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Uusi toimintamalli 1.1.2021

Senaatti-kiinteistöt -liikelaitos ja Puolustuskiinteistöt -tytärliikelaitos 

muodostavat yhdessä Senaatti-konsernin. 

Yhteiset

palvelut ja 

prosessit

Puolustus-

kiinteistöt

Senaatti-

kiinteistöt

Senaatti-konserni

Senaatti-kiinteistöt on 

valtionhallinnon  kumppani 

työympäristö- ja toimitila-

asioissa, sekä vastaa valtion 

kiinteistöomaisuudesta ja 

sen kehittämisestä.

Puolustuskiinteistöt on 

Puolustushallinnon 

strateginen kumppani, 

joka vastaa Puolustus-

hallinnon kiinteistöistä ja 

niihin liittyvistä 

palveluista.
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Toimintamme avainlukuja 2021

Rakennuksia

8 900
Tilakanta

6 000 000
Kokonaisliikevaihto n.

780M€

Investoinnit 

480M€

Tällä hetkellä käynnissä n. 100 investointihankkeen työmaata, joiden kokoluokka on 30 000 € - 130 M€ välillä 

ja jotka edustavat yhteensä n. 800 M€ investointeja.

Lisäksi vuosittain käytetään kunnossapitoon 110 M€.



Senaatti-konsernin pyrkimys:

alalle terveitä standardeja ja 

hyvä käytäntöjä.

4

Konsernilaajuinen toimenpideohjelma:

• lakisääteistä tiukemmat ehdot toimittajille

• rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle

• liiketoiminta-alueille yhteinen toimintamalli

• avoimuus toimittajien ja viranomaisten kanssa

”Senaatti on 

vastuullinen 

toimija ja alan 

suunnannäyttäjä”
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Yhteistyö verottajan kanssa
Senaatti antaa kuukausittain hanke- ja urakoitsijakohtaiset laskujen maksutiedot 

verottajalle. Tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi kaikki urakat tilataan sähköisesti 

ja kaikille hankkeille haetaan Työmaarekisteristä Työmaa-avain. 

Urakoitsija on verotusmenettelylain mukaisesti 

velvollinen tekemään vastaavat ilmoitukset. 

Senaatti ilmoittaa solmimiensa vähintään 10 000 

euron arvoiset urakkasopimukset kuukausittain 

Verohallinnolle ja edellyttää urakoitsijoiden tekevän 

vastaavat ilmoituksen Verohallinnon ohjeiden 

mukaisesti vähintään 10 000 euron alihankinnoista. 
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Talousrikollisuus torjunta
Senaatti on ollut luomassa ja kehittämässä talousrikollisuuden torjunnan menetelmiä ja 

työkaluja tiiviissä yhteistyössä mm. verottajan ja AVI:n kanssa.

Tällä hetkellä on olemassa paljon hyviä toimintatapoja mutta edelleen on oltava hereillä ja 

katsottava, voidaanko tehdä asioita vielä paremmin.

edelleen kehitettäväksi. Rakennustyömaista talousrikollisuuden torjunnan 

käytäntömme on laajennettu ylläpidon palveluntuottajiin

ja toimitiloihin liittyviin palveluihin (siivous, ravintola yms.).

Perusperiaatteet:

• Torjunta perustuu sopimuksiin.

• Sopimusmalli tietoon jo tarjouspyyntövaiheessa.

• Sopimuksen sisällön koulutus sopimuskumppaneille.

• Sopimusehtojen noudattamisen määrätietoinen valvonta.



Torjunta 
perustuu 

sopimuksiin
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Keskeisiä sopimusehtoja

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja ulkomaisten työntekijöiden erityissäännökset 

edellytetään kaikilta aliurakkaketjuun kuuluvilta.

Urakkaketju on rajoitettu

kolmeen portaaseen.

Aliurakkaketjuun ehdotetut yritykset on hyväksytettävä tilaajalla ennen työmaalle 

pääsyä. Päätoteuttajalla tulee olla ajantasainen luettelo kaikista työmaalla toimivista 

yrityksistä ja henkilöistä perustietoineen.
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Sanktiot sopimusehtojen rikkomisesta
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Sopimusehtojen noudattamista valvotaan
Vuosittain Senaatti-konserni on tehnyt itse rakennustyömailleen 20 - 40  työmaatarkastusta.

Konsernin sisäinen tarkastus ja rakennuttamisjohtaja 

suunnittelevat ja koordinoivat työmaatarkastukset. 

Sisäisen tarkastuksen henkilökunnan lisäksi alueilla 

ja turvallisuusyksikössä on nimetyt henkilöt 

tekemään työmaatarkastuksia. Sisäinen tarkastus 

koostaa vuosiraportin tarkastuksista.

Tarkastukset ovat yllätystarkastuksia.

Lisäksi tukea saadaan muilla työmaalle tehtävillä 

tarkastuksilla (AVI, verottaja).



Toimintamalli avoin kaikille
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Koulutustilaisuus 21.05.2021

Senaatin toimintamallia avataan tarkemmin, mm.

• sopimusehdoista tarkemmin

• sopimuskumppanien kouluttaminen

• tarkastuksissa havaittuja yleisiä ongelmakohtia

• tarkastusten havaintojen kehityskaari




