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Valtiovarainministeriö

Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VN/10445/2019-VM-8

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja
Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Valtiovarainministeriö on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa otsikossa
mainitusta esitysluonnoksesta. Puolustusministeriö on pyytänyt asiasta edelleen
lausuntoa Puolustusvoimilta ja Puolustushallinnon rakennuslaitokselta, joiden esittämät
kommentit on otettu huomioon tässä lausunnossa.
Puolustusministeriö kiittää valtiovarainministeriötä hankkeen hyvästä ja tehokkaasta
valmistelusta. Puolustusministeriö pitää hankkeen tavoitteita tärkeinä ja valmistelussa
valittua perusratkaisua tilahallinnan keskittämisestä Puolustuskiinteistöttytärliikelaitokseen perusteltuna. Ehdotettu toimintamalli tukisi nykytilaa paremmin
Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitamista muuttuneessa
turvallisuusympäristössä.
Puolustusministeriö esittää luonnoksesta seuraavat yksityiskohtaiset huomiot esityksen
jatkovalmistelua varten:
1. Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:
Puolustuskiinteistöjen hallinto
Puolustuskiinteistöjen hallituksen nimittäminen
Puolustuskiinteistöjen hallinnosta säädettäisiin Senaatti-kiinteistöistä ja
Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan
Puolustuskiinteistöillä on hallitus ja johtaja. Säännökset hallituksen nimittämisestä
puolestaan sisältyisivät yleisen liikelaitoslain 7 §:ään. Pykälän perusteella
valtiovarainministeriö nimittäisi Puolustuskiinteistöjen hallituksen sekä määräisi
hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:n perustelujen mukaan
Puolustuskiinteistöjen hallituksessa olisi normaalitilanteessa enemmistö
puolustusministeriön nimeämiä edustajia.
Puolustusministeriön näkemyksen mukaan säännökset puolustusministeriön roolista
hallituksen nimittämisessä tulisi nostaa perustelutekstistä lakiin. Jäsenten enemmistön
lisäksi lakiin tulisi kirjata myös se, että Puolustuskiinteistöjen hallituksen puheenjohtaja
määrätään puolustusministeriön esittämien hallituksen jäsenten joukosta.
Asioiden esittely Puolustuskiinteistöjen hallitukselle
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Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:n 3 momentin mukaan
Puolustuskiinteistöjen johtaja toimisi esittelijänä asioissa, jotka liittyvät palveluiden
tuottamiseen Puolustusvoimille sen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Muissa
asioissa esittelijänä toimisi Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja.
Puolustusministeriö pitää sinänsä perusteltuna sitä, että Senaatti-kiinteistöjen
toimitusjohtaja osallistuu koko konsernia koskevien asioiden valmisteluun.
Esittelyvastuusta tulisi kuitenkin säätää siten, että yleistoimivalta esitellä asioita
Puolustuskiinteistöjen hallitukselle olisi Puolustuskiinteistöjen johtajalla, mistä
pääsäännöstä Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtajan esittelyvastuu olisi poikkeus.
Puolustusministeriö pitäisikin tarkoituksenmukaisena sitä, että Senaatti-kiinteistöjen
toimitusjohtaja esittelisi Puolustuskiinteistöjen hallitukselle vain sellaiset asiat, joilla on
merkittäviä vaikutuksia koko konserniin. Pykälän säännöskohtaisissa perusteluissa voisi
olla hyödyllistä kuvata myös Senaatti-kiinteistöjen hallituksen rooli koko konserniin
merkittävästi vaikuttavissa asioissa, jotka käsitellään Puolustuskiinteistöjen
hallituksessa.
Puolustuskiinteistöjen johtajan asema
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:n 4 momentin mukaan
Puolustuskiinteistöjen johtajaan sovellettaisiin osakeyhtiölain 17–20 §:n säännöksiä
osakeyhtiön toimitusjohtajasta. Pykälän perustelujen (s. 34) mukaan johtaja olisi
kuitenkin työsuhteessa Puolustuskiinteistöihin.
Johtajan asema liikelaitoksen työsopimussuhteisena työntekijänä vaikuttaa olevan
ristiriidassa ainakin osakeyhtiölain 20 §:n johtajan erottamista koskevan säännöksen ja
pykälän ehdotetun 1 momentin kanssa, jonka mukaan hallitus erottaisi
Puolustuskiinteistöjen johtajan. Puolustusministeriön näkemyksen mukaan, vaikka
Puolustuskiinteistöjen johtaja ei olisi toimitusjohtaja, hän olisi silti toimitusjohtajaan
rinnastettavassa itsenäisessä asemassa, eikä häneen siten sovellettaisi työsopimuslakia
tai muuta työsuhdelainsäädäntöä. Pykälän perusteluista tulisi siksi poistaa maininnat
johtajan työsopimussuhteesta.
Puolustusministeriö esittää lisäksi tarpeettomana poistettavaksi pykäläluonnoksen 1
momentin säännös siitä, että Puolustuskiinteistöillä ei ole toimitusjohtajaa.
Puolustusministeriö esittää myös harkittavaksi sitä vaihtoehtoa, että
Puolustuskiinteistöillä olisi johtajan sijaan toimitusjohtaja, jolloin hänen asemastaan ei
olisi epäselvyyttä.
Pykälän muotoilu
Puolustusministeriö esittää edellä mainituilla perusteilla, että Senaatti-kiinteistöistä ja
Puolustuskiinteistöistä annetun lain 8 §:ää muutetaan seuraavalla tavalla:
8§
Puolustuskiinteistöjen hallinto
Puolustuskiinteistöillä on hallitus ja johtaja. Puolustuskiinteistöjen hallituksen
puheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä nimitetään puolustusministeriön
esityksen perusteella. Puolustuskiinteistöjen johtajan valitsee ja erottaa
Puolustuskiinteistöjen hallitus. Puolustuskiinteistöillä ei ole toimitusjohtajaa.
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Puolustuskiinteistöjen johtaja vastaa Puolustuskiinteistöjen juoksevan hallinnon ja
operatiivisen liiketoiminnan hoitamisesta ja kehittämisestä hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä huolehtii siitä, että kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtajan on
huolehdittava hallituksen päätösten toimeenpanosta, noudatettava hallituksen
määräyksiä ja annettava hallitukselle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta
merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista, ellei näitä ole osoitettu Senaattikiinteistöjen toimitusjohtajalle.
Puolustuskiinteistöjen johtaja esittelee asiat Puolustuskiinteistöjen hallitukselle.
Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja toimii kuitenkin esittelijänä asioissa, joilla on
merkittäviä vaikutuksia koko Senaatti-konserniin. Puolustuskiinteistöjen johtaja
toimii esittelijänä asioissa, jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen
Puolustusvoimille sen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Muissa asioissa
esittelijänä toimii Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja.
Puolustuskiinteistöjen hallituksesta ja henkilöstön osallistumisesta on muutoin
voimassa mitä liikelaitoslain 7, 8, 10 ja 11 §:ssä säädetään. Johtajaan sovelletaan
muilta osin mitä osakeyhtiölain 6 luvun 17-20 §:ssä säädetään osakeyhtiön
toimitusjohtajasta. Liikelaitoslain 8 §:n 2 momentin 8 kohdan mukainen
tilinpäätös toimitetaan Senaatti-kiinteistöjen hallituksen vahvistettavaksi.
2. Muut säännöskohtaiset muutosehdotukset
Puolustuskiinteistöjen ohjaus normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa (2 §)
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 2 §:n 4 momentin mukaan
Puolustuskiinteistöt hoitaisi tehtäviään valmiuslain 3 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa
poikkeusoloissa sen mukaan kuin puolustusministeriö määrää. Kiinteistöjen ja tilojen
valmiutta tulee käytännössä kuitenkin ryhtyä kohottamaan jo ennen valmiuslain
mukaisia poikkeusoloja. Puolustusministeriö esittääkin, että Puolustuskiinteistöt
siirtyisivät säännöksessä tarkoitetulla tavalla puolustusministeriön ohjaukseen jo
normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa.
Senaatti-konserni hoitaa tehtäviään valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä
tarkoitetuissa poikkeusoloissa sen mukaan kuin valtiovarainministeriö ja
puolustusministeriö määräävät. Puolustuskiinteistöt hoitaa tehtäviään valmiuslain
3 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen vakavissa
häiriötilanteissa sen mukaan kuin puolustusministeriö määrää.
Konsernin yhteisten palvelujen tuottaminen (2 §)
Puolustusministeriö esittää, että Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä
annetun lain 2 §:n 3 momenttia muutetaan seuraavasti:
Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt tuottavat osan liikelaitosten
tarvitsemista tai asiakkailleen tuottamista palveluista konsernissa keskitetysti
yhdessä. Senaatti-kiinteistöt vastaa näiden palveluiden toimivuudesta.
Momentin perusteluteksti esityksen sivulla 32 (toinen kappale) esitetään samalla
muutettavaksi seuraavaksi:
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”Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että konsernissa tuotetaan yhdessä
organisaatioiden yhteiset palvelut. Palvelut voisivat olla konsernin itsensä
tarvitsemia tai asiakkaille myytäviä tilapalveluita tai niihin välittömästi liittyviä
palveluita. Yhteisten palveluiden tuottamisessa asiakkaille lähtökohtana olisi
hyödyntää konsernin liikelaitosten osaamista ja resursseja monipuolisesti.
Yhteiset palvelut tuotettaisiin konsernin liikelaitoksissa konsernin johtoryhmässä
sovitusti ja niiden järjestämisestä ja toimivuudesta vastaisi Senaatti-kiinteistöt.
Konsernin omat yhteiset sisäiset palvelut tuotetaan tarvittaessa keskitetysti.
Yhteisten palvelujen organisointi ei saisi vaarantaa Puolustuskiinteistöjen
maanpuolustukseen liittyvien tehtävien hoitamista normaalioloissa,
normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.”
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset (11 §)
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain 11 § sisältäisi henkilöstöä
koskevan siirtymäsäännöksen. Puolustusministeriön käsityksen näin laaja
siirtymäsäännös ei ole välttämättä tarpeen, vaan henkilöstön asemasta olisi
selkeämpää säätää pelkällä viittauksella liikkeenluovutusta koskeviin säännöksiin (ks.
esim. julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 20 §).
Mikäli laaja siirtymäsäännös kuitenkin säilytetään, pykälän 3 momentista tulisi poistaa
säännökset puolustusministeriön vastuusta henkilöstön erääntyneistä saatavista.
Puolustuskiinteistöt vastaisi tavanomaisella tavalla erääntyneistä saatavista suhteessa
työntekijään ja laskuttaisi niistä aiheutuneet kustannukset, samoin kuin muutkin
kustannuksensa, normaalin laskutuksen yhteydessä Puolustusvoimilta:
Ennen 1 päivänä tammikuuta 2021 erääntyneestä palkkasaatavasta tai muusta
työ- tai virkasuhteesta johtuvista saatavista vastaavat Puolustusministeriö sekä
Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt yhteisvastuullisesti luovutuksensaajina.
Luovutuksensaaja suorittaa erääntyneet saatavat ja kattaa niistä aiheutuvat
kustannukset tulorahoituksellaan, elleivät osapuolet asiaa toisin sovi.
Puolustusministeriö on Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta ja Senaattikiinteistöt on siltä siirtyvän henkilöstön osalta vastuussa luovutuksensaajalle sen
suorittamista erääntyneistä saatavista.
3. Perustelutekstejä koskevat huomiot
Puolustusministeriö ehdottaa, että esityksen perusteluteksteihin tehdään
jatkovalmistelussa seuraavat muutokset ja täydennykset:
Sivu 17: Puolustuskiinteistöjen kansainväliset tehtävät
Luvun 3.2.1 ensimmäisessä kappaleessa mainitaan Puolustusvoimien kansainvälisistä
tehtävistä vain sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät. Puolustusvoimilla ja sen myötä
myös Puolustuskiinteistöillä voi kuitenkin olla muutakin toimintaa Suomen rajojen
ulkopuolella esimerkiksi kansainvälisen avun antamiseen liittyen. Puolustusministeriö
esittääkin, että kappaleeseen tehdään seuraava täydennys:
”[…]Ehdotuksen mukaisen Puolustuskiinteistöjen osalta toimintaa voisi olla
Puolustusvoimien tehtäviin kuuluvien sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden ja
muiden kansainvälisten tehtävien yhteydessä olla myös Suomen ja käytännössä
aina myös EU:n rajojen ulkopuolella[…].”
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Sivu 17: Hinnoittelu muille asiakkaille
Esitysluonnoksen luvun 3.2.4 viimeistä kappaletta ehdotetaan selvyyden vuoksi
täydennettäväksi seuraavasti:
”Hinnoittelu muille kuin valtion sisäisille asiakkaille on liikelaitoslain lähtökohdan
mukaisesti markkinahintaista. Tätä asetelmaa ei esitetä muutettavaksi. Esitys ei
vaikuttaisi myöskään Puolustusvoimien mahdollisuuteen nykyisen käytännön
mukaisesti jatkossakin jälleenvuokrata toimitiloja strategisille kumppaneilleen.”
Sivu 18: Strategisen kumppanuuden määritteleminen
Puolustusministeriö esittää, että luvun 4 neljättä kappaletta täydennetään seuraavasti:
”Tavoitteena on yksi yhtenäinen kiinteistöhallinto, jossa myös Puolustusvoimien
toimitiloihin ja kiinteistöihin liittyviä kehittämistarpeita tarkastellaan osana
valtiokokonaisuutta. Uudistuksen yhteydessä voidaan poistaa päällekkäisiä
hallinnollisia rakenteita. Tavoitteena on pystyä palvelemaan puolustusvoimien
tarpeita aiempaa paremmin vähentämällä ja selkeyttämällä vastuurajapintoja ja
vahvistamalla strategista kumppanuutta puolustushallinnon ja liikelaitoskonsernin
kesken. Puolustusvoimien ja liikelaitoskonsernin välille muodostetaan strateginen
kumppanuus, joka tarkoittaa tiivistä, kestävää ja pitkäaikaista yhteistyösuhdetta,
joka jatkuu myös poikkeusoloissa. Strategiselle kumppanuudelle ominaista ovat
yhteiset kehittämistavoitteet ja osapuolten varautuminen ja toimintatapojen
kehittäminen rauhan aikana valmiuden kohottamisen eri vaiheita ja sodan ajan
toimintaa varten. Strategisen kumppanuuden keskeisenä tavoitteena on tukea
Kiinteistötoimen strateginen kumppanuus tukee Puolustusvoimien valmiutta,
varautumista ja turvallisuutta toimitilojen tarjoaman suojan ja käytettävyyden
kautta. Tämän toteutuminen varmistetaan tuottamalla Puolustusvoimien ja
Puolustuskiinteistöjen yhtenäinen tilannekuva.”
Sivu 21: Sotilaallisen maanpuolustuksen menot
Luvun 5.2.1 kolmatta kappaletta tulisi selvyyden vuoksi täsmentää rajaamalla HXhankkeen ja Laivue 2020 –hankkeen menot sotilaallisen maanpuolustuksen menojen
ulkopuolelle. Erillisrahoituksella katettavat strategisten suorituskykyhankkeiden menot
ovat valtion talousarviossa osa sotilaallisen maanpuolustuksen menoja, mutta niiden
sisällyttäminen laskelmaan alentaisi harhaanjohtavasti toimitilakustannusten
suhteellista osuutta sotilaallisen maanpuolustuksen menoista. Pitkän aikavälin
vertailtavuuden kannalta onkin tarkoituksenmukaista, että näiden hankkeiden menoja
ei sisällytetä tässä yhteydessä sotilaallisen maanpuolustuksen menoihin.
”Järjestely mahdollistaa Puolustusvoimien toimitilakustannusten nousun
hillitsemisen. Puolustuskiinteistöjen perustamisen ja vuokrajärjestelmän
soveltamisen tavoitteena on nimellisten toimitilakustannusten alentaminen
vuoteen 2035 mennessä siten, että toimitilakustannuksien suhteellinen osuus
sotilaallisen maanpuolustuksen menoista, pl. HX-hankkeen ja Laivue 2020 –
hankkeen menot, ei kasva nykyisestä.”
Sivu 21: Tietojärjestelmäkustannukset
Puolustuskiinteistöjen perustamisesta aiheutuisi väistämättä erityisesti toiminnan
alkuvaiheessa myös tietojärjestelmäkustannuksia, joita ei ole hallituksen esityksessä
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käsitelty. Puolustusministeriö esittääkin, että niistä lisätään maininta esimerkiksi
esityksen luvun 5.2.1 viidenteen kappaleeseen seuraavasti:
”Uudelleenorganisoitumisen ja hankkeen läpivientiin liittyvien kertakustannusten
on arvioitu olevan n. 4 milj. euroa, josta suoria projektikustannuksia on n. 0,9
milj. euroa. Muut kustannukset muodostuvat organisaatioiden omista
lisäkustannuksista hankkeen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi.
Puolustuskiinteistöjen toiminnan alkuvaiheessa kustannuksia syntyy myös
tietojärjestelmähankinnoista. Kustannusten vaikutuksia talousarvioon on kuvattu
tarkemmin kohdassa 11.2.”
Sivu 23: Henkilöstövaikutukset
Puolustusministeriö esittää, että luvun 5.2.2 kahdeksatta kappaletta täydennetään
seuraavasti:
”Henkilöstön sijoittuminen määräytyisi tehtävien perusteella. Suurin osa
henkilöstöstä jatkaisi aiemmissa tehtävissään. Ehdotuksessa kuvattujen
toimintojen uudelleenjärjestelyn myötä henkilöstön tehtävänkuviin ja työrooleihin
saattaisi tulla muutoksia. Tällaisia muutoksia voisivat olla esim. tehtävän
suorituspaikan, esimiehen tai työyksikön vaihtuminen. Työsuhteissa huomioitaisiin
jatkossakin puolustusvoimien toiminnan kannalta välttämätön varallaolo ja muu
valmiudellisen osaamisen edellyttämä toiminta. Joissain toiminnoissa[…]”
Sivu 23-24: Vaikutukset tekniseen turvallisuuteen
Esityksen luvussa 5.2.3 tulisi ottaa huomioon myös hankkeen vaikutukset tekniseen
turvallisuuteen täydentämällä luvun ensimmäistä ja kolmatta kappaletta esimerkiksi
seuraavasti:
”[…]Valmiuden ja varautumisen kannalta koko valtio hyötyisi
Puolustuskiinteistöihin muodostuvan osaamiskeskittymän kautta.
Puolustuskiinteistöjen voitaisiin katsoa myös olevan asiantuntevampi ja
ketterämpi toimija tuottamaan Puolustusvoimien kiinteistö- ja
kunnossapitopalveluja huomioiden esimerkiksi räjähteiden valmistusta ja
varastointia koskevan lainsäädännön erityisvaatimukset.”
”[…]Puolustuskiinteistöt ottaisi kokonaisvastuun tilannekuvan tuottamisesta
(esim. kustannukset, tilojen määrät, tilakäytön tehokkuus, ympäristöasiat,
tekninen turvallisuus).”
Sivu 30: 1 §:n säännöskohtaiset perustelut
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019) on tullut voimaan vuoden
2020 alussa. Lain velvoitteet koskevat valtion liikelaitoksia. Tiedonhallintalain mukaan
valtion liikelaitos on tiedonhallintayksikkö. Liikelaitosten hallinnollista asemaa koskevaa
kirjausta esitetään täydennettäväksi tiedonhallintalain mukaisen toimijuuden osalta.
”[…]Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt olisivat arvonlisäverolain, julkisen
hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) ja hankintalain näkökulmasta
toisistaan erillisiä toimijoita.”
Sivu 31: Valtion erityistehtäväyhtiöt
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Millog Oy:tä kuvataan 2 §:n säännöskohtaisissa perusteluissa valtion
erityistehtäväyhtiöksi. Yhtiö ei kuitenkaan ole erityistehtäväyhtiö ja tekstiä pitäisi siksi
tältä osin korjata.

Sivu 43: Rakennuslaitoksen lisärahoituksen tarve vuonna 2020
”Rakennuslaitoksen lisärahoituksen tarve vuodelle 2020 olisi n. 1,0 2,0 milj.
euroa, mikä katettaisiin momentille 27.10.01 (Puolustusvoimien toimintamenot)
vuoden 2020 lisätalousarviossa haettavalla lisämäärärahalla. Rahoitus sisältyy
vuoden 2020 hyväksyttyyn talousarvioon.”
Nämä Rakennuslaitoksen kertaluonteiset kustannukset tulee sisällyttää myös sivulla 21
esitettyihin uudelleenorganisoitumisen ja hankkeen läpivientiin liittyviin
kertakustannuksiin.
4. Muita huomioita
Hankkeen lausuntokierroksen aikana on noussut esiin useita Puolustuskiinteistöjen
toimintaan liittyviä mahdollisia muutostarpeita, jotka kohdistuvat ainakin
arvonlisäverolakiin, työaikalakiin ja turvallisuusselvityslakiin. Lisäksi
Puolustuskiinteistöjen perustamiseen liittyy asetustason muutostarpeita ainakin
tekniseen turvallisuuteen ja maanpuolustuksen kannalta erityissuojattaviin kohteisiin
liittyen.
Hankkeen aikataulu ja valmisteluvaihe huomioon ottaen puolustusministeriö ei pidä
tarkoituksenmukaisena sisällyttää edellä mainittuja asiakokonaisuuksia enää tähän
hankkeeseen. Puolustusministeriö pitää kuitenkin tärkeänä, että Puolustuskiinteistöjen
perustamiseen liittyvät mahdolliset muut säädösmuutostarpeet selvitetään ja niitä
koskevat muutokset valmistellaan mahdollisimman pian.
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Pääesikunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
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