimintamallien soveltaminen 

hankkeen kokoluokkaan soveltuvalla tasolla 

- Organisointi ja yhteistoiminta hankkeen 

kokoluokkaan soveltuvalla tasolla 

- Tilaaja voi paikata omia resurssejaan 

konsulttipalveluilla 

 

Hankkeeseen liittyviä transaktioita voidaan kuvailla kolmen päätekijän avulla: 

omaisuuserän spesifiys, transaktiotaajuus ja epävarmuus. Omaisuuserän spesifiys kuvaa 

transaktioon uhrattua panosta (materiaalit, tuotantotekijät, aika, ponnistelu), joka tuottaa 

muihin tarkoituksiin uhrattuna vähemmän arvoa. Jatkuvien transaktioiden (perättäiset 

hankkeet, muutos- ja lisätyöprosessit, valitusprosessit) myötä erityisjärjestelyt 

muodostuvat kannattavaksi. Hankkeeseen liittyvä epävarmuus asettaa vaatimuksia 

sopimusehtojen joustavuudelle olosuhteiden muuttuessa. (Williamson 1987, Rahman & 

Kumaraswawy 2010). Teorian myötä allianssia on luonnehdittu selkeästi suurten ja 

kompleksisten riskihankkeiden toteutusmuodoksi, joissa kaikki kolme transaktioiden 
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päätekijää puoltavat relationaalisen sopimusmuodon, kuten allianssin käyttöä. 

Kirjallisuudessa on tunnistettu integroivaan projektitoimitukseen ja allianssin 

toimintaan liittyvinä ongelmina mm. vakuutukset, sitoutuminen, töiden kustannukset ja 

kirjanpito, hyötyjen jakaminen, sopimuksen muoto, projektin johto, yhteiseen 

budjetointiin, takuusuhteisiin, viestintään ym. liittyviä ongelmia, jotka allianssin on 

ratkaistava yhteisesti (Matthews & Howell 2005). 

Kompleksisissa kohteissa investoinnin ollessa yksityiskohtainen ja sisältäen 

moniulotteisia riskejä, nousevat ylimääräisten transaktioiden kustannukset ja 

mahdollisuudet opportunismiin suhteellisesti liian suureksi kustannuseräksi, jolloin 

transaktioiden sisällyttäminen yhteisen sopimuksen ja organisaation alle muodostuu 

kannattavaksi (Rahman & Kumaraswawy 2010). Allianssin rakenteelliset 

ominaispiirteet: yhteinen sopimus, yhteinen organisaatio ja yhteiset riskit pyrkivät 

luomaan olosuhteet, jossa jokaisen osapuolen tavoitteet on kohdennettu palvelemaan 

hankkeen toteutumista. Osapuolilla on tällöin yhteneväiset tavoitteet, joissa 

henkilökohtaisen edun ajaminen ei ole mahdollista muiden osapuolten kustannuksella. 

Haastattelujen myötä nousi selkeästi esille pienten hankkeiden kustannus- ja 

aikataulutekijät, jotka asettavat rajoitteita allianssin soveltamiselle. Yhteisen 

organisaation ja prosessien kehittäminen tuo mukanaan välillisiä kustannuksia, joiden 

sisällyttäminen pienen hankkeen kokoluokkaan muodostuu haasteelliseksi. Pienien 

hankkeiden nopeassa aikataulussa yhteisten prosessien kehittäminen muodostuu myös 

ajallisesti haastavaksi.  

Allianssin osapuolten välinen yhteinen allianssisopimus ja sen määrittämä yhteinen 

organisaatio, yhteinen riskien kanto ja päätöksentekoperiaatteet aiheuttavat 

päätöksentekoprosesseihin hierarkiaa ja raskautta, joka aiheuttavat osapuolille välillisiä 

kustannuksia, jotka voivat pienessä hankkeessa muodostua suhteellisesti liian suureksi 

kustannuseräksi. Rakenteelliset ominaisuudet luovat kaupallisten ominaisuuksien ja 

organisoinnin osalta ympäristön, joka pyrkii tarjoamaan mahdollisimman otollisen 

ympäristön tehokkaalle organisoinnille ja yhteistyölle (Aapaoja & Haapasalo 2011), 

mutta allianssin ylläpito tuo mukanaan pieneen hankkeeseen kustannus ja 

aikataulurajoitteita. Allianssitoteutusmuotoa käsittelevä teoria saattaa antaa turhan 
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pelkistetyn kuvan allianssin organisaatiorakenteesta. Todellisuudessa 

allianssiorganisaatio elää jatkuvasti koko hankkeen ajan: kehitysvaiheessa keskitytään 

enemmän suunnitteluratkaisujen ja suuren potentiaalin hakemiseen ja toteutusvaiheessa 

mukana on suhteellisesti enemmän urakoitsijaosapuolia ja painotus siirtyy enemmän 

toteutussuunnittelun puolelle (Haastattelu: T7). Painopisteen muuttuminen hankkeessa 

tarkoittaa myös hankkeen osapuolten roolien muutoksia, mikä asettaa 

osaamisvaatimuksia allianssiin osallistuville toimijoille. Helsingin Yliopiston tilaajien 

kokemusten mukaisesti roolimuutokset asettavat herkästi tarvetta organisaation 

kasvattamiselle, mikä ei ole samalla tavalla mahdollista pienen hankkeen tapauksessa.  

Pienten hankkeiden tapauksessa selkeänä haasteena tunnistettiin myös urakoitsijoiden ja 

erityisesti suunnittelijoiden rinnakkaiset hankkeet, jotka asettavat haasteita 

sitoutumiselle yhteistoiminnallisen toteutukseen. Kyky sitoutua yhteisvastuulliseen 

toteutukseen voi myös aiheuttaa haluttomuutta yhteiseen riskien kantamiseen. 

Rinnakkaisten hankkeiden myötä mahdollisuudet sitouttaa yhteistoimintahankkeen 

edellyttämiä resursseja riittävällä panoksella voivat olla heikommat ja aiheuttaa 

haluttomuutta yhteisvastuulliseen riskien jakamiseen. 

Toimivan allianssin soveltaminen edellyttää osapuolten välistä luottamusta, sitoutumista 

ja yhteistyötä, joiden edistämiselle tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät 

olosuhteet hankkeessa. Luottamus on inhimillinen ominaisuus ja sen syntyminen vaatii 

osapuolilta oman aikansa. Haastattelututkimuksessa nousi esille osapuolten aiemmat 

yhteistyösuhteet ja kokemukset yhteistoiminnallisista toteutusmuodoista luottamusta 

edistävinä tekijöinä. Valinnassa tulisi kiinnittää tällöin huomiota 

soveltuvuusvaatimuksiin ja referenssivalintaan, sekä huomioida yhteistyökyvyn ja 

luottamuksen rakentaminen osana varsinaista valintaa. Keskeistä on myös riittävän 

pienen avainhenkilöjoukon sitouttaminen riittävällä työpanoksella hankkeeseen 

huomioiden tarvittavat varahenkilöjärjestelyt. Luottamuksen rakentamista tulisi edistää 

käyttämällä kilpailutuksessa mahdollisuuksien mukaan konsortiovalintaa, jossa 

palveluntuottajat voivat hakeutua haluamiensa yhteistyökumppanien kanssa samaan 

yritysryhmittymään. Allianssin projektipäällikön valinta on monen tekijän yhteissumma 

ja valinta tulisi tehdä hankkeen parhaaksi -periaatteella allianssin yhteisenä päätöksenä. 
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Allianssin projektipäällikön rooli hankkeen osapuolten kokoamisessa on 

todennäköisesti edistänyt luottamuksen ilmapiiriä, mikä puoltaa allianssin 

projektipäällikön nimeämistä hankkeeseen jo osallistumishakemusvaiheessa. Kriittisten 

resurssien tapauksessa allianssin projektipäällikköä voivat edustaa tarpeen tullet myös 

muut osapuolet, kuten tilaajan ja rakennuttajakonsultin edustajat. On myös mahdollista, 

että projektin kehitys- ja toteutusvaiheisiin valintaan eri projektipäälliköt. Kehitys- ja 

toteutusvaiheiden erilaiset tehtäväkuvat ja Australialaiset kokemukset puoltavat myös 

tällaisen ratkaisun mahdollista sovellettavuutta. Avoimuus ja vuorovaikutus edistävät 

luottamusta, jolloin myös hankesuunnitteluun panostamalla voidaan edistää luottamusta. 

Hankkeen lähtötietojen selvittäminen, sekä hankkeen ja yhteistoimintamallin 

tavoitteiden ja rajoitteiden määrittäminen ja viestiminen yhteistyökumppaneille on 

omiaan edistämään luottamuksen rakentamista hankkeessa. 

Haastattelujen myötä tunnistettiin pienen hankkeen muodostavan haasteita osapuolten 

mahdollisuuksille ja halukkuudelle sitoutua hankkeeseen. Pienessä hankkeessa 

haasteelliseksi tekijäksi tunnistettiin osapuolten rinnakkaiset hankkeet, sekä riskit 

henkilövaihdoksille kesken hankkeen toteutuksen. Pienen hankkeen 

kustannusrajoitteiden myötä esille nousevat myös rajoitteet parhaiden resurssien ja 

osapuolten ylemmän johdon sitouttamiselle hankkeeseen. Pienen hankkeen rajoitteet 

haittaavat myös mahdollisuuksia hyödyntää mm. osapuolten välistä viestintää ja 

vuorovaikutusta edistävää Big Room -työskentelyä.  

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että allianssin soveltaminen pienen 

kokoluokan hankkeissa muodostuu monelta kantilta haastavammaksi kuin suuremman 

kokoluokan hankkeissa. Toteutusmuodon vakiintumattomuuden myötä hankkeen 

organisoinnissa ja päätöksentekoprosesseissa on kehitettävää. Samaten toimintamallin 

vakiintumattomuus edellyttää sen täsmentämistä valintaprosessista sekä mahdollista 

allianssivalmennusta hankkeen aikana. Lisäksi allianssin jatkuva tiiviiseen 

vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan pohjautuva toteutus tuo mukanaan välillisiä 

kustannuksia, jotka voivat pienen hankkeen asettamissa rajoitteissa muodostua 

haastavaksi. 
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Integroivan projektitoimituksen (allianssin) soveltaminen tavanomaista kohderyhmää 

pienemmissä hankkeissa asettaa näin vaatimuksia kaikille hankkeen osapuolille. 

Tilaajaosapuolten osalta hankkeessa korostuu hankesuunnittelun merkitys: hankkeen 

kustannusarvioin ja riskiarvioinnin onnistuminen nousee tärkeään rooliin, jotta 

allianssin yhteistoiminta tarjous- ja kehitysvaiheissa voidaan aloittaa oikeista 

lähtökohdista ja välttyä hukkaa aiheuttavalta turhalta työltä. Tilaajan on myös tärkeää 

määrittää selkeästi hankkeelle ja toteutusmuodolle asettamat tavoitteet ja rajoitteet. 

Yhteistyössä toteutetun hankkeen lopullinen arvo tuotetaan tilaajalle ja 

loppuasiakkaalle, jolloin on tärkeää, että tilaajan ääni ja tavoitteet ovat selkeästi 

ymmärrettyjä hankkeen alusta lähtien. Pienen hankkeen kustannukset ja aikataulu 

asettavat rajoitteita osapuolten väliselle yhteistoiminnalle ja mahdollisuuksille sitoutua 

hankkeeseen, jolloin yhteistoimintaa tulisi soveltaa hankkeen rajoitteisiin soveltuvalla 

tavalla. Budjettirajoitteiden vaikeuttaessa mahdollisuuksia toimia yhteisissä tiloissa 

voidaan näitä puutteita osittain korvata käyttämällä nykyaikaista viestintäteknologiaa. 

Yhteisissä työskentelytiloissa voidaan toimia myös osa-aikaisesti tai erikseen kokoon 

kutsuttujen työpajojen myötä.  

Haastattelujen myötä nousi myös esille tilaajalähtöinen vaatimustason korottaminen jo 

osallistumishakemusvaiheessa, jotta varsinaiseen tarjousvaiheeseen saadaan valikoitua 

vaatimukset täyttäviä tarjoajia. Lean Construction -menetelmien ja työkalujen myötä 

voidaan nostaa palveluntuottajien vaatimustasoa ja mitata allianssin edellyttämiä 

kyvykkyyksiä ja kehittyneempiä prosesseja, joilla voidaan edistää hukan eliminointia 

koko projektin toimitusketjussa. Lean Construction tarjoaa paremmin arvoa tuottavan 

projektin toteutustavan, joka yhdessä allianssin tarjoaman sopimusmallin kanssa edistää 

systeemin tehokkaampaa arvontuottoa. Hyödyllisinä työkaluina tunnistettiin Last 

Planner hankkeen tuotannon ja suunnittelun ohjauksessa, Target Value Design -

prosessin hyödyntäminen suunnittelun ja toteutuksen ohjauksessa paremmin asetettua 

tavoitetta vastaavaksi. Big Room -työskentelyn hyödyntäminen mahdollisesti 

virtuaaliteknologialla täydentäen, sekä tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen 

edistävät osapuolten välistä viestintää ja vuorovaikutusta, sekä suunnittelun 

tehokkaampaa arvon tuottoa. 
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Pienemmässä hankkeessa hankkeissa yksittäisillä henkilöillä on laajemmat vastuualueet. 

Haastattelututkimuksen myötä tunnistettiin haastavaksi tekijäksi allianssissa vastaan 

tulevat roolimuutokset hankkeen toteutuksen edetessä. Pienissä hankkeissa 

roolimuutoksia ei voida yhtä helposti ratkaista kasvattamalla organisaatiota 

lisäresursseilla. Tämä asettaa vaatimuksia osapuolten ja avainhenkilöiden 

osaamisvaatimuksille. Haastattelujen myötä allianssin organisaation raskauden myötä 

allianssiorganisaatio ja allianssikokoonpano tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman 

pienenä hankkeen erityisvaatimukset ja tavoitteet huomioiden. Tutkijan käsityksen 

mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää allianssisopimuksen allekirjoittavan kokoonpanon 

rajaamista tilaajan, pääsuunnittelijan ja pääurakoitsijan kesken, jota voidaan hankkeen 

ominaisuuksien niin vaatiessa laajentaa esim. rakenne- tai taloteknisellä suunnittelulla ja 

urakoinnilla. Halukkuus ja kyvykkyys sitoutumiselle ja yhteiselle riskinkannolle voi 

nousta rajoittavaksi tekijäksi allianssikokoonpanon laajuudelle. Allianssin 

yhteistoiminnan sujuvuutta voidaan kehittää pyrkimällä määrittämään tarvittavia 

alihankintoja enemmän jo hankintavaiheen projektisuunnitelmien perusteella, jolloin 

tarvetta liian tiiviille yhteistoiminnalle voidaan keventää. 

Allianssin ulkopuolisten osapuolten sopimusmallit tulisi pyrkiä määrittämään 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hanketta allianssin tavoitteita tukevalla tavalla. 

Kohdehankkeissa on pyritty tukemaan allianssin tavoitteita ulkopuolisten toimijoiden 

sopimuksissa esimerkiksi soveltamalla tavoitehintaurakkaa, erillisiä kannusteita, sekä 

noudattamalla allianssin kaupallisen mallin määrittelemää kustannusrakennetta. 
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4 TOTEUTUSMALLI 

Tässä luvussa esitellään tämän diplomityön lopputuloksena allianssihankkeen 

toteutusmalli, jonka pääasiallisena soveltamiskohteena ovat tavanomaista pienemmät 

uudis- ja korjausrakennushankkeet. Mallissa pyritään kuvaamaan allianssihankkeen 

läpivientiin ja vaiheistukseen liittyvät keskeiset lähtötiedot, tehtäväsisällöt ja tuotokset. 

Jokaisen vaiheen päätteeksi on asetettu myös portinvartija, jossa arvioidaan vaiheen 

keskeisten sidosryhmien kanssa vaiheelle asetettujen vaatimusten täyttymistä, sekä 

hankkeelle alun perin asetettujen tavoitteiden saavuttamista (verifiointi ja validointi). 

Hankintamalli on jaoteltu kolmeen päävaiheeseen, allianssi strategiana, allianssin 

muodostaminen ja allianssin toiminta. Toteutusmallin lähtötietoina toimivat luvussa 3.5 

muodostettu taulukko allianssin erityispiirteiden soveltamisesta pienissä hankkeissa 

kuva 27).  

 

Kuva 27. Tutkimuksen eteneminen: vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen 

4.1 Allianssi strategiana 

Ensimmäinen vaihe kattaa hankkeen strategiavaiheen eli tehtäväketjun 

hankepäätöksestä hankinnan käynnistämiseen. Strategiavaiheen keskeisiä osatehtäviä 

ovat hankkeen valmistelu ja allianssihankinnan suunnittelu (kuva 28). 
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Kuva 28. Allianssi strategiana 

4.1.1 Hankkeen valmistelu 

Hankinnan valmistelussa tilaaja teettää hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun, 

joiden kanssa rinnan tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta allianssilla. 

Tarveselvityksessä tilaaja määrittelee hankekokonaisuuden ja tekee hankepäätöksen. 

Hankepäätöstä varten selvitetään sidosryhmien tarpeet, ratkaisuvaihtoehtojen ja 

tavoitteiden määrittely, tilanhankintavaihtoehto ja muodostetaan 

rakennuttajaorganisaatio. 

Hankepäätöksen jälkeen siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa ensimmäiset tehtävät liittyvät hankkeen erityispiirteiden ja 

sidosryhmien tunnistamiseen, jonka pohjalta tunnistetaan ja priorisoidaan hankkeessa 

tarvittava osaaminen. Hankkeelle asetetaan myös selkeät tavoitteet ja tunnistetaan 
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keskeiset rajoitteet (kustannukset, laajuus, aikataulu, laatu, rakennettavuus, 

tekniikkaratkaisut sidosryhmien tarpeet, merkittävimmät ulkoiset ja ympäristölliset uhat 

ja mahdollisuudet).  

Seuraava vaihe hankkeen valmistelussa on kattavan riskiarvion tekeminen. Teoreettisten 

ja empiiristen havaintojen pohjalta hankkeen riskiarvio on allianssin valinnasta 

päätettäessä keskeisessä asemassa. Riskien arvioinnissa tulisi mahdollisuuksien mukaan 

soveltaa stokastisiin ja todennäköisyyksiin pohjautuvia menetelmiä. Selkeä ohjesääntö 

on, että allianssihankkeeseen ryhtyminen ei saa olla seurausta puutteellisesta 

suunnittelusta, riskien arvioinnista, resursseista, joihin allianssilla haetaan helppoa 

ratkaisua (DIT 2011). Allianssiin ryhtyminen tulee pohjautua huolelliseen suunnitteluun 

ja riskiarvioon, jonka jälkeen voidaan perustellusti todeta, että hankkeen riskien 

luonteen vuoksi ne on kannattavinta hallita yhteisesti. (vaikeasti tunnistettavissa, 

hinnoittelu ei ole mahdollista, suuret riskipreemiot tavanomaisilla toimintamalleilla). 

Riskiarvion lisäksi tilaajan on myös arvioitava omia resurssejaan ja kyvykkyyksiään, 

sekä soveltuvien palveluntuottajien saatavuutta hankkeeseen. Yhtenä allianssin 

erityispiirteenä on hankkeeseen sitoutuminen, joka on edellytyksenä avoimuuteen, 

yhteiseen vastuun kantamiseen ja kehittämiseen pohjautuvan mallin hyödyntämiselle. 

Allianssissa voidaan laajemman vastuualueen myötä todeta sekä valinta-, että 

kehitysvaiheissa tarvittavan tavanomaisia toimintamalleja suurempaa panostusta kaikilta 

hankkeen osapuolilta. Allianssin todettua vaihtoehtoiseksi hankkeen toteutusmuodoksi 

on vuorossa varsinainen toteutusmuotoanalyysi. Käyttökelpoisia työkaluja ovat mm. 

keskeisten tavoitteiden saavutettavuuden analysointi esim. matriisimuodossa erilaisin 

painokerroin (objective - outcome -matrix). Keskeistä on, että allianssin valinnan 

edellytyksenä tulisi olla systemaattinen arvio allianssin soveltuvuudesta ja sen 

paremmuudesta muita mahdollisia toteutusmuotoja vasten.  

Hankkeen valmistelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jossa määritellään selkeästi 

hankkeen ydintavoitteet ja vaatimukset, jotka voidaan pukea allianssihenkeä tukevan 

arvoa rahalle -lausekkeen muotoon. Hankkeen tavoitteet ja reunaehdot muodostetaan 

hankkeen keskeisten sidosryhmien tavoitteiden tunnistamisen ja priorisoinnin myötä. 

Hankesuunnitelmassa hankkeelle muodostetaan myös hankkeen alustavien laajuus, laatu 
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ja aikataulutavoitteiden, tutkimusten ja selvitysten pohjalta tilaohjelma ja 

tavoitehintalaskelma. Tilaaja voi myös muodostaa oman käsityksensä hankkeen 

toteuttamiseksi edellytettävästä ratkaisusta. Hankkeen valmisteluvaiheen päätteeksi 

toteutetaan portinvartijakokous, jossa tilaajan projektitiimi arvioi hankesuunnitelmaa ja 

arvoa rahalle -tavoitteiden vastaavuutta asiakkaan liiketoimintatarpeisiin. Huomioitavia 

osa-alueita, ovat: 

- Hankkeen erityispiirteiden analysointi ja johtaminen edelleen hankkeen 

tavoitteiksi ja rajoitteiksi. 

- Erityispiirteiden myötä tunnistettava hankkeessa tarvittava osaaminen: kriittiset 

osapuolet ja erityisosaaminen. 

- Riskien arvioinnin riittävyys. 

- Tavoitteiden ja rajoitteiden selkeys ja yksiselitteisyys ja sidosryhmien tavoitteiden 

huomiointi. 

Mikäli edelliset tekijät todetaan vaatimukset täyttäviksi, edetään seuraavaan vaiheeseen, 

hankinnan suunnitteluun. Mikäli allianssilla ei haluta edetä, voi tilaaja mahdollisesti 

muokata hankkeen vaatimuksia ja reunaehtoja tai etsiä vaihtoehtoisesti toteuttaa hanke 

jollain muulla vaihtoehtoisella toteutusmuodolla mahdollisesti Lean -periaatteita ja 

työkaluja soveltaen. 

4.1.2 Hankinnan suunnittelu 

Hankinnan suunnittelussa suunnitellaan palveluntuottajien valinnan ja allianssin 

muodostamisen edellyttämät tehtävät. Lähtötietoina hankinnan suunnittelulle toimivat 

aikaisemmassa vaiheessa määritetty hankesuunnitelma ja hankkeen arvoa rahalle -

tavoitteet. Hankinnan suunnittelussa tilaajan projektitiimi kartoittaa aluksi hankinnan 

yleissuunnitelman, jossa selvitetään allianssin hankinnan vaatimat resurssit ja 

kyvykkyydet, määritetään hankittavat palveluntuottajat sekä jäsennetään 

hankintaprosessi yleisellä tasolla. Allianssin valintaprosessissa on keskeistä 

luottamukseen pohjautuvan ilmapiirin muodostaminen mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, sekä hankintaan panostaminen tämän edellyttämällä tavalla. Puolueettoman 
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näkökulman tuominen hankkeeseen esim. viemällä hankintaprosessi läpi puolueettoman 

fasilitaattorin toimesta, tai asettamalla puolueeton tarkkailija valvomaan 

hankintaprosessin tasapuolisuutta voi olla kannattavaa vaikka tilaajalla olisikin omalta 

osaltaan tarjota kyseiset resurssit omasta organisaatiostaan. Puolueettoman näkökulman 

sisällyttäminen jo hankintavaiheessa voi edistää huomattavasti toimintamallin 

edellyttämän luottamuksen syntymistä. Pienempien hankkeiden mittakaavassa tulee 

kuitenkin pohtia puolueettomiin resursseihin panostamisen suhteellisuutta koko 

hankkeen budjetin pohjalta. Palveluntuottajien talousjärjestelmien soveltuvuudesta 

allianssin kustannusrakenteeseen on tarpeen päästä selvyyteen ennen 

allianssikumppanin lopullista valintaa ja allianssisopimuksen allekirjoittamista. 

Soveltuvuus voidaan todeta referenssien, tilaajan asiantuntijoiden tai ulkopuolisen 

asiantuntijan toimesta.  

Hankittavia palveluntuottajia määritettäessä tilaajan on hankkeessa tunnistetun 

erityisosaamisen ja kriittisten toimijoiden pohjalta määritettävä aikaisessa vaiheessa 

hankittavat palveluntuottajaosapuolet. Tilaaja tekee tässä vaiheessa päätöksen 

hankitaanko hankkeen osapuolet kerralla vai edetäänkö ensin esimerkiksi suunnittelijan 

kanssa tarkentaen hankkeen laajuutta riittävälle tasolle. Tilaaja tekee myös päätöksen 

toteutetaanko palveluntuottajien kilpailuttaminen konsortioina, hankitaanko osapuolet 

erikseen vai käytetäänkö jotain näiden kahden välimuotoa. Kilpailuttamismenetelmään 

määritettäessä tulisi arvioida hankkeessa tarvittavaa kriittistä osaamista ja sen 

saatavuutta markkinoilta. Konsortiovalinnassa palveluntuottajaosapuolten 

integroituminen alkaa ja osapuolten hakeutuessa tarjouskilpailuun, jolloin osapuolet 

voivat hakeutua haluamiensa toimijoiden kanssa samaan tiimiin. Konsortiovalinnalla 

saadaan näin todennäköisesti kaikkein yhteistyökykyisin tiimi, mutta tilaaja ei 

välttämättä saa kaikkia haluamiansa osapuolia allianssiin. Kriittisten resurssien ja 

erityisosaamisen tapauksessa erillisvalinnalla tilaaja voi varmistaa kriittisten toimijoiden 

saatavuuden hankkeeseen, mutta valintaprosessi on tällöin tavallisesti monimutkaisempi 

ja kestoltaan pidempi. Hankintaprosessin jäsentämisessä tilaaja arvioi mahdollisten 

markkinainfojen ja ennakkotietojen antamisen tarpeellisuuden hankkeen erityispiirteet 

ja olosuhteet huomioiden. Samaten tilaaja muodostaa alustavan arvion neuvottelu-, 
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haastattelu- ja työpajakierroksiin varattavista resursseista ja aikataulusta. Neuvottelujen 

jäsentämisessä huomioidaan myös mahdollisen vaiheittaisen karsinnan toteuttaminen. 

Seuraavaksi hankinnan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen tilaaja varaa 

hankinnalle aikataulun ja tekee työmääräarvion, kokoaa hankkeen arviointipaneelin ja 

kehittää arviointimenettelyt, laatii hankkeen tarjouspyyntödokumentit, sopimus- ja 

kaupallisenmallin luonnokset, sekä varaa ja kouluttaa hankinnan vaatimat resurssit 

omasta organisaatiostaan. Tuloksena syntyy valmis allianssin hankintaprosessi sisältäen: 

- käytettävän hankintamenettelyn, 

- hankinnalle varattavan aikataulun ja resurssit, 

- hankittavat palveluntuottajat allianssiin, sekä suunnitelmat tarvittavista 

alihankinnoista, 

- tarjouspyyntödokumentit, 

- valintaprosessin, 

- neuvottelujen, haastattelujen, työpajojen ja tarjouksen sisältö, 

- käytettävät valinta- ja arviointiperusteet, 

- allianssisopimusluonnokset ja 

- kaupallisen mallin luonnokset 

Ennen hankinnan käynnistämistä toteutetaan portinvartijakokous tilaajan projektitiimin 

ja mahdollisten ulkopuolisten toimijoiden toimesta, jossa muodostettua 

hankintaprosessia arvioidaan hankesuunnittelussa asetettuihin tilaajan arvoa rahalle -

tavoitteisiin ja reunaehtoihin. 

4.2 Allianssin muodostaminen 

Toteutusmallin toinen vaihe kattaa allianssin valintaprosessin läpiviemisen 

neuvottelumenettelynä sisältäen vaiheet: tarjoajien valinta, allianssikumppanin valinta ja 

kaupalliset neuvottelut (kuva 29). 
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Kuva 29. Allianssin muodostaminen 

4.2.1 Tarjoajien valinta 

Luvun 3.5 mukaisesti pienemmissä hankkeissa allianssin yhteistoimintaan sitoutuminen 

voi muodostua haastavammaksi mm. samanaikaisten hankkeiden ja hankkeen 

kustannusrajoitteiden myötä. Pienemmissä hankkeissa aikataulu voi myös olla 

nopeampi ja organisaation kasvattamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. Pienempien 

hankkeiden tapauksessa osapuolien yhteistoimintakyvystä tulisi varmistua selkeämmin 

ja osapuolten tulisi olla valmiimpia toimimaan allianssin edellyttämällä tavalla, koska 

allianssivalmennuksen mahdollisuudet ovat pienen hankkeen mittakaavassa rajalliset. 

Tilaaja voi hakea alan kehitystä ja strategialleen tukea korottamalla vaatimustasoa jo 

soveltuvien palveluntuottajaehdokkaiden kohdalla, edellyttämällä mm. toimintatapoja ja 

menetelmiä sisäänrakennetun laadun varmistamiseksi, edellyttämällä mallipohjaista 

suunnittelua, käänteistä vaiheaikataulusuunnittelua (Last Planner), toimintaa ja projektin 

organisointia ja suunnittelua toimimaan osa-aikaisessa Big Roomissa. Tilaajan tulisi 

tehdä aloite kehityksen ajamiseksi myös pienten hankkeiden kohdalla. Soveltuvia 
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vähimmäisvaatimuksia ovat hanke- ja henkilöreferenssit, joissa voidaan allianssin 

vakiinnuttua hakea kokemuksia myös varsinaisista allianssihankkeiden toteutuksesta ja 

kilpailuun osallistumisesta. Portinvartijakokouksessa saadut tarjoukset arvioidaan ja 

pisteytetään asetetun arviointipaneelin toimesta ja valikoidut tarjoajat etenevät 

varsinaiseen tarjousvaiheeseen. 

4.2.2 Allianssikumppanin valinta 

Tarjousvaiheessa neuvottelumenettelyssä ehdokkaille annetaan aluksi alustava 

tarjouspyyntö, jonka sisällöstä lopullisesta muodosta neuvotellaan ennen lopullisen 

tarjouspyynnön antamisesta. Empiiristen ja teoreettisten havaintojen pohjalta allianssin 

valintavaiheen ja toiminnan keventämisessä tulisi olla varovainen, ettei hukata allianssin 

keskeisiä elementtejä. Neuvotteluvaiheeseen tulisi tällöin sisällyttää pieneen 

hankkeeseen soveltuvalla tasolla työpajatyöskentelyä ja hankkeen ja toimintamallin 

tavoitteiden määrittelyä, jotta kaikille osapuolille muodostuu yhteinen käsitys arvon 

luonnista hankkeessa. Työpajatehtävien tulisi olla pienen hankkeen mittaluokkaan 

soveltavia ja hankkeen projektin kehitysvaihetta pohjustavia. Allianssissa 

valintaprosessin on tarkoitus valmistaa osapuolia allianssimaiseen yhteistoimintaan ja 

aloittaa luottamuksen rakentaminen osapuolten välille. Neuvotteluissa on tämän vuoksi 

hyvä käydä läpi allianssin keskeiset periaatteet ja käyttäytymissäännöt. Haastatteluissa 

ja neuvotteluissa on pyrittävä edistämään avoimuuteen ja luottamukseen pohjautuvaa 

kulttuuria ja edistämään allianssin keskeisten ominaispiirteiden toteutumista. 

Neuvotteluun panostaminen ja yhteinen kehittäminen on välttämätöntä, koska 

osapuolten kesken on saavutettava yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista ja arvon 

luonnista. 

Työpajatyöskentely ja valintavaiheen työpajat tunnistettiin teoreettisten ja empiiristen 

havaintojen pohjalta allianssin keskeiseksi menestystekijäksi. Työpajatyöskentelyssä 

palveluntuottajien yhteistoimintakykyä yhdessä tilaajan ja käyttäjän kanssa voidaan 

tehokkaasti mitata ja onnistuneissa työpajoissa tehdään jo alustavaa projektin 

suunnittelua ja ideointia. Työpajatyöskentely myös valmistaa osapuolia allianssille 

luonteenomaiseen ryhmätyöskentelyyn ja yhteiseen ideointiin, missä keskeiseen 
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asemaan nousevat vuorovaikutteiset taidot ja erilaiset johtamisen kyvykkyydet kuin 

mihin tavanomaisessa sopimusmaailmassa on totuttu. Työpajatehtävissä voidaan mitata 

valmiin allianssitiimin yhteistoimintakykyä toimintamallille luonteenomaisessa 

ympäristössä. Valinnassa tulisi pyrkiä nostamaan vaatimustasoa ja kehittyneempien 

menetelmien, työkalujen ja prosessien soveltamista hankkeessa. Vaihtoehtoisesti 

voidaan järjestää myös aktiivisia haastatteluja käsitellen samoja teemoja. 

Neuvotteluvaiheen lopuksi ehdokkaat antavat lopulliset kirjalliset tarjouksensa 

neuvotteluissa täsmennetyssä muodossa. Lopullinen arviointi toteutetaan yhdistettynä 

arviointina sekä työpajojen, että kirjallisen arvioinnin pohjalta. Tarjouksien arviointi 

toteutetaan tilaajan asettaman arviointipaneelin toimesta. Allianssikumppanin valinnan 

tuloksena saadaan: 

- konseptitason ratkaisuehdotus, 

- suunnittelun ohjauksen periaatteet ja tiedon hallinta, 

- riskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen (esim. tarkemmat tutkimukset), 

- ehdotus allianssiorganisaatiosta, 

- keskeisten ja tukevien prosessien määritteleminen ja alustava suunnittelu ja 

- tarjouksen hintakomponentti. 

Tarjousten arvioinnin yhteydessä arvioidaan saatujen tarjousten vastaavuutta hankkeen 

arvoa rahalle -tavoitteisiin ja valintaan allianssikumppani, jonka kanssa edetään 

kaupallisiin neuvotteluihin.  

4.2.3 Kaupalliset neuvottelut 

Kaupallisissa neuvotteluissa käydään läpi allianssisopimukseen ja kaupallisiin ehtoihin 

liittyvät kysymykset ennen allianssisopimuksen allekirjoittamista. Kaupallisten 

neuvottelujen yhteydessä toteutetaan allianssikumppanin talousjärjestelmien 

tarkastaminen soveltuvaksi allianssin kustannusrakenteen kanssa. Kaupallisissa 

neuvotteluissa läpikäytäviä tehtäviä ovat: sopimuksen sisällön yhteinen viimeistely ja 

läpikäynti, kaupallisen mallin kulu- ja palkkiorakenteista sopiminen ja bonus/sanktio -

rakenteen periaatteista sopiminen. 
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Allianssisopimuksen läpikäynnissä tilaaja ja palveluntuottajat yhdessä mahdollisten 

ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa viimeistelevät sopimuksen lopulliseen muotoonsa. 

Neuvottelujen ja tarjousvaiheiden jälkeen mahdolliset auki jääneet kysymykset 

viimeistellään lopullisessa muodossa sopimukseen tässä vaiheessa. Samalla mahdolliset 

jäljellä olevat epäselvyydet ja tulkinnanvaraisuudet korvattavista kustannuksista ja 

palkkiorakenteesta ratkaistaan ja sovitaan kaupallisissa neuvotteluissa. 

Talousasiantuntija voi olla mukana erityisesti tuomassa esille taloudellisissa 

auditoinneissa esille nousseita kysymyksiä, kuten järjestelmien soveltuvuutta ja 

kustannusrakenteeseen liittyviä ongelmakohtia, jotka ratkaistaan osapuolten kesken 

yksimielisesti. Viimeisenä tehtävänä osapuolet sopivat periaatteista, jotka liittyvä 

kaupallisen mallin bonus/sanktiorakenteesta päättämiseen. Tässä vaiheessa on 

huomioitava, että avaintulosalueiden lopulliseen mittaamiseen liittyy vielä tavallisesti 

epävarmuutta, koska hankkeen lopullinen laajuus ja tavoitekustannus ovat vielä 

määrittämättä. Bonus/sanktio -rakenteen kohdalla tulisi tässä vaiheessa pyrkiä sopimaan 

keskeisistä periaatteista ja kehittää väliaikaisia ratkaisuja ja päätöksentekoperiaatteita, 

joita täsmennetään kehitysvaiheen edetessä (DTF 2006). 

4.3 Allianssin toiminta 

Viimeinen vaihe kattaa allianssin varsinaisen toiminnan vaiheet, joita ovat projektin 

kehitysvaihe, toteutusvaihe ja takuuvaihe (kuva 30). 
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Kuva 30. Allianssin toiminta 

4.3.1 Projektin kehitysvaihe 

Kehitysvaiheeseen siirryttäessä on muodostettu keskeisin allianssiorganisaatio sekä 

laadittu luonnos projektin kehitysvaiheen läpiviemiseksi. Arvoa rahalle -tavoitteita on 

mahdollisesti täsmennetty valintaprosessin aikana. Kaupallisten neuvottelujen jälkeen ja 

allianssisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muodostettu allianssin ryhtyy 

toteuttamaan hankkeen suunnittelua ja rakennussuunnittelua integroituna projektitiiminä 

muodostamisvaiheessa ideoitujen toteutusvaihtoehtojen ja alustavien suunnitelmien 

pohjalta. Kehitysvaiheen aluksi voidaan pitää kehitysvaiheen aloittava työpaja, jossa 

kootaan kehitysvaiheen organisaatio ja määritellään kehitysvaiheen 

toteutussuunnitelma. Kehitysvaiheessa sovelletaan suunnittelun valmisteluun, 

ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja rakennuslupatehtäviin liittyviä tehtäviä siltä 

osin, jotta hankkeen tavoitekustannus voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella. 

Kehitysvaiheen suunnittelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan rinnakkaisesti 



 

4-129 

 

hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan tietomallipohjaista suunnittelua, Big Roomia 

yms. työkaluja, jotka mahdollistavat hankkeen edun mukaiset tehokkaan 

vuorovaikutuksen ja yhteistyön. Tavoitekustannuksen muodostamiseksi voidaan 

määrittää kohteen osalta esim. määrittelemällä tärkeimmät tila- ja rakenneratkaisut, 

laite- ja järjestelmävalinnat, materiaalivalinnat. Samalla allianssi kehittää 

projektisuunnitelman, jossa viimeistellään hankkeen organisointi ja johtamisjärjestelmä, 

sekä työryhmät, kokoukset ja prosessit. Kehitysvaiheen edetessä tulee mukaan myös 

hankintojen suunnittelu toteutusvaihetta ajatellen. Kehitysvaiheessa hankkeen 

suunnitelmia viedään asteittain tarkemmiksi ja vähennetään hankkeen riskitasoa tasolle, 

jolloin hankkeen tavoitekustannus voidaan lukita. Kehitysvaiheessa hankkeen 

määrittelyn, laajuuden ja suunnitelmien tarkennuttua määritetään myös 

avaintulosalueiden suorituskykytasot ja mittaamisen menetelmät. Hankkeen 

kustannusarvion toteuttamisessa hyväksi menettelyksi on todettu soveltaa esim. Monte 

Carlo -menetelmää, joka huomioi kokonaisriskin arvioinnissa kaikkien hankkeen 

kustannuserien sisäisen epävarmuuden. Hyväksyttävä kustannusarvion saavutettavuus 

voi perustellusti olla esimerkiksi 90 %:n todennäköisyys (Lahdenperä 2009). 

Kireän tavoitekustannuksen saavuttamiseksi allianssi toteuttaa kustannusseurantaa, joko 

sisäisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan palveluna. Tavoitekustannuksen auditointi 

toimii avoimen kustannusseurannan ohella turvamekanismina tarkoituksenhakuiselle 

tavoitekustannuksen vääristämiselle. Kehitysvaiheen tuloksena syntyvät: 

- toteutusvaiheen projektisuunnitelma 

- tärkeimmät tila- ja rakenneratkaisut, järjestelmä ja materiaalivalinnat 

(rakennusosamallit) 

- tavoitekustannus 

- kaupallinen malli 

- Kehitysvaiheen arvoa rahalle raportointi 

- Allianssin johtamisjärjestelmä 

Kehitysvaiheen päätteeksi kehitysvaiheessa saavutettuja tuloksia arvioidaan hankkeen 

johtoryhmän kesken. Kehitysvaiheen lopuksi tilaajalla on myös viimeinen mahdollisuus 
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perääntyä hankkeesta. Mikäli tilaaja perääntyy hankkeesta, maksaa tilaaja korvauksen 

palveluntuottajille hankkeen kehitysvaiheen suorista projektikustannuksista. 

Tapauksissa, joissa toteutusvaiheeseen eteneminen ei ole johtunut palveluntuottajista on 

tilaaja velvollinen korvaamaan palveluntuottajille myös palkkio-osuuden (Ross 2003.) 

Mikäli hankkeen tavoitekustannuksesta ja muista keskeisistä tekijöistä päästään 

yksimielisyyteen, hankkeen johtoryhmä hyväksyy asetetun tavoitekustannuksen, sekä 

täsmällisesti määritetyt avaintulosalueet. Hankkeessa siirrytään seuraavaksi 

toteutusvaiheeseen ja allekirjoitetaan toteutusvaiheen allianssisopimus. 

4.3.2 Toteutus- ja takuuvaihe 

Allianssin siirtyessä toteutusvaiheeseen ovat allianssin kriittisimmät vaiheet jo takana 

hankkeen kehitysvaiheessa, jossa hankkeen kustannukset on sidottu jo hyvin pitkälti. 

Toteutusvaiheessa allianssiin tulee tavallisesti lisää urakoitsijaosapuolia 

kehitysvaiheessa määritettyjen alihankintojen myötä ja hankkeen suunnittelu alkaa 

siirtyä toteutussuunnittelun puolelle. Toteutussuunnittelua toteutetaan rinnakkain 

varsinaisten rakennustöiden kanssa ja hyödynnetään kehitysvaiheen tavoin 

yhteistoimintaa tehostavia Lean -toimintatapoja ja työkaluja.   

Toteutusvaiheessa allianssi keskittyy ylläpitämään korkean suorituskyvyn 

allianssikulttuuria kyvykkään johtamisen myötä. Toteutusvaiheessa palveluntuottajille 

maksetaan myös palkkio-osuudet takautuvasti projektin kehitysvaiheen osalta, sekä 

toteutustöiden edetessä korvattavien kustannusten ja palkkion osuudet kaupallisesta 

mallista. Hankkeen toteutusvaiheen päätyttyä seuraa hankkeen taloudellinen 

loppuselvitys, jossa hankkeen tuloksellisuus ja saavutetut innovaatiot raportoidaan 

arvoa rahalle -raporttiin. Taloudellisen loppuselvityksen ohessa toteutetaan myös 

kaupallisen mallin bonus/sanktio -rakenteen mukainen hyvitys tai sanktio hankkeen 

kustannustoteuman ja avaintulosalueissa saavutettujen tulosten myötä. Allianssin 

siirtyessä takuuvaiheeseen allianssi säilyttää yhteisen vastuun hankkeesta koko 

takuuajan. Myös bonuspoolista on hyvä varata osuus takuuajan korjauskustannuksia ja 

avaintulostavoitteiden maksua varten. 
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4.4 Toteutusmallin validointi 

Muodostetun allianssihankkeen toteutusmallin validointi toteutettiin käynnissä olevan 

allianssihankkeen projektiryhmän kokouksen yhteydessä. Validointimenetelmänä 

käytettiin konstruktiivisen tutkimuksen heikkoa markkinatestiä. Tilaisuudessa 

toteutusmalli ensin esiteltiin yleisölle yksityiskohtaisesti, jonka jälkeen varattiin aikaa 

malliin liittyville kysymyksille ja kehitysideoille. Tilaisuuden lopuksi yleisölle jätettiin 

täytettäväksi toteutusmallin arviointilomake (liite 2), jossa asiantuntijat arvioivat 

toteutusmallin tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta eri projektinhallinnan tietoalueiden 

kannalta. 

Validointitilaisuuteen osallistui pääosin palveluntuottajien (suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden) ja rakennuttajakonsulttien edustajia, joiden kokemukset allianssista 

olivat varsinkin henkilötasolla vähäiset, mikä on varsin ymmärrettävää, koska kyseessä 

on ensimmäinen allianssihanke Pohjois-Suomessa. Kaikki tilaisuuteen osallistuneet ovat 

kuitenkin pitkäaikaisia rakennusalan toimijoita, joilla on kohdehankkeen kehitysvaiheen 

kokemusten myötä pohjatietämystä myös allianssin toiminnasta. 

Tilaisuuteen osallistuneista toimijoista viisi palautti arviointilomakkeen. Arvioiden 

tulosten analysointi on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10: Tutkimuksen validoinnin tulokset 

 

Tehokkuus 
(ka. n = 5) 

Käyttökelpoisuus 
(ka. n = 5) 

1. Integraation johtaminen 3,8 4,2 

2. Laajuuden johtaminen 4 4 

3. Ajallinen johtaminen 3,8 3,8 

4. Kustannusten johtaminen 4,4 4,6 

5. Laadun johtaminen 4,4 4,4 

6. Ihmissuhteiden johtaminen 3,8 4 

7. Viestinnän johtaminen 3,8 4 

8. Riskien johtaminen 4,4 4,4 

9. Hankintojen johtaminen 4,2 4,2 

10. Soveltuuko malli 
käyttötarkoitukseensa? 
Käyttäisitkö mallia? 

Kyllä (5/5) 
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Arvioinnissa saadut tulokset ovat suurelta osin hyviä. Erityisesti kustannusten, laadun ja 

riskienhallinnan kannalta toteutusmalli koettiin erityisen hyväksi. Vastaavasti 

Integraatio, ajallinen johtaminen, ihmissuhteiden johtaminen ja viestinnän johtaminen 

saivat suhteellisesti heikommat arvostelut.  

 Mallia kohtaan esitetty kritiikki liittyi suurelta osin maalin monimutkaisuuteen ja 

liialliseen yksityiskohtaisuuteen. Huomiona esitettiin myös, että mitä tahansa 

monimutkaista systeemiä yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti esittäessä, esityksestä 

tulee monimutkainen. Allianssin selkeinä etuina pidettiin olosuhteita, jotka 

mahdollistavat projektin joustavan ja nopean toteuttamisen: tehtävien selvittämisessä ei 

tarvitse kokoajan varmistua sopimuksenmukaisuudesta. Kehitysvaiheessa on 

mahdollista hakea kehityspotentiaalia ja innovaatioita, erityisesti kiinteähintaisia 

urakoita paljon tehokkaammin. Allianssissa avoin tiedonjakaminen ja tehokas 

vuorovaikutus tehostavat hankkeen hallittavuutta kokonaisuudessaan. 

Allianssille ominaisen hankkeen edun mukaisen organisoinnin, päätöksenteon ja 

henkilövalintojen myötä kyseenalaistettiin tarve myös kehittää varsinaisia 

yksityiskohtaisia vuokaaviomalleja. Rakennushankkeet ja erityisesti allianssihankkeet 

sisältävät tavallisesti paljon kompleksisuutta ja epävarmuutta, sekä ovat keskenään 

hyvin erilaisia, jolloin yksittäisen mallin noudattaminen voi olla tarpeetonta. Allianssin 

edut tulevat esille tiimin tiiviin vuorovaikutuksen ja yhteisen ideoinnin tuloksena.  

Kuitenkin minkä tahansa taidon tai menetelmän oppimisessa on ensin hankittava 

perustietämys, jonka jälkeen voidaan edetä soveltamisen tasolle. 
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5 POHDINTA 

5.1 Kokonaiskuva tutkimuksesta ja tutkimustulokset 

Haastateltavien näkemykset allianssin soveltamisesta pienempiin (alle 10 milj. €) 

hankkeisiin olivat suurelta osin skeptisiä, mikä on helposti ymmärrettävissä vähäisiin 

kokemuksiin ja kirjallisuuden tuomien integroivaa projektitoimitusta käsittelevän 

kirjallisuuden pohjalta. Toteutettujen hankkeiden myötä allianssin sopimusmalli ja 

organisaation rakenne ja jatkuva toiminta koettiin raskaaksi soveltaa sellaisenaan 

pienemmissä hankkeissa. Pienissä hankkeissa kustannus- ja aikataulurajoitteet 

muodostuvat haastaviksi yhteisen organisaation ja prosessien kehittämiselle. Tutkijan 

arvion mukaan suuri osa haastateltavien skeptisyydestä liittyi myös toimintamallin 

edellyttämän kulttuurin ja toimintatapojen muutokseen. Erityisesti palveluntuottajien 

kääntyminen toimintamallin kannalle arvioitiin muutamassa yhteydessä tapahtuvan 

vasta useiden onnistuneiden projektitoimitusten myötä. Toimintamallin poiketessa vielä 

merkittävästi valtavirrasta on olemassa riski, että toimintamallin edellyttämiä resursseja 

ja kyvykkyyksiä ei ole saatavilla pieniin hankkeisiin. Tilaajan resurssien lisäksi 

erityisesti pienten konsulttitoimistojen kohdalla riskinkantokyky kaupallisen mallin 

suuren yleiskuluosuuden myötä voi nousta ongelmalliseksi. Samaten allianssin 

ulkopuoliset hankinnat ja toimintamallin valmennus lisäävät hankkeen kustannuksia. 

Allianssin prosessi ja organisaatiorakenne elää ja kehittyy jatkuvasti nykyisten ja 

tulevien projektitoimitusten myötä. Standarditoimintatapojen kehittämisen myötä 

mahdollistuu Leanin mukainen prosessien systemaattinen kehittäminen, jolloin 

toimintamallin omaksumisen myötä on mahdollista laajentaa toimintamallin 

soveltuvuutta erilaisiin, myös pienempiin kohteisiin. 

Allianssin vahvuudet ja hyvät piirteet rakentuvat hyvin pitkälle osapuolten 

henkilökohtaisiin suhteisiin, tehokkaaseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, jolloin 

yhteisen ideoinnin ja kehittämisen myötä päätöksenteko ja organisointi toteutetaan 

hankkeen edun mukaisesti. Relationaalinen sopimusmuoto mahdollistaa näin hankkeen 

joustavan toteutuksen. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä voidaan edistää mm. toimimalla 
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yhteisissä työskentelytiloissa ja toteuttamalla suunnittelu mallipohjaisesti. Näin 

osapuolet oppivat puhumaan yhteistä kieltä ja samalla ylläpitävät allianssin korkean 

suorituskyvyn henkeä. Yhteinen päätöksenteko edellyttää sitoutumista yhteistoimintaan, 

jossa on kyse hyvin henkilökohtaisesta ominaisuudesta ja tahtotilasta. Kannustimet, 

organisaatiorakenteet, yhteinen päätöksenteko tukevat sitoutumista ja luottamuksen 

ilmapiiriä allianssissa. Allianssin yhteiseen vastuunkantoon ja avoimeen toimintaan 

pohjautuva toimintamalli edellyttää osapuolten välistä luottamusta. Luottamuksen 

rakentuminen on inhimillinen ominaisuus ja sen rakentuminen vaatii aikaa. Allianssin 

raskaassa ja tietointensiivisessä valintaprosessissa pyritään luomaan pohja tulevan 

allianssitiimin luottamukselle ja valikoimaan allianssiin tilaajan kanssa mahdollisimman 

yhteistyökykyinen palveluntuottajakokoonpano. 

Projekteissa aika on rahaa ja yhteistoimintaan käytetty aika muodostaa aina 

kustannuksia hankkeelle. Pienikokoisissa hankkeissa voi helposti olla mukana sama 

määrä sidosryhmiä ja osapuolia, kuin suurissakin hankkeissa, mutta pienissä hankkeissa 

yhteistoiminnan välilliset kustannukset muodostavat suuremman osuuden hankkeen 

kustannusrakenteesta, mikä asettaa haasteita yhteistoiminnan tehokkaalle 

organisoinnille. Allianssi asettaa myös haasteita johtamiselle niin johtoryhmän kuin 

projektiryhmänkin tasolla. Allianssin projektipäällikön laaja-alainen osaaminen ja 

valmiudet, sekä allianssin johtoryhmän tuki nousevat tällöin merkittäväksi tekijäksi 

allianssihankkeessa. Hankkeen toteuttaminen yhteisellä organisaatiolla tehden päätökset 

hankkeen edun mukaisesti edellyttää tiivistä vuorovaikutusta, mikä tuo mukanaan 

kustannuksia. Pohtiessaan allianssin valintaa, tilaajalla on oltava selkeät tavoitteet, joita 

allianssilla tavoitellaan joita ei muilla toteutusmuodoilla saavuteta. Lisäksi tilaajan on 

myös tiedostettava toimintamallin edellyttämät resurssit ja valmiudet. 

Pienissä hankkeissa kustannusrajoitteiden myötä osapuolet työskentelevät hankkeessa 

osa-aikaisesti ja pienellä työpanoksella. Lisäksi toimintoja toteutetaan erillään työmaan 

läheisyydestä, mikä vaikeuttaa osapuolten välistä vuorovaikutusta ja Big Room -

työskentelyä. Yhteisissä työskentelytiloissa toimimisen rajallisten mahdollisuuksien 

myötä joudutaan tavallisesti järjestämään enemmän yhteisiä kokouksia ja 

hyödyntämään sähköistä viestintätekniikkaa. Useiden rinnakkaisten hankkeiden myötä 
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kasvaa myös riski henkilövaihdoksille, jotka ovat yhteistoimintahankkeessa erityisen 

haitallisia. Monien Lean -filosofiaan pohjautuvien työkalujen, kuten tietomallipohjaisen 

suunnittelun, Last Planner -menetelmän ja tavoiteohjautuvan suunnitteluprosessin 

soveltamisesta saadaan paras hyöty irti kun toimitaan mahdollisimman 

vuorovaikutteisesti yhteisissä tiloissa. Pienissä hankkeissa on tiedostettava olosuhteiden 

tuomat rajoitteet ja riskit sekä sovellettava työkalujen käyttäminen hankkeeseen 

soveltuvalla tasolla. 

Haastateltavien näkemykset integroidun projektitoimituksen ja allianssimallin 

kehittämiseen olivat osittain hyvinkin eriäviä ja välillä ristiriitaisia. Pääosa 

haastateltavista suositteli palveluntuottajien aikaista integroitumista perinteisillä 

toteutusmalleilla, kumppanuusmalleilla tai erilaisilla allianssihybrideillä. 

Allianssihankkeissa kokemusten mukaisesti ansioituneimmat kohdehenkilöt eivät 

suositelleet allianssisopimuksen täysimääräistä noudattamista pienen mittaluokan 

hankkeissa sen mukanaan tuoman hierarkian ja päätöksenteon raskauden vuoksi. 

Tavanomaisissa sopimusmalleissa sovellettavina allianssin elementteinä suositeltiin: 

- urakoitsijan ottamista mukaan suunnitteluun konsulttina, 

- Neuvottelun käyttämistä valintamenettelynä, 

- kaupallisen mallin soveltamista sellaisenaan tai yksinkertaistettuna, 

- erillistä kannustepalkkiosopimusta, 

- tavanomaisten sopimussuhteiden yläpuolelle solmittavaa yhteistoimintasopimusta 

(project partnering), 

- kehitysvaiheen läpiviemistä yhteisesti, 

- yhteistä organisaatiota ja integroiville projektitiimeille ominaista työskentelytapaa, 

- vaatimustason korottamista valintavaiheessa edellyttämällä tehokkaampia 

prosesseja ja työkaluja. 

Haastateltavien kokemusten mukaisesti hybridimalleilla on mahdollista saavuttaa joitain 

allianssin etuja, mutta selkeää arvoa rahalle -tuottoa on vaikea arvioida etukäteen. 

Allianssi todettiin kuitenkin parhaimmaksi ja aidoimmin yhteistyöhön sitouttavaksi 

toimintamalliksi, joka puhtaimmassa muodossaan sitouttaa hankkeen osapuolet aitojen 
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kannusteiden myötä aitoon yhteistyöhön. Varsinaisen puhtaan allianssin toteutusmalli 

on todettu hyvin pitkälle strukturoiduksi ja sadoissa projekteissa testatuksi, jolloin 

mallin radikaali muuttaminen voi olla riskialtista mallin hyvien elementtien 

menettämisen vuoksi. Riskien ja vastuiden siirtäminen aiheuttaa aina riskien 

hinnoittelua, joka allianssin kaupallisessa mallissa voidaan hinnoitella ainoastaan 

palkkio-osuuteen. Allianssia tulisi pyrkiä soveltamaan pienissäkin hankkeissa 

mahdollisimman täydellisesti ja hyvät elementit säilyttäen. Pienet hankkeet rajoittavat 

kuitenkin mahdollisuuksia soveltaa allianssin hyviä piirteitä. Yhteistoiminta on 

sovellettava tällöin hankkeen reunaehtoihin soveltuvalla tasolla, jolloin ei käytännössä 

toimita samalla yhteistoiminnan tasolla kuin puhtaassa allianssissa (kuva 31).  

 

Kuva 31. Tutkijan käsitys pieniin hankkeisiin soveltuvan IPT -mallin sijoittumisesta eri 

toteutusmuotojen ja olosuhteiden suhteen 

Pieniin hankkeisiin 

soveltuva IPT -malli 
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Toteutusmallissa otetaan huomioon kirjallisuudessa ja haastattelututkimuksessa 

tunnistetut haasteet allianssin soveltamiselle pienissä hankkeissa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa markkinavuoropuhelun aloittamista riittävän aikaisessa vaiheessa, 

hankesuunnitteluun ja tavoitteiden määrittämiseen ja toteutusmuodon systemaattiseen 

valintaan panostamista. Allianssin edellyttämiä resursseja ja kyvykkyyksiä voidaan 

tarpeen mukaan täydentää allianssimalliin profiloituneilla konsultti- tai urakoitsija (ja 

suunnittelija) -palveluilla. Allianssin kokoonpano pyritään pitämään projektin 

ominaisuudet huomioiden mahdollisimman pienenä ja pääsääntöisesti rajataan 

allianssisopimuksen osapuolet tilaajaosapuoliin, pääurakoitsijaan ja pääsuunnittelijaan. 

Soveltuvan palveluntuottajakokoonpanon valintaa ja allianssin ketterää muodostamista 

edistetään suosimalla mahdollisimman täydellisen konsortion valitsemista kerralla. 

Allianssin ulkopuolisten osapuolten sopimuksen muotoillaan palvelemaan allianssin 

toteutusta mm. tavoitehintaurakoiden ja allianssin kustannusrakenteen noudattamisen 

myötä. Alihankintojen valintaa voidaan pyrkiä aikaistamaan, jolloin valintaa voidaan 

tehdä enemmän jo tarjousvaiheiden projektisuunnitelmien pohjalta. Aikainen valinta 

asettaa vaatimuksia myös palveluntuottajaosapuolille. Tarpeen tullen tilaaja voi myös 

kiinnittää hankkeeseen pääsuunnittelija-arkkitehdin etukäteen, mikäli hankkeen 

laajuutta on tarpeellista tarkentaa ennen täydellisen allianssikokoonpanon hankintaa. 

Valintakriteerit ja hankkeen avaintulosalueet johdetaan tilaajan tavoitteista ja 

täsmennetään lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen päätteeksi. Pienten hankkeiden 

haasteellisuus huomioiden palveluntuottajien vaatimustasoa korotetaan muotoilemalla 

valintakriteerit edellyttämään hankkeen ja allianssin erityispiirteiden soveltamista 

kokonaisuudessaan hankkeessa. Keskeisessä asemassa ovat myös yhteistyötä ja 

projektin hukkaa eliminoivien Lean -filosofian ja työkalujen soveltaminen ja 

menestystekijöiden tunnistaminen referensseissä ja hankkeen kohteessa. Johtamisen 

kyvykkyyksien mittaamisessa huomioidaan sekä integroidun projektitiimin, että 

allianssin johtoryhmän kyvykkyyttä omaksua heille toimintamallin edellyttämiä rooleja. 

Allianssin yhteistoiminnan edistämisessä Lean -työkalut nousevat keskeiseen rooliin 

yhteistyön ja hukkaa eliminoivan toteutuksen mahdollistajana. Pienessä hankkeessa 

täysimääräisen Big Room -toiminnalle muodostuu kustannusrajoitteita, joka vaikeuttaa 
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erityisesti yhteistoimintaa projektin kehitysvaiheessa. Yhteistoiminnan 

mahdollistamiseksi osapuolten tulisi omaksua virtuaalisilta projektitiimeiltä 

edellytettäviä ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, kuten kyvykkyyttä itsejohtamiseen ja 

nykyaikaisen viestintäteknologian hyödyntämiseen. Yhdessä haastattelussa todettiin, 

että pienen hankkeen Big Roomin olla ainakin osittain virtuaalinen, koska muutoin 

yhteistoiminnan välilliset kustannukset muodostuvat liian suuriksi pienen hankkeen 

mittaluokassa. Mahdollisesti Big Room -tiloissa voidaan toimia myös osa-aikaisesti tai 

ajoittaa työskentely integraation kannalta kriittisiin vaiheisiin esim. 

toteutussuunnitteluvaiheeseen, kun muodostetaan yhdistelmämalleja ja työpiirustuksia. 

Kustannusrajoitteet asettavat haasteita hankkeen tehokkaalle organisoinnille: riskinä 

tunnistettiin mm. roolimuutosten myötä muodostuva tarve organisaation 

kasvattamiselle. Yhteiseen kehittämiseen pohjautuvaan työskentelytavan potentiaali 

huomattiin selkeästi pienemmissäkin kohdehankkeissa. Joustavan yhteistoiminnan 

myötä muutokset voidaan käsitellä joustavasti ilman erillisiä muutosprosesseja, jolloin 

saavutetaan selkeitä etuja. 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

5.2.1 Validiteetti 

Laadullisessa tutkimuksessa on kyettävä osoittamaan validiteetti siten, että valitulla 

tutkimusasetelmalla ja kohderyhmällä voidaan vastata tutkimuksen kysymyksen 

asetteluun. Tässä tutkimuksessa tutkittiin allianssin soveltuvuutta tavanomaista 

kohderyhmää pienempiin talonrakennushankkeisiin ja rakennettiin tarkoitukseen 

soveltuva hankkeen läpiviennin toteutusmalli kirjallisuustutkimuksessa määritettyjen 

allianssin erityispiirteiden ja niiden soveltuvuuden perusteella. Muodostetun 

projektimallin validointi toteutettiin meneillään olevan allianssihankkeen 

projektiryhmän kokouksessa. Toteutusmallin validoinnin tulokset esiteltiin luvussa 4.4. 

Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa muodostettiin kokonaiskuva allianssiin 

keskeisesti liittyvästä teoria-aineistosta tarkentuen lopussa allianssin erityispiirteiden 

määrittelyyn. Alussa esiteltiin tutkittavan ilmiön taustalla vaikuttavia rakennusalalla 
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ilmeneviä ongelmia, joilla perusteltiin tutkimustarve. Rakennusalalla ilmenevät 

ongelmat ovat laajasti tiedossa ja niistä löytyy riittävästi niin kotimaista kuin 

ulkomaistakin lähdekirjallisuutta. Tutkimuksen keskittyessä erityisesti julkisiin 

hankintoihin, perehdyttiin myös hankintalainsäädäntöä ja tärkeimpiä hankemuotoja 

käsittelevään kirjallisuuteen pääasiassa kotimaisten julkaisujen myötä. 

Transaktionaaliset ja relationaaliset sopimusmuodot muodostivat keskeisen osan 

allianssimallin kehittämiselle vaadittavasta tietopohjasta. Loppua kohti 

kirjallisuustutkimus tarkentui projektiallianssiin, sen määritelmään ja taustalla 

vaikuttaviin periaatteisiin ja keskeisiin elementteihin, sekä allianssihankkeen prosessiin. 

Allianssia ja integroitua projektitoimitusta käsittelevää kirjallisuutta on hyvin saatavilla, 

varsinkin australialaista lähdekirjallisuutta oli hyvin satavilla 2000 - ja 2010 -luvuilta. 

Suuren osan allianssikirjallisuudesta muodostivat myös kotimaiset julkaisut, pääasiassa 

suomalaisten yliopistojen ja VTT:n allianssiaiheiset julkaisut. 

Kirjallisuudessa on havaittu haastavaksi tarkka rajan veto eri relationaalisten 

projektitoteutusmenetelmien välille (Lahdenperä 2012). Allianssin ollessa Suomessa 

varsin vakiintumaton toteutusmuoto, ilmenee käsitteisiin ja määritelmiin liittyviä 

epäselvyyksiä: monia suomalaisia hankkeita nimitetään alliansseiksi, vaikka ne eivät 

täytä puhtaan allianssin keskeisiä ominaispiirteitä, kuten riskien ja vastuiden 

tasapuolista jakoa tilaajan ja palveluntuottajien kesken. Nämä ilmiöt tulivat selkeästi 

esille työn empiirisessä osuudessa: useat kohdehankkeet poikkesivat puhtaan allianssin 

menettelystä mm. valintamenettelyn ja hankkeen toteutuksen vaiheistuksen, 

sopimusmallin ja riskein jaon osalta.  

Tämän tutkimuksen kohdehankkeiden allianssista poikkeavien ominaisuuksien vuoksi 

tutkija käytti niille yhteistä nimikettä IPT -hankkeet, jolloin kohdehankkeiden eriävät 

ominaisuudet selkeämmin mahdutettavissa yhden käsitteen sisälle. IPT -malleilla 

toteutettuja talonrakennushankkeita valikoitiin tutkimukseen lopulta viisi kappaletta. 

Tutkimukselle asetti selkeitä haasteita pienikokoisten allianssihankkeiden vähäisyys, 

sekä allianssihankkeiden erilaisuudet ja vaihtelevat valmiusasteet. Kohdehankkeista 

haastattelut saatiin yhtä tapausta lukuun ottamatta kaikilta tilaajilta. Palveluntuottajia 

saatiin vähäisempi määrä haastateltavaksi, mutta kuitenkin jokaisesta valintavaiheeseen 
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edenneestä hankkeesta saatiin haastattelut joko urakoitsijalta tai suunnittelijalta. 

Puuttuneet haastattelut saattoivat aiheuttaa joissain tapauksissa pieniä puutteellisuuksia, 

mutta kokonaisuudessaan tutkimuksen empiiristä aineistoa voidaan pitää riittävänä. 

Haastateltavien näkemykset vaihtelevat sen mukaan edustaako haastateltava hankkeen 

johtoryhmää, projektiryhmää, tilaajaa, rakennuttajakonsulttia, pääsuunnittelijaa tai 

pääurakoitsijaa. Haastateltavien vaihtelevat tehtäväkuvat saattoivat antaa osaltaan 

pirstaleista tietoa ja asettaa pieniä puutteita casien vertailukelpoisuudelle. Lisäksi 

haastattelututkimuksessa tulevat aina esille myös inhimilliset tekijät, kuten vaihteleva 

kyky muistaa hankkeessa tapahtuneita asioita. Muutamissa hankkeissa saatiin useampia 

toimijoita yhtä aikaa samaan haastattelutilaan, jolloin haastateltavat saattoivat täydentää 

toistensa käsityksiä. Kaikki haastateltavat olivat hankkeen projekti- tai johtoryhmän 

keskeisiä toimijoita ja osasivat osaltaan kertoa kokemuksia myös oman pääasiallisen 

vastuualueensa ulkopuolelta 

Tämän tutkimuksessa on kirjallisuus- ja teemahaastattelututkimuksen myötä kehitetty 

konkreettinen malli allianssin soveltamiselle pienempien hankkeiden rajoitteet ja 

ominaisuudet huomioiden. Kirjallisuustutkimuksessa määriteltyjä allianssin 

erityispiirteitä tarkasteltiin kohdehaastattelujen yhteydessä ja lopputulokset koottiin 

vuokaaviopohjaiseksi prosessimalliksi. Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää 

vaatimuksiin nähden riittävän hyvänä. 

5.2.2 Reliabiliteetti 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tavallisesti aineiston käsittelyn 

ja analyysin luotettavuutta. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa tulisi pyrkiä 

yksiselitteisiin luokitteluihin ja tulkintasääntöihin. Tässä tutkimuksessa empiirinen 

aineisto jaoteltiin allianssin hankeprosessin mukaisesti allianssin strategiavaiheeseen, 

allianssin muodostamisvaiheeseen ja allianssin toteuttamisvaiheeseen. Strategivaiheen 

analysointi jaoteltiin tilaajan ja palveluntuottajien tavoitteiden ja valmiuksien sekä 

hankkeen ominaisuuksien ja riskien mukaisesti, sekä hankkeen valmisteluun ja 

hankinnan suunnitteluun. Allianssin muodostamisvaiheessa tarkasteltiin 
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kohdehankkeiden valintaprosesseja jaoteltuina tarjoajien valintaan ja 

allianssikumppanin valintaan. Allianssin toimintavaiheessa tarkasteltiin yhdistettynä 

allianssin kehitys-, toteutus- ja takuuvaiheita, joista ryhmittely toteutettiin luvun 2.9 

allianssin tyyppipiirteiden mukaisesti. Luvussa 4 muodostetussa allianssin 

toteutusmallissa noudatettiin pääpiirteissään samaa luokittelua. 

Laadullisissa puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa kysymysrungon noudattaminen 

ei ole ehdottoman tärkeää vaan keskustelua voidaan tarpeen maisesti ohjata tärkeiksi 

koettuihin teemoihin. Tutkimusmenetelmä soveltuu ilmiön tutkimiseen, josta ei tiedetä 

paljon etukäteen. Työn kyselyrunkojen valmistelu toteutettiin pääosin samaan aikaan 

kun työn kirjallisuusosuuden kanssa, jolloin on mahdollista, että tutkimuksen kannalta 

oleellinen tieto ei ollut vielä jäsentynyt riittävälle tasolle. Haastattelurunkojen rakenne 

noudatti empirian pääpiirteistä jäsentelyä, mutta kysymyksiä muokattiin, poistettiin ja 

lisättiin tarpeen mukaisesti työn edetessä. Haastattelujen kysymysten muotoilua 

muokattiin myös erityyppisiin ja eri vaiheissa oleviin hankkeisiin soveltuviksi. 

Kohdehankkeiden poikkeavuudet ja osaltaan liian yksityiskohtaiset haastattelut 

saattoivat aiheuttaa lieviä vinoumia ja tulkintaeroja, mutta täydentävät lisäkysymykset 

auttoivat keskeisen tiedon talteen saannissa. Analysoinnin tasapuolisuudessa on 

onnistuttu vähintään tyydyttävästi kaikkien kohteiden kohdalla. 

Suuriin ja monimutkaisiin hankkeisiin tarkoitetun projektimallin soveltaminen 

erityyppisiin projekteihin vaatii asiantuntemusta ja useiden osatekijöiden huomioimista. 

Allianssin ollessa vielä vakiintumaton toteutusmuoto Suomessa ja haastateltavien 

kokemusten toimintamallista ollessa vaihtelevia, on todettava, että saadun tiedon 

luotettavuus ei ole paras madollinen. Hankkeiden vaihtelevien valmiusasteiden vuoksi 

hankkeista saadaan vaihtelevia tietoja ja haastateltujen henkilöiden muistaminen 

vaihtelee ja painottuu erilaisiin asioihin. Haastatteluaikojen sopiminen muodostui 

kesälomien aikaan haasteelliseksi ja useissa tapauksissa haastattelut toteutettiin 

videopuhelun välityksellä. Muutamissa tapauksissa haastattelut toteutettiin fyysisesti 

useamman kontaktihenkilön kanssa yhteisesti, jolloin osapuolet täydensivät toistensa 

kokemuksia, joskaan eivät välttämättä esittäneet kaikkein radikaaleimpia mielipiteitään. 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää vaatimuksiin nähden tyydyttävänä. 
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5.2.3 Yleistettävyys 

Tutkimustulokset ovat vahvasti linjassa aikaisempien allianssia tutkivien aikaisempien 

tutkimusten ja kirjallisuuden kanssa. Tutkimuksessa onnistuttiin tunnistamaan 

merkittävimpiä huomioitavia tekijöitä sovellettaessa allianssia pienikokoisiin 

hankkeisiin. Lopputuloksena muodostettu toteutusmalli kuvaa allianssin toteutuksen 

tärkeimmät vaiheet ja tehtävät vuokaaviomuodossa. Validitointityöpajassa malli 

todettiin osittain jopa liiankin yksityiskohtaiseksi kuvaamaan allianssille ominaista 

yhteiseen päätöksentekoon ja hankkeen edun mukaiseen toimintaan pohjautuvaa 

toimintamallia. Malli tarjoaa kuitenkin yleisiin tilanteisiin soveltuvan ratkaisun, jota 

voidaan tarkentaa ja soveltaa tarpeen tullen erilaisiin käyttötarkoituksiin ja projekteihin 

paremmin soveltuvaksi. 

5.3 Toteutusmallin jatkokehittäminen 

Toteutusmallissa havaittiin muutamia kehitettäviä ominaisuuksia. Australialaisista 

malleista adoptoitu kaupallinen malli on havaittu hyvin kuormittavaksi erityisesti 

pienten konsulttitoimistojen ja suunnittelijoiden osalta. Kaupallista mallia tulisi pyrkiä 

yksinkertaistamaan kehittämällä yksinkertaisempia kannustinjärjestelmiä, sekä 

vähentämällä konsulttien yleiskuluosuuksia kaupallisen mallin palkkio-osuudesta. 

Palkkiojärjestelmiä voidaan kehittää esim. tavanomaisten TR -mittareiden pohjalta. 

Konsulttien rajallisen riskinkantokyvyn huomioimiseksi voidaan kehittää esim. 

tavoitekustannuksen alittamisesta paremmin kannustavia malleja tai rajoittamalla 

maksimiriski esim. erikseen pelkkään kateosuuteen, jolloin menettely olisi linjassa 

Yleisten sopimusehtojen kanssa. Pienempiin hankkeisiin voitaisiin kehittää myös 

soveltuvia allianssihybridejä, joissa allianssin mukaista yhteistoimintaa voidaan 

harjoitella tavanomaisemmassa sopimusmaailmassa.  

Toteutusmallissa havaittiin riskitekijänä kaupallisten neuvottelujen toteuttaminen 

ainoastaan tarjouskilpailun voittaneen ehdokkaan kanssa. Suomen alliansseissa 

kaupalliset neuvottelut on tavallisesti toteutettu kaikkien osapuolten kanssa ennen 

lopullisten tarjousten jättämistä. Näin varmistetaan, että kaikki 
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palveluntuottajakonsortiot tietävät mihin ovat ryhtymässä ja tarjoukset ovat vaatimusten 

muotoisia. Australialaisissa malleissa toteutettu talousjärjestelmien ulkopuolinen 

auditointi allianssin valintavaiheessa tunnistettiin raskaaksi ja kalliiksi menettelyksi 

toteuttaa sellaisenaan pienikokoisissa hankkeissa. Pienissä hankkeissa menettely tulisi 

pyrkiä minimoimaan ja ohittamaan esim. kehittämällä valintakriteerejä siihen suuntaan, 

ettei erillistä auditointia tarvita.  

Toteutusmallin yhtenä keskeisenä kehitettävänä tekijänä havaittiin valintakriteerien ja 

valintamenettelyjen kehittäminen. Valintakriteerien ja arviointimenettelyjen tulisi 

mitata kykyä soveltaa allianssissa edellytettäviä kyvykkyyksiä kyseisessä hankkeessa. 

Valintamenettelyjen kehittäminen edellyttää systemaattista kehittämistä toteutettujen 

allianssihankkeiden myötä, sekä tarjousosaamisen kehittymistä myös 

palveluntuottajapuolelle. Vaatimustasoa tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä korottamaan myös 

edellyttämällä Lean -toimintatapoja edistämään projektin hukkaa eliminoivaa 

toteutustapaa. Lean -toimintatapoja ja työkaluja tarkasteltiin tässä työssä ja 

muodostetussa toteutusmallissa pinnallisesti. Työkalujen tarkempi sisällyttäminen 

vuokaaviomalliin voisi parantaa mallin ymmärrettävyyttä. Lean Construction -

työkalujen soveltaminen on osaltaan varsin laaja kokonaisuus, joka voisi toimia myös 

aiheeseen liittyvän uuden diplomityön aiheena. 
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LIITE 2 

Tilaajan kyselyrunko 

Yleiskuva projektista 
- Hankkeen ominaisuudet, vaatimukset, tavoitteet ja ohjaustekijät 

o Laajuus? 
o Aikataulu? 
o Budjetti? 
o Erityispiirteet? 
o Kompleksisuus? 
o Riskit? 
o Innovaatiopotentiaali? 
o Sidosryhmäkenttä? 

Allianssi strategiana 
- Miksi allianssi valittiin hankkeen toteutusmuodoksi? 

o Miksi allianssi valittiin muiden vaihtoehtoisten 
toimitusstrategioiden ohi? 

o Kuinka selkeä kuva tilaajalla oli mahdollisista allianssipartnereista ja 
heidän soveltuvuudestaan allianssiin? 

o Oliko pakottavia strategisia syitä allianssille, vahvoja strategisia 
vaikuttimia? 

o Mitkä projektin ominaisuudet puolsivat allianssin valintaa 
strategiaksi? 

- Millaiset edellytykset tilaajalla on toimia allianssissa? Resurssit, 
Osaaminen? 

- Mitä allianssilla tavoitellaan? (Kustannukset, toimitustavoitteet, pitkän 
aikavälin tavoitteet, arvo) 

Allianssin muodostaminen  
- Mitä osapuolia kuuluu tilaajan projektitiimiin? Miten tilaajan 

asiantuntijoiden ja projektitiimin jäsenet koulutettiin allianssiin? 
Tarvitaanko koulutusta tulevissa projekteissa? 

- Mitä palveluntuottajia haetaan ja missä vaiheessa allianssin elinkaarta? 
Haetaanko erikseen vai yhtenäisenä konsortiona? Kerro yleisestikin 
allianssin muodostamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

- Mitä hankintamuotoa käytettiin? 
- Kuinka tarkkaa hankesuunnittelua malli/hanke edellyttää? Ketkä vastaavat 

hankesuunnittelusta? Miten hankesuunnittelu ja hankinnan valmistelu 
jakaantuu allianssin elinkaaren vaiheisiin? 

- Miten allianssin hankinta poikkeaa haastavuudeltaan ja 
resurssivaatimuksiltaan tavanomaisista urakkamuodoista tilaajan ja 
palveluntuottajien osalta? 

- Kuvaus palveluntuottajien arviointi- ja valintaprosessista (Voidaan vastata 
myös materiaaleilla ajan säästämiseksi) 
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o Kuinka merkittävästi valintaprosessiin panostettiin? (Vaiheittainen 
valinta? työpajojen ja haastattelujen käyttö? kaksivaiheinen tarjous?) 
Mitkä tekijät vaikuttavat prosessiin panostamiseen?  

o Millaisia sisältövaatimuksia ja arviointiperusteita käytettiin eri 
vaiheissa valintaa? (pätevyyden todentaminen, ehdokkaiden määrän 
vähentäminen, työpajat, tarjous) 

o Miten palveluntuottajien laadullisia ominaisuuksia mitattiin? 
o Kuinka tarkkoja tarjoushintalaskelmia edellytettiin 

palveluntuottajilta?  
o Millaiset mahdollisuudet ehdokkailla oli vaikuttaa hankkeen 

määrittelyyn? (budjettiin, ohjaustekijöihin, ratkaisuvaihtoehtoihin) 
- Kokemukset palveluntuottajien arviointi- ja valintaprosessista 

o Kuinka hyvin tarjouksen määrittelyssä ja asettamisessa onnistuttiin? 
o Kuinka hyvin palveluntuottajat vastasivat valintakriteereihin?  
o Kuinka hyvin tarjoukset vastasivat odotuksia? 
o Kuinka hyvin tarjoajien osaamisen mittaamisessa onnistuttiin? 
o Mitkä ovat kokemukset työpajoista ja haastatteluista? 
o Mitkä elementit prosessissa ovat raskaita ja työtä vaativia?  

- Arvioi valintaprosessin kuormittavuutta suhteessa hyötyihin. Kuinka 
hankintaa tulisi keventää laajuudeltaan ja kompleksisuudeltaan pienempiin 
hankkeisiin? 

- Liittyikö arviointiin haasteita/ongelmia? Oliko arviointiryhmä projektin 
kannalta sopiva/ ali- / ylimitoitettu? 

- Millä perusteilla valittiin paras kumppani? 
- Missä määrin käytettiin ulkopuolisia resursseja? (Puolueettomat 

tarkkailijat, kustannus- ja juridiset asiantuntijat) (Lyhyt kuvaus ja 
tärkeimmät tehtävät). Mitä lisäarvoa suhteessa panostukseen kys. ryhmät 
toivat allianssiin? (suhteessa kuluihin) 

- Mitkä osapuolet muodostivat allianssin? Millä perusteilla allianssin 
kokoonpano rajattiin? Alihankintasuhteet allianssin ulkopuolella 

- Millä perusteilla ja mistä organisaatioista valittiin jäsenet allianssin 
organisaatioelimiin? 

o Allianssin johtoryhmä 
o Allianssin projektipäällikkö 
o Allianssin projektiryhmä 
o Hankitaanko projektiin muita osapuolia myöhemmin projektin 

parhaaksi? 
- Mitkä ovat kokemuksenne allianssin hallintorakenteesta? Tukiko 

hallintorakenne tehokasta yhteistoimintaa? 
- Miten allianssin laajuus ja organisaatioelinten kokoonpano riippuu 

hankkeen ominaisuuksista? 
Kaupallinen malli, allianssisopimus ja kehitysvaihe 

- Kerro kaupallisen mallin periaatteista tilaajan ja palveluntuottajien välillä? 
Poikkeaako malli australialaisista malleista joltain osin? (esim. riskien 
kohdentaminen sidosryhmille, riskitakuut, rajoitukset korvattaviin 
kustannuksiin, kustannuskatto) 
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- Kompensaatioperusteet 
o Korvattavat kustannukset? 
o Kokemukset open book -toiminnasta? 

- Bonus/sanktio -järjestelmä 
o Mitkä ovat tavoitekustannuksen jako-osuudet eri tasoilla? Mihin 

ohjauksella pyritään? 
o Mitkä ovat hankkeen avaintulosalueet ja miten niiden mittaaminen 

toteutetaan? (Laadun mittaaminen? Evaluointipaneeli?) 
o Onko kustannusohjauksella ja avaintulosalueilla yhteys? Pyritäänkö 

mallilla ohjaamaan allianssin tavoitteita? 
o Miten hankkeen riskit ja vastuut jaetaan osapuolten kesken? 
o Mitkä ovat kokemukset kannustavista 

maksuperusteista/sanktioista? Liittyykö malliin ongelmakohtia? 
Kuinka hyvin kannustimet ovat yhteneviä projektin tavoitteiden 
kanssa? 

- Miten kaupallisessa mallissa (ja allianssin muodostamisessa) on 
suojauduttu ylimitoitetulta tavoitekustannukselta? 

- Miten allianssissa varaudutaan erimielisyyksiin ja muutosten hallintaan? 
- Miten palveluntuottajien kulurakenne ja allianssin kaupallinen malli saatiin 

sovitettua yhteen? Mitä haasteita tähän liittyi? 
o Kuinka hyvin muodostui yhteisymmärrys kaupallisesta mallista? 
o Ilmenikö eturistiriitoja? Miten ne ratkaistiin? 
o Kuinka hyvin palveluntuottajien kulurakenne soveltui allianssin 

kaupalliseen malliin? 
o Miten osapuolten kanssa päästiin yhteisymmärrykseen työn 

laajuutta, kustannuksia, aikataulua ja laatua käsittelevissä 
ohjaustekijöissä? 

- Mitä keskeisiä päätöksiä liittyy allianssin vastuiden ja rahaliikenteen 
määrittämiseen? 

o Miten allianssi päättää ulkopuolisista hankinnoista? Miten 
alihankkijat liittyvät allianssin kaupalliseen malliin ja periaatteisiin? 
Rahaliikenne? 

- Miten hankkeen kustannussuunnittelu toteutettiin hankkeen 
kehitysvaiheen edetessä? 

o Kuinka haasteellista tavoitekustannusta haettiin? Miten osapuolia 
kannustettiin tavoitekustannuksen asettamisessa? 

o Käytettiinkö Monte Carlo -simulointia/ muita avustavia työkaluja 
hankkeen kustannusarvioinnissa? 

o Kuinka hyvin tavoitekustannuksen asettamisessa onnistuttiin? Jäikö 
kustannusrakenteeseen riskejä? Kerro tavoitekustannuksen 
asettamisen prosessista 

o Kuinka hyvin tavoitekustannus piti? 
- Kuinka riskit jaetaan osapuolten kesken? Kohdennetaanko joitain riskejä 

tietyille sidosryhmille? 
o Kuka kantaa riskin takuukustannuksista ja elinkaaren aikaisista 

korjauskustannuksista? Millaisia malleja käytetään tähän liittyen? 
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- Kuinka kaupallista mallia tulisi kehittää laajuudeltaan ja budjetiltaan (ja 
kompleksisuudeltaan) pienempiin hankkeisiin soveltuvammaksi? 

toteutusvaihe ja yhteenveto 
- Mitä selkeitä etuja ja hyviä puolia allianssilla havaittiin olevan? Mitä selkeitä 

etuja arvioit syntyvän erityisesti kaksivaiheisen suunnitteluallianssin 
käytöstä?  

o Kuinka hyvin kehitysvaiheen innovaatiot ovat tuottaneet arvoa 
rahalle? 

o Miten allianssin yhteistoiminta on toiminut hankkeen parhaaksi? 
- Onko allianssi muodostunut tavoitteiden mukaisiksi? 
- Mitä haasteita, ongelmia ja huonoja puolia liittyy allianssiin? 

o Mitä kehitettävää jäi tuleviin hankkeisiin? 
- Mitkä elementit allianssin muodostamisen prosessissa muodostuivat 

haastaviksi ja kuormittaviksi? Onko näiden elementtien arvontuottoa 
mahdollista parantaa? 

- Millä keinoilla rakentamisen tunnettuja ongelmia (osaoptimointi, laadun 
vaatiminen, vihamielinen ilmapiiri, virheet, hukka) voidaan ehkäistä 
pienemmissä projekteissa? 

- Onko hankkeessa sovellettu Lean -työkaluja auttamaan IPD-tavoitteiden 
toteutumisessa? Miten Lean -toiminta voi edistää pienempien 
rakennushankkeiden arvontuottoa? 

- Millä keinoin osapuolia tulisi kannustaa yhteistoimintaan pienissä 
hankkeissa, joissa allianssin muodostaminen ja ylläpitäminen voi olla 
suhteellisen kuormittavaa? 

- Miten allianssin muodostamisen prosessia tulisi kehittää soveltuvaksi 
pienempiin hankkeisiin? 

o Hankintavaiheessa 
o Arviointi- ja valintavaiheessa 

- Kuinka allianssin kaupallista mallia tulisi kehittää pienempiin hankkeisiin 
soveltuvaksi? 

Kehitysideat ja kokemukset tulevia hankkeita ajatellen 
- Kuinka paljon allianssiosaaminen on kehittynyt tilaajan ja urakoitsijoiden 

keskuudessa? 
- Miten uutta tietoa olette saaneet allianssin sovellettavuudesta? 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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LIITE 3 

Palveluntuottajan kyselyrunko 

Yleiskuvaus projektista   
- Hankkeen ominaisuudet, vaatimukset, tavoitteet ja ohjaustekijät 

o Erityispiirteet? 
o Kompleksisuus? 
o Riskit? 
o Innovaatiopotentiaali? 
o Sidosryhmäkenttä? 

Allianssi strategiana   
- Miksi haitte mukaan yhteistoiminnalliseen urakkaan? Tukeeko allianssiurakointi 

strategisia tavoitteitanne? 
- Mitä edellytyksiä teillä on toimia yhteistoimintaurakassa? Resurssit, osaaminen, 

kokemukset, soveltuvat partnerit? 
- Mitkä edellytykset tilaajalla on toimia allianssissa? 
- Soveltuukio allianssi mielestänne kyseiseen hankkeeseen? Mitä keskeistä 

lisäarvoa allianssi tuo hankkeen toteutukseen? Miltä osin allianssi ei sovellu 
hankkeeseen? 

Allianssin muodostaminen  
- Miten saitte tietää allianssiurakasta? Missä vaiheessa ja miten valmistauduitte 

allianssin hankintavaiheeseen? Koulutukset? 
- Mitä osapuolia kuuluu palveluntuottajan projektitiimiin? Ketkä olivat 

avainhenkilöt, joita tarjositte hankkeeseen? Mitkä tekijät puolsivat heidän 
valintaa? 

- Mitkä ovat kokemukset käytetystä hankintamuodosta? Kuinka hyvin 
hankintamuoto soveltui projektiin? 

- Kokemukset palveluntuottajien arviointi- ja valintaprosessista 
o Kuinka laajaa konsortiota haettiin? Kuinka kuormittavaa konsortion 

muodostaminen oli? Millaista panostamista tämä edellytti teiltä? 
(Strategia, kriittiset resurssit) 

 Millainen oli esityksenne allianssikokoonpanoksi? 
 Kuinka konsortion kesken sovittiin rahaliikenteestä ja 

sopimussuhteista? Millaisia palkkiomalleja käytitte 
palveluntuottajien palkkio-osuuden jakamisessa? 

 Millä tavoin yhteistoiminnan kulttuuri tuotiin palveluntuottajan 
projektitiimiin/ konsortioon? 

 Miten projektipäällikön ja pääsuunnittelijan roolit valittiin? 
o Miten allianssin tarjoaminen poikkeaa haastavuudeltaan, 

resurssivaatimuksiltaan ja kuormittavuudeltaan tavanomaisista 
urakkamuodoista tilaajan ja palveluntuottajien osalta? 

o Kuinka pitkälle hankeen suunnittelussa oli edetty allianssin ollessa 
tarjousvaiheessa? 

o Kuinka hyvin valintaprosessi eri vaiheineen ohjasi allianssin 
kokoonpanoa hankkeen parhaaksi? Kuinka hyvin hankintavaiheen 
kuormittavuus oli suhteessa hankkeen ohjaustekijöihin? 

o Liittyykö allianssin valintaprosessiin ongelmakohtia? 
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o Missä määrin palveluntuottajia palkitaan valintaprosessin aikana? 
Kehitettävää? 

o Mitä kynnyskysymyksiä liittyy kiinnostukseenne hakea mukaan 
allianssiin? (insentiivit) Mitä tulisi huomioida erityisesti pienten 
hankkeiden tapauksessa? 

o Miten valintaprosessia tulisi muokata soveltuvaksi pienempiin 
hankkeisiin? Mitä haasteita liittyy allianssin soveltamiseen pienempiin 
hankkeisiin? 

o Kuinka hyvin onnistuitte tarjoamisessa? Minkä uskotte ratkaisseen 
kilpailun teidän eduksenne? 

- Mikä oli lopullisen allianssin kokoonpano? Miten allianssin ulkopuoliset 
sopimussuhteet toteutettiin? Miten yhteistoiminnallisuus varmistettiin allianssin 
ulkopuolella? Keskeiset päätökset? (hankinnat hankkeen parhaaksi, 
rahaliikenne, sopimussuhteet vrt. kaupallinen malli) 

- Mitkä ovat kokemuksenne allianssin hallintorakenteesta? Tukiko 
hallintorakenne tehokasta yhteistoimintaa? 

Kaupallinen malli, allianssisopimus ja kehitysvaihe 
- Kuinka hyvin kaupallinen malli tuki yhteistoimintaa? Kuinka hyvin malli kannusti 

toimimaan projektin parhaaksi? (Kannustimet innovointiin, hyötyjen ja 
tappioiden jako) 

- Miten kulurakenteen sovittamisessa allianssin kompensaatiorakenteeseen 
onnistuttiin? Mitkä tekijät auttoivat/ olivat ongelmallisia? Kokemukset? 

o Kompensaatioperusteet 
 Korvattavat kustannukset? 
 Kokemukset open book -toiminnasta? 

o Kannustinjärjestelmä 
 Ovatko tavoitekustannusmittarin jako-osuudet oikeellisia? 
 Kuinka kattavasti hankkeen avaintulosalueet ohjaavat hankkeen 

tavoitteita? 
 Onko kustannusohjauksella ja avaintulosalueilla yhteys? 

Pyritäänkö mallilla ohjaamaan allianssin tavoitteita? 
o Mitkä ovat kokemukset kannustavista maksuperusteista ja kaupallisesta 

mallista yleensä? Liittyykö malliin ongelmakohtia? (ongelmia 
avaintulosalueiden määrittämisessä, tavoitekustannuksen jakosuhteet ja 
oikeellisuus) Kuinka hyvin kannustimet ovat yhteneviä projektin 
tavoitteiden kanssa? 
 

- Miten hankkeen tavoitekustannuksen suunnittelu toteutettiin hankkeen 
kehitysvaiheen edetessä? 

o Kuinka haasteellista tavoitekustannusta haettiin? Miten osapuolia 
kannustettiin tavoitekustannuksen asettamisessa? 

o Kuinka hyvin tavoitekustannuksen asettamisessa onnistuttiin? 
Ohajustekijöistä päättäminen? Jäikö kustannusrakenteeseen riskejä? 
Kerro tavoitekustannuksen asettamisen prosessista 

o Kuinka hyvin tavoitekustannus piti? 
- Kuinka hyvin muodostui yhteisymmärrys kaupallisesta mallista? Ilmenikö 

eturistiriitoja? Miten ne ratkaistiin? 
- Miten allianssissa varaudutaan erimielisyyksiin ja muutosten hallintaan? 
- Kuinka riskit jaetaan osapuolten kesken? Kohdennetaanko joitain riskejä tietyille 

sidosryhmille? 
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o Kuka kantaa riskin takuukustannuksista ja elinkaaren aikaisista 
korjauskustannuksista? Millaisia malleja käytetään tähän liittyen? 

- Kuinka kaupallista mallia tulisi kehittää laajuudeltaan ja budjetiltaan (ja 
kompleksisuudeltaan) pienempiin hankkeisiin soveltuvammaksi? 

- Kuinka merkittäväksi muodostui tarjouksen hintakomponentti? 

Lopuksi yhteenvetona 
- Mitä selkeitä etuja ja hyviä puolia allianssilla havaittiin olevan? 

o Kuinka hyvin kehitysvaiheen innovaatiot ovat tuottaneet arvoa rahalle? 
o Miten allianssin yhteistoiminta on toiminut hankkeen parhaaksi? 

- Onko allianssi muodostunut tavoitteiden mukaisiksi? 
- Mitä haasteita, ongelmia ja huonoja puolia liittyy allianssiin? 

o Mitä kehitettävää jäi tuleviin hankkeisiin? 
- Mitkä elementit allianssin muodostamisen prosessissa muodostuivat 

haastaviksi ja kuormittaviksi? Onko näiden elementtien arvontuottoa 
mahdollista parantaa? 

- Millä keinoilla rakentamisen tunnettuja ongelmia (osaoptimointi, laadun 
vaatiminen, vihamielinen ilmapiiri, virheet, hukka) voidaan ehkäistä 
pienemmissä projekteissa? 

- Onko hankkeessa sovellettu Lean -työkaluja auttamaan IPD-tavoitteiden 
toteutumisessa? Miten Lean -toiminta voi edistää pienempien 
rakennushankkeiden arvontuottoa? 

- Millä keinoin osapuolia tulisi kannustaa yhteistoimintaan pienissä hankkeissa, 
joissa allianssin muodostaminen ja ylläpitäminen voi olla suhteellisen 
kuormittavaa? 

- Miten allianssin muodostamisen prosessia tulisi kehittää soveltuvaksi 
pienempiin hankkeisiin? 

o Hankintavaiheessa 
o Arviointi- ja valintavaiheessa 

- Kuinka allianssin kaupallista mallia tulisi kehittää pienempiin hankkeisiin 
soveltuvaksi? 

Kehitysideat ja kokemukset tulevia hankkeita ajatellen 
- Kuinka paljon allianssiosaaminen on kehittynyt tilaajan ja urakoitsijoiden 

keskuudessa? 
- Miten uutta tietoa olette saaneet allianssin sovellettavuudesta? 

KIITOS VATAUKSISTANNE! 


