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Senaatti-kiinteistöjen lausunto, Omaisuuden elinkaaren hallinnan ohjeet 

 

Senaatti-kiinteistöt kiittää mahdollisuudesta lausua Omaisuuden elinkaaren hallinnan ohjeet 
–selvitysluonnokseen 19.11.2018. 

Alla Senaatti-kiinteistöjen havainnot selvitysluonnokseen: 

 Sivu 7: Senaatti-kiinteistöjen rakennusten tasearvo on noin 3,3 miljardia euroa. 
Selvyyden vuoksi on hyvä todeta, että lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistamien maa-
alueiden tasearvo on noin 0,5 miljardia euroa ja osakemuotoisten 
kiinteistöomistusten määrä on noin 0,4 miljardia euroa. Taseen loppusumma on 
yhteensä 4,5 miljardia euroa (tilinpäätös 31.12.2017). 

 Sivu 29 ja 35: Senaatti-kiinteistöt tarjosi mahdollisuuden tutustua ohjeistukseen 
Senaatti-kiinteistöjen sisäisessä verkossa. Ohjeistuksen suuren määrän vuoksi tämä 
olisi tarkoituksenmukaisin tapa tarkastella ohjeistuksia. Mikäli VTV haluaa tarkastella 
ohjeistuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä talousjohtaja Mikko Aholaan tai 
operatiivinen johtaja Juha Lemströmiin. 

 Sivu 41: Talouspoliittinen ministeriövaliokunta linjasi syyskuussa 2018, että Senaatti-
kiinteistöjen valtiovuokralaisten (in-house) vuokraustoiminnan oman pääoman 
tuoton tulee olla 0,4 %:a 1.1.2020 lähtien. Oman pääoman tuottovaatimuksen taso 
tarkastellaan neljän vuoden välein. 

 Sivu 27 ja 43: Normaalien liiketaloudellisten käytäntöjen mukaan Senaatti-
kiinteistöissä tehdään investointien herkkyystarkasteluja osana investointien 
päätösprosessia. Esimerkiksi urakkamuotojen valinnassa (esim. kiinteähintainen 
jaettu urakka vai tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakka) ja rakennusosien 
(esim. betoni- vai teräsrunko) valinnassa käytetään herkkyystarkasteluja. 
Herkkyystarkasteluiden toteuttamiselle ei ole erillistä ohjetta tai velvoitetta. 

 Sivu 44: Senaatti-kiinteistöillä on dokumentoitu laskentamalli diskonttauskoron 
määrittelyyn. Muistio on liitteenä. Diskonttauskorko tullaan päivittämään, koska 
Senaatti-kiinteistöllä asetettu tuottovaatimus muuttuu 1.1.2020 lähtien. 
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Haluamme vielä lisäksi tuoda esiin, että Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut yhteistyössä 
asiakasvirastojen kanssa laajoja prosessianalytiikkaan perustuvia vaikuttavuusanalyysejä. 
Syksyllä 2018 päivitetyn strategian tulemme tekemään vaikuttavuusanalyysejä 
kasvavassa määrin. Tämä korostuu erityisesti käyttösidonnaisten kiinteistöjen (esim. 
vankilat, poliisitalot, laboratoriot) suunnittelu- ja investointivaiheessa. Esimerkkejä 
vaikuttavuusanalyyseistä ovat Hämeenlinnan uuden naisvankilan hankesuunnittelu sekä 
Oulun uuden poliisitalon ja vankilan sijaintitarkastelu. Esittelemme näitä 
vaikuttavuusanalyysejä tarvittaessa. 

Koko elinkaaren tuottojen, kustannusten ja ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa 
investointien päätös- ja toimeenpanoprosesseja. Senaatti-kiinteistöt haluaa korostaa 
jatkossa perinteisen investointien kannattavuus- ja elinkaarikustannuslaskennan lisäksi 
investointien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja virastorajat ylittävää valtion 
kokonaisetua. 

 

Helsinki 29.11.2018 

Senaatti-kiinteistöt 

 

Mikko Ahola  Juha Lemström 

Talousjohtaja  Operatiivinen johtaja 

 

  

 

LIITE 
 
Senaatti-kiinteistöjen investointilaskennan diskonttauskorko 
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Valtiontalouden tarkastusviraston selvitysluonnos sekä lausuntopyyntökirje (Dnro 157/54/2018). 

OMAISUUDEN ELINKAAREN HALLINNAN OHJEET 

1 Yleistä 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt antamaan lausunnon laati-
mastaan selvitysluonnoksesta liittyen omaisuuden elinkaaren hallintaan 
(viite). Lausuntopyynnön tarkoituksena on varmistaa, että selvitykseen 
ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä sekä kuulla osapuolien näkemys selvi-
tyksen alustavista johtopäätöksistä.  

Selvityksessä kartoitetaan, minkälaisia elinkaaren hallinnan ohjeita val-
tion eri toimijoilla on. Selvityksen tavoitteena on saada yleiskuva oh-
jeista ja menettelyistä, joilla valtion eri toimijat hallitsevat aineellisen 
omaisuuden elinkaaren hyötyjä ja kustannuksia. Selvityksessä keskity-
tään ohjetasoon, eikä siinä arvioida elinkaaren hallinnan käytännön to-
teutusta tai omaisuuden toteutuneita elinkaarikustannuksia tai -hyötyjä. 
Työ on tehty selvityksenä (eikä tarkastuksena), koska valtiolla ei ole 
selkeää kriteeriä sille, millä tavoin valtion omaisuutta hallitaan sen elin-
kaaren aikana. 

Selvityksen kohdeorganisaatiot ovat Liikennevirasto, Puolustusvoimat, 
Rajavartiolaitos, Senaatti-kiinteistöt, sekä valtiovarainministeriön Jul-
kICT-toiminto. Tarkastelu kohdistuu pääosin aineellisen omaisuuden 
hallintaan (aineettomista hyödykkeistä tarkastellaan kuitenkin IT-inves-
tointeja). Selvitys kohdistuu valtion omaan omaisuuteen, ei valtion tuke-
miin muiden talousyksiköiden investointeihin. 

2 Puolustusvoimien havainnot 

- SIVU 25: ”3.3 Toimialakohtaisten ohjeiden määrä vaihtelee.” 

o ”Puolustusvoimien ohjeistus ei ole julkista”.  

Tässä kohtaa ei käy ilmi, että mikä ohjeistus ei ole julkista. 
Kaikki tässä selvityksessä käytetyt ja luetellut asiakirjat 
ovat julkisia. Esitetään poistettavaksi kyseinen lause. 

- SIVU 42: Luku 5.2 kohta ”Toimialoilla lasketaan elinkaarikustannuk-
sia eri tavoin” 
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o ”Elinkaarikustannuksia ei määritetä kaikissa hankinnoissa. Esi-
merkiksi puolustusvoimissa se määritetään hankkeissa, joi-
den rahoitukseen liittyy epävarmuutta.”  

Puolustusvoimien kaikissa hankkeissa laaditaan elinjak-
sosuunnitelmat ja -kustannuslaskelmat. Esitetään poistetta-
vaksi jälkimmäinen lause. 

- SIVU 46: Luku 5.2 kohta ”Puolustusvoimat ei arvioi suorituskykyin-
vestointien rahamääräistä hyötyä” 

o ”Laskelma on mahdollista tehdä myös pelkkänä kustannusver-
tailuna, jolloin huomioidaan vain esimerkiksi kahden vaihto-
ehdon väliset kustannuserot.” 

Lauseessa puhutaan esimerkistä. Esitetään, että sana 
”vain” poistetaan tai sanajärjestys muutetaan ”vain” ja ”esi-
merkiksi” sanojen osalta. 

3 Muuta 

Asiaa hoitaa pääesikunnan logistiikkaosastolla majuri Ari Paavola 
(0299-510903, ari.kalevi.paavola@mil.fi).  

 
Pääesikunnan päällikkö 
Kenraaliluutnantti Timo Kivinen 
 
 
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 
Kenraaliluutnantti Timo Rotonen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI Puolustusministeriö 
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Valtiontalouden tarkastusviraston asiakirja dno 157/54/2018/19.11.2018 
 
Omaisuuden elinkaaren hallinnan ohjeet 

 
Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillinen osasto on perehtynyt Valtiontalouden 
tarkastusviraston luonnosasiakirjaan koskien omaisuuden elinkaaren hallinnan 
ohjeistusta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
1. teknillinen osasto näkee kehittämisen arvoisena asiana valtion hallinnossa, 

että valtion omistaman materiaalin elinkaaren hallintaan luotaisiin yhteneväi-
set menettelytavat ja laskentamallit. 

2. teknillinen osasto toteaa, että hankintayksikön tulee pystyä luottamaan sii-
hen, että Hansel-puitesopimuksiin jo kertaalleen kilpailutetut tuotteet täyttä-
vät hankinnan vähimmäisvaatimusten periaatteet koskien ympäristö- ja 
energiaratkaisuja.  Toteamuksella viitataan lausunnon kohtaan 2.2:  

a. Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa 
hankinnoissa (1509/2011) mukaan energia- ja ympäristövaikutukset on otettava 
huomioon vähimmäisvaatimuksena tai kokonaistaloudellisen edullisuuden vertai-
luperusteena, jolloin vaikutukset muunnetaan rahamääräisiksi elinkaaren aikaiset 
kustannukset huomioiden. Ajoneuvojen koko elinkaarelle kohdistuvat ympäristö-
kustannukset tulee laskea kuten direktiivissä 2009/33/EY säädetään. 

 
 
Osastopäällikkö  
Eversti    Olli Lampinen 
 
 
 
Materiaaliyksikön päällikkö  
Everstiluutnantti   Veli-Matti Valli 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 10.12.2018 klo 
16:42. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 
 
JAKELU tuloksellisuustarkastus@vtv.fi  

TIEDOKSI Teknillinen osasto: kaupallinen yksikkö, alusyksikkö, tietotekniikkayksikkö, kiin-
teistöyksikkö, materiaaliyksikkö 
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