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Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä 

 
Aika Torstai 19.12.2019 klo 8:00 - 9:00 
Paikka Helsinki, Mariankatu 9, nh Hyvinvointi  
 
Jäsenet  

alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja) 
kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja) 
osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö 
sotatalouspäällikkö Timo Rotonen, puolustusvoimat 
 
hankejohtaja Lasse Koponen, valtiovarainministeriö (esittelijä) 
hankepäällikkö Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri) 
projektipäällikkö Jyrki Rihu puolustusministeriö (asiantuntija) 
Viestintäpäällikkö Thomas Sund, valtiovarainministeriö (viestintä) 

 
 
MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että valmistelu ja TALPOL kä-
sittely ovat edenneet maan hallituksen vaihdoksesta huolimatta suunnitellusti. 
 

2. Toteutusvaiheen organisoituminen 
Hyväksyttiin hankejohtajan esittelemä ja toimintamallit/organisaatioryhmässä val-
misteltu esitys toteutusvaiheen organisoinnista. 

Ohjausryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen päätettiin lisätä: 
- STALPÄÄLL Timo Kakkola (Timo Rotosen tilalle) 
 
Ohjausryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi 1.1.2020 alkaen päätettiin lisätä: 
- Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö 
- Sara Kajander, puolustusministeriö (Jyrki Rihun tilalle) 

 
Esittelijänä ohjausryhmässä toimivat tulevan konsernin tasoisissa asioissa Jari 
Sarjo ja Matias Warsta, muissa asioissa Lasse Koponen. 

Hanketoimiston kokoonpano hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Rakennuslaitok-
selle varataan mahdollisuus täydentää hanketoimistokokonaisuutta yhdellä edus-
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tajalla tasapainoisen kokoonpanon varmistamiseksi. Hanketoimistossa puolustus-
ministeriön edustajina toimivat Sara Kajander ja Jyrki Rihu. PLM edustajien väli-
nen työnjako sovitaan erikseen hanketoimistossa. 

Konserni- ja organisaatioryhmän rooli tarkennetaan vielä esitysmateriaaliin. PV 
esittää PLM:lle edustajan nimettäväksi ko. ryhmään. Ryhmässä käsitellyt asiat 
tulee tuoda joko päätettäväksi tai tiedoksi ohjausryhmään.  

Ohjausryhmä korosti, että valmistelu tapahtuu edelleen sovittujen ryhmien ja or-
ganisoitumisen puitteissa. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen informointi ja ajan ta-
salla pitäminen tulee varmistaa ja Senaatti-kiinteistöjen hallituksen päätösvaltaan 
kuuluvat asiat tulee viedä tavanomaisin menettelyin sen päätettäväksi. 

3. Lainsäädännön tilannekatsaus 
Kirjattiin tiedoksi Hankepäällikkö Ilkka Koposen laatima tilannekatsaus.   

Jukka Juusti kiitti hyvästä yhteistoiminnasta lainvalmistelutyössä ja toivoi, että 
hallituksen esityksen kommentointiin jää riittävästi aikaa. Ohjausryhmä toi esille, 
että perusteet normaalista poikkeavalle lausuntoaikataululle tulee kirjata ylös. 

Investointien ohjaus eduskunnan taholta konsernintasoisesti on arvioitava ja pe-
rusteltava hallituksen esitykseen. Tuotiin esille, että konsernitasoisille investointi-
valtuuksille on kuitenkin olemassa hyvät perusteet. 

Taseen arvona siirtohetkellä käytetään kirjanpitoarvoa. Rakennuslaitoksen osalta 
käytössä on virastojen noudattama kirjapitokäytäntö, joka ei suoraan tunnista tätä 
määritelmää. Pykälän muotoilussa tai perusteluissa otetaan tämä eroavaisuus 
huomioon.  

Päätetiin jatkaa lakivalmistelua esitetyn mallin mukaisesti.  

Todettiin, että lainvalmistelun aikataulu on tiukka. Mikäli lainsäädäntötyö edus-
kunnassa jostain syystä viivästyisi suunnitellusta aikataulusta, ohjausryhmä va-
rautuu keväällä 2020 käsittelemään tarvittavia toimenpiteitä ja hankkeen eteen-
päin viemisen vaihtoehtoja. Päätettiin asettaa lainsäädännön edistymiselle tarkis-
tuspiste keväälle 2020, kun eduskunnan käsittelyaikataulu tarkentuu. 

Ohjausryhmä muistutti, että henkilöstöjärjestöjen kanssa on hyvä käydä ajoissa 
keskusteluja. Henkilöstön etujen osalta mm. lomaoikeuksien käsittely on tarpeel-
lista kuvata hallituksen esitykseen. Lainvalmistelun tilanne ja lainsäädännön si-
sältö käydään poikkihallinnollisessa yhteistoimintaryhmässä läpi. 

Todettiin, että myös valiokuntia tulisi tavata etukäteen. Yhteydenpito Työ- ja elin-
keinoministeriön suuntaan hoidetaan VM tasolta liittyen liikelaitoslain kilpailuneut-
raliteettitulkintoihin. 

4. Hankkeen riskikartta 
 
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 

5. Hankkeen budjetti  
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

6. Muut asia 
Seuraavat sovitut kokoukset  
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- 17.1.2020 
- 26.2.2020 
- 23.3.2020 
- 20.4.2020 
- 18.5.2020 
- 15.6.2020 
- 17.8.2020 
- 21.9.2020 
- 26.10.2020 
- 23.11.2020 
- 16.12.2020 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 9.00 


	Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

