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Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Lausuntopyyntö 27.03.2020, Dnro 041/54/2019 

 

 

Ilmatieteen laitoksen lausunto Tarkastuskertomusluonnoksesta Valtion omaisuuden elinkaaren 
hallinta – koneet ja laitteet 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta lausuntoa 
tarkastuskertomusluonnoksesta valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet. 

Ilmatieteen laitos on perehtynyt tarkastuskertomusluonnokseen ja toteaa, ettei Ilmatieteen 

laitoksella ole esitettyihin laitosta koskeviin asioihin huomautettavaa.  

 

 

Helsingissä 30.3.2020, 

 

 

Jouni Pulliainen 

Toimialajohtaja, Avaruus- ja kaukokartoituskeskus 
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Valtiokonttori 

[Toimiala] 
[Yksikkö] 
[Laatija] 

Lausunto 

[Tarkenne] 
[Asiakirjan nro] 1 ( 1) 
[Liite x] 
VK/407/00.02.04/2020 

1.4.2020 

Valtiokonttorin lausunto VTV:n lausuntopyyntöön tarkastuskertomus
luonnoksesta Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta - koneet ja lait
teet (Dnro 041/54/2019) 

Valtiokonttori toteaa lausuntonaan, että tarkastuskertomusluonnoksessa esi
tetyt suositukset ovat kannatettavia. 

Valtiokonttori ottaa tehtäväkseen ohjeistaa virastoja ja laitoksia investointilas
kelmien laatimisessa ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on julkaista ohjeistus 
vuoden 2021 alkupuolella. 

Helsingissä 1.4.2020 

Pääjohtaja 

Toimialajohtaja Lasse Skog 
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Hallintopoliittinen  osasto  

Valtiontalouden tarkastusvirasto/  
Tuloksellisuustarkastus  

Valtiontalouden tarkastusviraston  lausuntopyyntö  VN/7179/2020-SAAP-1  –  23.3.2020  
 

Puolustusministeriön  lausunto valtiontalouden tarkastusviraston  tarkastuskertomus-
luonnoksesta  Valtion  omaisuuden  elinkaaren  hallinta  –  koneet  ja laitteet   

Puolustusministeriö esittää  lausuntonaan  viitekohdassa mainittuun  VTV:n lausuntopyyntöön  
seuraavaa:  

Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa  tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyihin havaintoi-
hin valtion kone-  ja laiteomaisuuden elinkaaren hallinnassa noudatetuista käytännöistä siltä osin  
kuin ne koskevat Puolustusvoimia.  Puolustusvoimien kone- ja laiteomaisuudesta tarkastuksen  koh-
teeksi oli  valittu  ajoneuvokalusto ja NH90-lentosimulaattori.  Tarkastuksen perusteella  Puolustusvoi-
mien  käyttöajoneuvojen elinkaarin hallinta on pääosin suunnitelmallista ja systemaattista.  Myös  len-
tosimulaattorin elinkaaren hallinnan todetaan  olleen  hyvää.  Tarkastuksessa ei arvioitu puolustusma-
teriaalia, jota ei myöskään  kirjata valtion taseeseen  omaisuutena.  

Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa  tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyihin VTV:n  
suosituksiin:  

1.  Valtiovarainministeriö edellyttää kaikilta ministeriöiltä talousarvioehdotuksen laadintaa kos-
kevan  määräyksen mukaiset tiedot investoinneista.  

2.  Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia investointilaskelmien tekemiseen ja hyödyntämi-
seen talousarvioprosessissa ja sisäisessä laskennassa sekä huomioi myös herkkyyslaskel-
mat osana ohjeistusta.  

3.  Valtiovarainministeriö ohjeistaa virastot suunnittelemaan ja kokoamaan tiedot yhtä toiminta- 
ja taloussuunnitelmakautta  pidempivaikutteisista investoinneista.  

 

Tarkastuskertomusluonnoksessa viitataan valtiovarainministeriön määräyksiin toiminta- ja talous-
suunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (TM 1101 –  23.3.2011).  VTV:n mu-
kaan tarkastuksessa tutkituista hankinnoista ei oltu tehty kattavasti  määräyksen mukaisia selvityksiä 
ja liitetaulukoita.  Määräyksen liitteen III-5 Investointihankkeet mukaiset tiedot merkittävistä investoin-
neista  tulee  esittää sijoitusmenoihin tarkoitettua määrärahaa budjetoitaessa  (määräyskohta 7.12.23).  
Puolustusministeriö katsoo, että määräykset eivät sen sijaan  edellytä sitä,  että vastaavat tiedot tulisi  
esittää esim. toimintamenomomentin määrärahaa budjetoitaessa  (määräyskohdat 7.12.11−7.12.14).  
Tarkastuskertomusluonnoksessa viitataan myös em. valtiovarainministeriön määräysten kohtaan,  
jonka mukaan toimintamenomomenteille budjetoidut tulot ja menot tulee eritellä  liitemuistion III-9  
mukaisesti. Puolustusministeriö noudattaa myös tältä osin valtiovarainministeriön määräystä ja esit-
tää  nämä tiedot vuosittain hallinnonalan toimintamenomomenttien  osalta hallinnonalan talousarvio-
ehdotuksessa.   

 

Ylijohtaja    Teemu Penttilä  

 

Talousjohtaja    Kristiina Olsson  

www.defmin.fi
mailto:kirjaamo@defmin.fi
https://7.12.11�7.12.14
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VN/7179/2020 

  

 
Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Puh 0295 16001 (Vaihde) valtiovarainministerio@vm.fi Y-tunnus 0245439-9 

PL 28, 00023 Valtioneuvosto Faksi 09 160 33123 www.vm.fi 
 

Lausuntopyyntö: Tarkastuskertomusluonnos Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja 
laitteet  

Tarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota keskeisiin ongelmiin ja haas-
teisiin liittyen valtion omaisuuden elinkaaren hallintaan koneiden ja laitteiden 
osalta. Investointien mittaluokka ja pitkä käyttöikä korostavat pidemmän aika-
välin suunnittelun ja elinkaarikustannusten arvioinnin merkitystä. 
 
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että kustannusten riskejä voitaisiin parem-
min tuoda esille hyödyntämällä herkkyystarkasteluita. Esimerkiksi merentutki-
musalus Arandan tapauksessa tulorahoitukseen liittyvä epävarmuus on vai-
keuttanut kustannusten arviointia. Mahdollisista herkkyystarkasteluista huoli-
matta koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvää huomattavaa vaihtelua on kui-
tenkin tarpeen ottaa huomioon jo ns. perusarviossa, jotta vältytään siltä, että 
päätöksenteko perustuisi liian myönteisiin oletuksiin kustannuksista.  
  
Tarkastuskertomuksessa käsiteltiin mm. poliisien ajoneuvojen hankintaa. Tä-
hän liittyen voi todeta, että poliisien käytössä olevien tavanomaisten ajoneuvo-
jen lisäksi poliisin suorituskyvyn parantamiseksi erityisesti vaativia tilanteita 
varten on vuosina 2018-2019 hankittu panssaroituja ajoneuvoja (MB G280 
CDI LAPV 5.4). Hankintoihin on käytetty toimintamenomomenttia 26.10.01. 
Tästä näkökulmasta olisi perusteltua, että kyseisellä momentilla olisi todettu 
mahdollisuus käyttää määrärahoja myös investointeihin.  
 
Tarkastuskertomuksessa on esitetty kaavio, jossa on kuvattu Rajavartiolaitok-
sen käytössä olevien nykyisten alusten ennakoitua käyttöaikaa. Kuviossa on 
viitattu kahden uuden vartiolaivan käyttöönottoon vuosien 2022-2023 aikana. 
Nämä eivät kuitenkaan sisälly hallituksen syksyllä (7.10.2019) linjaamaan julki-
sen talouden suunnitelmaan (JTS) eikä myöskään keväällä 2020 laadittuun 
JTS:ään. 
  

 
 

 
budjettipäällikkö Sami Yläoutinen  
 
 
 
budjettineuvos Marko Synkkänen 
 

 
 
Tiedoksi  VM/BO, Armi Liinamaa 
  VM/BO, Petri Syrjänen  

VM/BO, Kirsti Vallinheimo 
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Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
musluonnoksesta Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeri-
öltä lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta koskien Valtion omaisuuden 
elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet. LVM:n hallinnonalan osalta tarkastus 
on kohdistunut Ilmatieteen laitoksen satelliittiantennin elinkaaren hallintaan. 
Lausuntonaan liikenne- ja viestintäministeriö esittää seuraavaa. 
 
Kertomusluonnoksessa todetaan Ilmatieteen laitoksen hoitaneen satelliitti-
antennin elinkaaren hallintaa hyvin. Elinkaarta hallitaan huolenpitosopimuk-
sen avulla, mikä on tarkastuksen perusteella kyseisen laitteen kohdalla tar-
koituksenmukaista. Antennin hankintapäätöstä tehdessä laitos ei ole tehnyt 
herkkyyslaskelmia eri skenaarioiden osalta, sillä uusi antenni oli täyden-
nysinvestointi olemassa olevaan satelliittiantennikokonaisuuteen ja myös 
uuden satelliittiantennin osalta halutiin varmistaa antennin operatiivinen toi-
mintavarmuus ja asiantuntemukseen perustuva antennin huolto- ja ylläpito. 
Laitoksella on satelliittiantennien osalta huolto- ja tukipalvelusopimus anten-
nin valmistajan kanssa. 
 

Satelliittiantennin käyttöaste on noin 95 % ja antenniin kohdistuu myös kan-
sainvälistä kysyntää ja siten myös tulorahoitusta. Omaisuuden teknisessä 
ylläpidossa on käytetty ylläpitosopimusta, minkä vuoksi ylläpitokustannukset 
on pystytty ennakoimaan hyvin. Laitos suunnittelee kustannuksia ja tuottoja 
neljän vuoden aikajänteellä antennikokonaisuuden osalta. Elinkaaripäivityk-
sellä satelliittiantennien elinkaari pitenee noin 10-15 vuotta. Laitos ei ole 
suunnitellut satelliittiantenneista luopumista. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole kommentoitavaa tarkastusviraston 
havaintoihin satelliittiantennien elinkaareen hallintaan. 

Tarkastushavaintojen perusteella tarkastusvirasto esittää suosituksinaan, 
että 
 

1. valtiovarainministeriö edellyttää kaikilta ministeriöiltä talousarvioeh-
dotuksen laadintaa koskevan määräyksen mukaiset tiedot investoin-
neista;  

2. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia investointilaskelmien te-
kemiseen ja hyödyntämiseen talousarvioprosessissa ja sisäisessä 
laskennassa sekä huomioi myös herkkyyslaskelmat osana ohjeis-
tusta; sekä  
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3. valtiovarainministeriö ohjeistaa virastot suunnittelemaan ja kokoa-
maan tiedot yhtä toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidempivaikut-
teisista investoinneista.  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tarkastusviraston suosituksia kannatet-
tavina. Ministeriö toteaa myös, että pitkäjänteisellä viraston toiminnan ml. 
hankintoihin ja niihin liittyvällä vuotuisella ylläpidon suunnittelulla voidaan 
saavuttaa parhaiten yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä ehkäistä toimin-
taan ja siihen liittyviin kriittisiin laitteistoihin kohdistuvan korjausvelan synty-
minen. Ministeriön näkemyksen mukaan samalla tulisi luoda järjestelmälli-
nen menettely säännöllisesti uusittavan (laite)infran rahoittamiseksi ja hal-
linnollisen perustelutaakan vähentämiseksi. Näin etenkin sellaisten inves-
tointien kohdalla, joilla parannetaan yksittäisen viraston toiminnan tuloksel-
lisuutta ja toimintavarmuutta, edistetään laajempaa yhteiskunnallista vaikut-
tavuutta sekä mahdollistetaan uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöä.  

 
 
 
 
  

Juhapekka Ristola 
Osastopäällikkö, ylijohtaja 
 
 
 

  Jaana Kuusisto 
Talousjohtaja 
 
 
 

Tiedoksi LVM:n konserniohjausosasto ja verkko-osasto 
LVM:n konserniohjausosasto/talouskehitysyksikkö, ohjausyksikkö 

  Ilmatieteen laitos 
  Valtiovarainministeriö 



 

 Lausunto  1 (2) 
 

 

  

Heidi Holkeri 17.4.2020  VN/7179/2020 
  VN/7179/2020-YM-4 

 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto - tuloksellisuustarkastus   
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Ympäristöministeriöltä pyydetty lausunto valtiontalouden VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta 
- Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet 

 

Ympäristöministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto VTV:ssä valmisteltavana olevan valtion 
omaisuuden elinkaarihallintaan liittyvää tarkastuskertomuksen luonnoksesta (Dnro 041/54/2019), joka 
koskee valtion omaisuuden elinkaaren hallintaa – koneet ja laitteet. Ympäristöministeriö keskittyy 
tässä lausunnossaan vain niihin luonnoksen osioihin, joissa käsitellään MTA Arandan hallinnointia.  

Ympäristöministeriö pitää valtion hallinnoiman infrastruktuurin elinkaaren hallintaa käsittelevää 
tarkastuskertomusta tarpeellisena ja ajankohtaisena. Ympäristöministeriö pitää luonnoksen 
havaintoja osuvina ja oikeansuuntaisina sekä luonnoksessa esitettyjä suosituksia tervetulleina.  

Raportissa todetaan, että Arandan hintava peruskorjaus ja Arandan ylläpitokulujen kattaminen alusta 
vuokraamalla olisi edellyttänyt asiantuntemuksella laadittuja herkkyyslaskelmia. Ympäristöministeriö 
tarkentaa, että Arandan ylläpito- ja käyttökustannukset maksetaan pääosin SYKEn 
toimintamenomäärärahasta ja käyttöasteen nostaminen alusta vuokraamalla on ollut toissijainen 
keino kustannusten kattamiseksi. Investointien riskien esiintuomiseksi ja arvioimiseksi olisi 
valtionhallinnossa tärkeää laatia herkkyyslaskelmia nykyistä enemmän. Valtiokonttorilla on 
talousarviolain mukaan määräyksenantovaltuus tätä koskevista laskentatoimen hoidon 
yksityiskohdista. Tällä hetkellä määräyksiä tai ohjeita ei ole annettu investointitoimesta muutoin kuin 
kirjanpidollisen käsittelyn näkökulmasta. Ympäristöministeriö pitää kannatettavana, että Arandaan, 
kuten myös muihin infrastruktuureihin ja investointeihin liittyvää herkkyyslaskelmien laatimista 
tultaisiin jatkossa ohjeistamaan. Tämä siitä syystä, että peruskorjauksen vuoksi Arandan käyttöikä 
jatkui muutamalla vuosikymmenellä. 

Ilmeisen oikea havainto on, että arviot Arandan käyttöasteesta ovat olleet eri selvityksissä liian 
optimistisia. Suomea velvoittavien meritutkimuksen ja meriympäristön tilan seurannan edellyttämien 
käyttöpäivien lisäksi alukselle ei ole helposti löydettävissä kuluja tasaavaa yhteiskäyttöä muista 
toimijoista ja toiminnoista.  

Ympäristöministeriö yhtyy havaintoon, että merkittävä osa Arandan kustannuksista on aiempina 
vuosina saatu katettua Ruotsin kanssa tehdyn tutkimusyhteistyön ansiosta. Ympäristöministeriö 
haluaa lisäksi tuoda esille, että Aranda jäi ympäristöhallinnon hallinnoitavaksi vuonna 2009 
Merentutkimuslaitoksen jakamisen yhteydessä. Tarkoituksena on ollut Arandan laajempi yhteiskäyttö 
kansallisessa tutkimustoiminnassa. Nykyisin tilanne on kuitenkin se, että Arandan käyttökulut 
joudutaan kattamaan pääsääntöisesti Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoista. 
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Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus asettivat selvityshenkilön kesällä 2019 selvittämään 
Arandan hallinnoinnin eri vaihtoehtoja. Kuten VTV:n raporttiluonnoksessa todetaan, parhaana 
ratkaisuna ympäristöministeriö pitää kaikkien osalta sitä, että Arandan hallinnointi kilpailutetaan ja 
ulkoistetaan. Tällä ratkaisulla Suomen ympäristökeskuksen nyt Arandan hallinnointiin käytetyt 
henkilöresurssit voitaisiin suunnata paremmin merentutkimukseen ja sen suunnitteluun. VTV:n 
raporttiluonnoksen huomio siitä, että Aranda on Suomen ympäristökeskuksen kaltaiselle virastolle 
taloudellisesti iso ja haastava kokonaisuus hallittavaksi, on oikea.  

 

 

 

 
Ympäristöneuvos Saara Bäck 
 
 
 
Kehittämispäällikkö Heidi Holkeri 

 

 

Liitteet  
 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto  
 

Sisäministeriön lausunto; VTV:n tarkastuskertomus; Valtion 
omaisuuden elinkaaren hallinta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa 
luonnoksestaan tarkastuskertomukseksi koskien Valtion omaisuuden 
elinkaaren hallintaa. Tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että 
kertomukseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä sekä kuulla näkemyksiä 
tarkastusviraston alustavista kannanotoista.  

Myös Rajavartiolaitokselta ja Poliisihallitukselta on pyydetty omaa lausuntoa. 

Luonnoksessa tarkastusvirasto suosittaa, että  

1. Valtiovarainministeriö edellyttää kaikilta ministeriöiltä talousarvio-
ehdotuksen laadintaa koskevan määräyksen mukaiset tiedot investoinneista. 
2. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia investointilaskelmien 
tekemiseen ja hyödyntämiseen talousarvioprosessissa ja sisäisessä 
laskennassa sekä huomioi myös herkkyyslaskelmat osana ohjeistusta.  

3. Valtiovarainministeriö ohjeistaa virastot suunnittelemaan ja kokoamaan 
tiedot yhtä toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidempivaikutteisista 
investoinneista. 

Sisäministeriöllä ei ole tarkastuskertomusluonnokseen ja sen alustaviin 
kannanottoihin lausuttavaa.  

 

 

Poliisijohtaja  Stefan Gerkman 

 

Poliisiylitarkastaja Heidi Kankainen  

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 17.04.2020 klo 11:25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

  
  
Tiedoksi  Osastopäällikkö Tero Kurenmaa 

Talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 
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