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SISÄLLYS
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Senaatti-kiinteistöt

Yhteiskuntavastuu

Nolla tapaturmaa

Avaimia

Delegointi



SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI
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• Senaatti-kiinteistöt on valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntija

• Tarjoamme ja tuotamme palveluita ensisijaisesti valtionhallinnolle

10 200 6 400 000 270 11

RAKENNUKSET NELIÖT IHMISET TOIMIPISTEET



TULEVAISUUDEN VISIO

"Suomen valtio on uusien 
työnteon tapojen ja 

työympäristöjen 
edelläkävijä”
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SUURIMPIA ASIAKKAITAMME
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Teknologian 
tutkimus-

keskus 
VTT

Suomen 
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Vero-
hallinto

Suomen 
Kansallis-
oopperan 

säätiö

Puolustus-
voimien 
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esikunta

Rikos-
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-laitos
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TE-

keskukset



SENAATTI-KIINTEISTÖT LUKUINA
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LIIKEVAIHTO

625 M €

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO,
VUOKRAUSTOIMINTA

3,5 %

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, KOKO 
TOIMINTA

4,2 %

234 M €

KOKONAISTULOS

137 M €

OMAVARAISUUSASTE

63,9 %

KIINTEISTÖOMAISUUS

4,6 Mrd €

KIINTEISTÖOMAISUUS LIIKEVAIHTO INVESTOINNIT

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, 

KOKO TOIMINTA

KOKONAISTULOS OMAVARAISUUSASTE



SENAATTI-KIINTEISTÖJEN ASIAKASRYHMÄT
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Kiinteistöomaisuus M€

1 374 1 637

999 286

Ministeriöt ja 
erityiskiinteistöt

Puolustus ja turvallisuus

Toimistot Kiinteistökehitys ja -myynti

5.8.2014



POHJOIS-SUOMEN ALUE 2014

Alueen päätoimipaikka sijaitsee 
Oulussa, minkä lisäksi asiakkaita 
palvelee Rovaniemen toimipaikka.

• Vuokrattava pinta-ala
1,0 milj. m2

• Rakennusten lukumäärä 
n. 1900 kpl

• Kiinteistöomaisuuden arvo 
0,4 Mrd €

• Vuokraustoiminnan liikevaihto 
66 M€
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Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.

5.8.2014



POHJOIS-SUOMEN ALUE 2014
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Kiinteistöomaisuuden 
jakauma toimialoittain

Kiinteistökehitys ja
-myynti 5 %

Ministeriöt ja 
erityiskiinteistöt
16 %

Toimistot
24 %

Puolustus ja 
turvallisuus

55 %

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Oulussa.

5.8.2014



TEHTÄVIÄ VOI DELEGOIDA, 
VASTUUTA EI



Sitovaa
• Lait ja asetukset:

• TTL 738/2002 ns. puitelaki
• Viranomaismääräykset:

• VNa 205/09 – rakennustyön turvallisuus
• Vna 403/08 – työvälineen turvallinen käyttö ja tarkastus

Ei sitovaa
• hyväksytyt ratkaisut HTP-arvot (Haitallisiksi tunnetut 

pitoisuudet, ), VTT:n ohjeet, SFS standardit
• muut ohjeet RT-kortit, RATU-ohjeet, RIL 
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VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS RAKENNUSTYÖN 
TURVALLISUUDESTA VNP 205/2009

• Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet

• Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle

• Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät

• Rakennuttajan nimeämä päätoteuttaja

• Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu

• Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta 

rakennustyössä (turvallisuusohjeet ja menettelytavat)
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YHTEISKUNTAVASTUU



Yhteiskuntavastuullinen toiminta on 
Senaatti-kiinteistöjen toiminnan arvoperusta

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tarjota tilapalveluja, 
jotka ovat, taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
ympäristönäkökulmasta vastuullisesti tuotettuja ja 
hinnoiteltuja

Rakennuttajan työturvallisuusvastuiden asianmukainen 
hoitaminen ja työturvallisuuden parantaminen on osa 
Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun kantamista
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NOLLA TAPATURMAA



Periaatteessa Senaatti-kiinteistöt tilaa aina 

työsuoritteen, jossa ei ole yhtään 

työtapaturmaa kuten se tilaa työsuoritteen, 

jossa ei ole yhtään virhettä. Sietääkö Senaatti-

kiinteistöt myös jonkin verran työtapaturmia ja 

jos sietää niin minkälaisia ja kuinka paljon?
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RAKENNUSHANKKEEN TYÖTURVALLISUUS

Suunnittelu-
vaihe

Hankkeen 
valmistelu-

vaihe

Hanke

MISSÄ VAIHEESSA 
HANKETTA 
TYÖMAAN 

TYÖTURVALLISUUS 
TULEE HUOMIOIDA?

Rakentamisen 
valmistelu-

vaihe

Rakennus-
vaihe

Vastaanotto-
vaihe



TALOUSRIKOLLISUUDEN 
TORJUNTA
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Talousrikollisuudella on monia ikäviä seurauksia, joista 
rakentamisen heikko laatu on yksi vähemmän esillä ollut asia, 
mutta erittäin keskeinen niin kiinteistön käyttäjän kuin 
omistajankin kannalta.

Senaatti-kiinteistöt on tarttunut asiaan ja ottaa käyttöön tiukat 
toimenpiteet talousrikollisuuden torjunnassa. Vuoden 2012 
alusta on otettu käyttöön sopimussakot, joilla halutaan 
ennaltaehkäistä talousrikollisuutta ja tarttua ongelmiin jo 
ennen kuin niitä on edes syntynyt. 

Sakot otetaan käyttöön kaikissa uusissa sekä rakentamiseen 
että kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä sopimuksissa
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SENAATTI-KIINTEISTÖJEN URAKKASOPIMUSEHDOT
TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAAN

• Tilaajavastuun edellyttämät selvitykset
• Aliurakointi ja ketjuttaminen
• Urakoitsijaluettelo ja –pyramidi
• Maksuehdot
• Ulkoimaiset yritykset ja lähetetyt työntekijät
• Henkilötunnisteet, veronumero, kulkuluvat, perehdyttäminen
• Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin
• Rakennustyömaan häiriintyminen
• Liiketoimintakiellot
• Kielletyt kilpailunrajoitukset
• Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus
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Näin toimimalla uskomme 
rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon 

laadun sekä työntekijöiden 
työturvallisuuden paranevan
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PUHTAUDEN HALLINTA 
TYÖMAALLA
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Rakennus-
materiaalit 
ja -laitteet Rakennus

-siivous

Jäte-
huolto

Rakenta-
misen

aikainen 
siivous

P1 
rakentaminen

Pölyn 
hallinta 
rakenta-
misessa

Tupakoi-
matto-
muus

5.8.2014

Ulko-
alueet

TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINNAN OSA-ALUEET

Kaksi-
vaiheinen 

loppu-
siivous

P1 IV-
työt



KAKSI MUISTISÄÄNTÖÄ

• hyvä yleisjärjestys ei maksa sen enempää kuin 
huonokaan, päinvastoin!

• kulkutiet kuntoon! koska noin 30 % 
työntekijöiden työajasta on liikkumista 
työmaalla.
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YKSIKÄÄN TAPATURMA EI SYNNY 
HUONON TUURIN VUOKSI



AVAIMET TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

• asennemuutos
• johdon sitoutuminen
• lopetamme hiljaisen 

hyväksynnän
• ei hyväksytä tapaturmia
• ennakkosuunnittelu ja 

ennakointi
• kerralla kuntoon
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• aikataulut ja 
työnsuunnittelu

• perehdyttämisen 
kehittäminen

• viestinnän kehittäminen
• otamme oppia virheistä
• jatkuva parantaminen

Vastuu turvallisuuden parantamisesta kuuluu JOKAISELLE



RAKENTAMISEN RISKIEN HALLINTA

• Rakennuttaja luo edellytykset turvallisuustyölle. 
• Päätoteuttaja vastaa turvallisuuden johtamisesta, toteutuksesta 

ja valvonnasta. 
• Jokainen urakoitsija huolehtii omien töidensä turvallisuudesta ja 

noudattaa sovittuja pelisääntöjä. 
• Jokainen työntekijä käyttää oikeita ja turvallisia työtapoja, 

käyttää henkilökohtaisia suojaimia eikä ota työssään riskiä. 

• Rakentaminen on yhteispeliä ja vain sillä voidaan 
saavuttaa lopullisia tuloksia! 
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"Esimiesvastuussa olevat eivät voi 
tehdä

turvallisia työpaikkoja,
mutta he voivat luoda työympäristön,

jossa työntekijä voi tehdä työnsä 
turvallisesti."

James R. Thomen kirjassaan
Leadership in Safety Management

1991
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