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Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä 

 
Aika Perjantai 25.10.2019 klo 8.00-8.45 
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 
 
projektipäällikkö Jyrki Rihu puolustusministeriö (asiantuntija) 
hankepäällikkö Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri) 
 
hankejohtaja Lasse Koponen, valtiovarainministeriö (esittelijä) 
Viestintäpäällikkö Thomas Sund, valtiovarainministeriö (viestintä) 
 

 
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista. Muissa asioissa käydään keskustelua ICT-
järjestelmistä. 
 

2. Valmisteluhankkeen tilannekatsaus ja hanketoimiston työskentely ja sen rooli 
Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan tilannekatsaus ja hankejohtajan esitys koskien hanke-
toimiston tähänastista työskentelyä ja roolia. 

PLM:n näkemyksen mukaan hanketoimiston tehtäviin ja rooliin kuuluu projektiryh-
mien ohjaamisen lisäksi myös konkreettinen valmistelutyö, mitä pitää nykyisestä li-
sätä. 

Päätettiin siirtää organisaatio ja toimintamalli-projektiryhmän organisointia koskeva 
ensivaiheen tehtävä jatkotyöstettäväksi hanketoimistoon. Hanketoimisto kuulee jatko-
valmistelun yhteydessä organisaatio ja toimintamalli- projektiryhmää ja käyttää ryh-
mää tarvittaessa lisäselvitysten tekoon. 

Hanketoimisto käsittelee ja tuottaa päätösehdotukset ohjausryhmälle kaikissa ohjaus-
ryhmän päätettäväksi tuotavissa asioissa. 

3. YT –menettelyn tilanne 
Kirjattiin tiedoksi poikkihallinnollisen yhteistoimintamenettelyn etenemisestä. Puolus-
tushallinnon henkilöstön asemaa käsitellään erikseen myös puolustushallinnon yh-
teistoimintamenettelyssä. Tätä ei ole vielä puolustushallinnon puolella aloitettu. 
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4. Projektiryhmien kokoonpanot  
Hyväksyttiin PLM, VM, PV, PHRAKL, SK asiantuntija ja puheenjohtajanimeämiset 
esitetysti.  

Päätettiin pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään HR-ryhmään yksi järjestöjen yhtei-
nen edustaja ja tälle varajäsen. Henkilöstöjärjestöjen toivotaan sopivan keskenään 
yhteisestä edustajasta, joka voi olla pysyvä tai vaihtuva. 

Henkilöstön edustajia kuullaan lisäksi erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa tarpeen 
mukaan. Projektiryhmät määrittelevät tätä varten omiin projektisuunnitelmiinsa kuule-
misia varten tarvittavat aikataulut. Kuulemistilaisuuksien tavoitteena on tiedottaa, 
kuulla ja pitää suunnittelussa mukana henkilöstöä heihin liittyvissä kysymyksissä. 
Pääosa henkilöstöä koskevista asioista pyritään käymään läpi poikkihallinnollisessa 
yhteistoimintamenettely –ryhmässä. 

5. Lakivalmistelun tilanne 
Kirjatiin tiedoksi hankepäällikön selvitys hankkeeseen liittyvän lakivalmistelun tilan-
teesta. Toistaiseksi lainvalmistelu odottaa hankkeen osalta talouspoliittisessa ministe-
rivaliokunnassa tehtäviä linjauksia ja lainvalmistelu on keskittynyt yleisiin selvitysteh-
täviin. Puolustusministeriön ohjausmahdollisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota 
lainvalmistelussa ja lopputuloksessa. 

6. Muutoksen strategialuonnos 
Hyväksyttiin muutoksen strategian pääkohdat jatkotyöstettäväksi esityksen mukai-
sesti. Strategiaan lisätään riittävän riskienhallinnan tavoitteet siten, että tunnistetaan 
siirtymävaiheen riskit ja niiden hallintakeinot. 

7. Hankkeen viestintäsuunnitelma 
Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma suunnitelman mukaisesti.  

8. Henkilöstökyselyn tulokset 
Merkittiin tiedoksi saaduksi henkilöstökyselyn tulokset. 

9. TALPOL –päätösesitys 
 

Päätettiin palauttaa päätösesitys talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle hanketoimistoon 
käsiteltäväksi ja jatkovalmisteltavaksi. Jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota tytärlii-
kelaitoksen aseman, valtion vuokramallin, puolustushallinnon erityistarpeisiin vastaami-
sen ja ohjausmallin osalta.  
 
Puolustusministeriön puolelta tuotiin esiin, ettei ole tarve kehittää valtionhallinnon ylei-
sestä vuokramallista eroavaa järjestelmää. Yleisen vuokramallin soveltamisesta puolus-
tuskiinteistöjen osalta TALPOL-esityksessä tulisi kuitenkin linjata kerta- ja annuiteetti-
vuokran soveltamisesta laaja-alaisemmin puolustushallintoon. 
 
Puolustusministeriön näkemyksen mukaan strateginen kumppanuus Puolustusvoimien 
kanssa edellyttää riittävän itsenäistä, erillään johdettua Puolustuskiinteistöjä.  
  
Valmistelun perusteella esitys tuodaan ohjausryhmän käsiteltäväksi uudelleen ja hyväk-
syttäväksi 15.11.2019 kokouksessa. Kokouksessa aiheina ovat organisaatio- ja toiminta-
mallin ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätösehdotuksen hyväksyminen ohjaus-
ryhmän osalta. 

 
10. Muut asiat 
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Keskusteltiin ICT-järjestelmien rakenteen ja toteutustavasta. Todettiin, että näihin liit-
tyy erityisiä puolustushallinnon tarpeita, jotka tulee ottaa huomioon ICT-ryhmän 
työssä ja esityksissä. 
 
Käsiteltiin henkilöstöjärjestöjen ehdotus laajentaa ohjausryhmän kokoonpanoa henki-
löstön edustajilla. Ohjausryhmän kokoonpano pysytetään nykyisessä laajuudessaan. 
 
Seuraava kokous pidetään 15.11.2019 klo 9.30 -11.00. 
 
Muut aiemmin sovitut kokoukset  
- 21.11.2019 
- 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 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 8.50. 

 
Liite 
 

Kooste henkilöstön osallistamiskyselystä 
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