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Senaatti-konserni

Yhteiset palvelut ja prosessit

Puolustuskiinteistöt

• Puolustushallinnon strateginen 

kumppani tila-asioissa ja niihin 

liittyvissä palveluissa kaikissa 

turvallisuustilanteissa

Senaatti-kiinteistöt

• Valtionhallinnon kiinteistöasiantuntija 

ja toimitilakumppani 

• Vastaa valtion kiinteistöjen 

kehittämisestä ja myynnistä



Toimintamme avainlukuja
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Vuosittain käytetään 

kunnossapitoon

110 M€

Tulos valtion 

vuoraustoiminnasta n. 

0

Rakennuksia

8 900
Tilakanta

6 000 000
Kokonaisliikevaihto n.

780M€

Investoinnit 

480M€

Valtion vuokrajärjestelmässä 

vuokrilla katetaan 

kiinteistöjen investoinnit ja 

ylläpito 



Tarjoajien kelpoisuus

• Lähtökohtaisesti urakoitsijoiden 

kelpoisuusehdot määritellään 

hankekohtaisesti. 

• Osin ehdot tulevat tulee 

lainsäädännöstä mm. 

tilaajavastuulain mukaiset asiat.

• Hankintalaki rajaa/ohjaa osin sitä, 

millaisia ehtoja voi olla.
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Hankintalaki

• Lain henki ei ole vaikeuttaa 

julkisen hankkijan hankintatointa.

• Hankkijan tulee kilpailuttaa hyvin, 

jotta hankinta toteutuu 

kustannustehokkaasti –laatu ja 

hinta kohtaavat optimaalisesti.

• Laki edellyttää, että julkinen 

hankkija mahdollisuuksien 

mukaan mahdollistaa 

hankinnoillaan tasapuoliset 

mahdollisuudet tarjoamiseen –

myös uusille yrityksille.

1
SYRJIMÄTTÖMYYS.
Hankkija ei pidä vakiotoimittajien 
”hovia”, vaan antaa mahdollisuuden 
myös uusille laadukkaille, kohtuulliset 
ehdot täyttäville yrityksille.

2
TASAPUOLISUUS
Tarjoukset käsitellään tasapuolisesti. 
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Hyvä ja aktiivinen hankintatoimi on sekä 
tilaajien että tarjoajien etu.
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Tarjoajien 
kelpoisuusdesta
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Talous

• Riittävät hartiat suoriutumiseen ja kykyyn kantaa riskiä

”Ehdokkailta ja tarjoajilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa 

olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon 

suuruinen. Perustellusta syystä vähimmäisliikevaihtoa koskeva vaatimus voi 

olla korkeampi. Hankintayksikön on mainittava tällaista vaatimusta 

koskevat perustelut tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä.”

• Rakennusalan suojaaminen:

Hankkeisiin valitaan toimijoita, joilla tilaajavastuun mukaiset velvoitteet 

ovat kunnossa.

7



Osaaminen

Referenssit, esim.:

• Suojelurakennukset. Edellytetään kokemusta suojeltujen rakennusten 

korjaamiseen liittyvistä erityiskysymyksistä.

• Muut erityiskohteet, esim. suojarakentaminen

• Kokemus toteutusmuodosta
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Turvallisuus

• Turvallisuusvaatimukset ovat kasvussa. Tilaaja toteuttaa hankkeessa 

loppukäyttäjän turvallisuusvaatimuksia.
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ASIAKAS TILAAJA URAKOITSIJA

turvallisuussopimus turvallisuussopimus

• Voi edellyttää turvallisuusaudioitua toimintamallia, tiloja jne.



Esim. allianssi
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1. Osallistumishakemuksen lähettäjä täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja todistaa tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten 

täyttymisen toimittamalla hankintayksikölle seuraavat suomenkieliset tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai seuraavat tiedot sisältävän 

Tilaajavastuu-raportin.

Selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia. Mikäli todistuksia tai selvityksiä puuttuu osallistumishakemuksesta tai ne ovat vanhempia kuin 3 kk, 

voidaan osallistumishakemus hylätä.

• kaupparekisteriote

• selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin

• selvitys siitä, että yritys on merkitty työnantajarekisteriin

• selvitys siitä, että yritys on merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin

• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

• todistus eläkevakuutusvelvoitteiden täyttämisestä ja eläkemaksujen suorittamisesta

• selvitys sovellettavista työnantajan ja työntekijän välisistä työehtosopimuksista

• todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta 



Allianssi
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1. Osallistumishakemuksen lähettäjällä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Todistus vastuuvakuutuksen suuruudesta ja voimassaolosta tulee liittää 
osallistumishakemukseen. 

1. Osallistumishakemuksen lähettäjä on rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan.

1. Osallistumishakemuksen lähettäjän Suomessa toteutunut vuoden 201X liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa EUR. Selvitys liikevaihdosta tulee 
liittää osallistumishakemukseen.

1. Osallistumishakemuksen lähettäjällä on kokemusta viidestä (5) projektinjohtourakointiin ja / tai allianssiin perustuvasta talonrakennuksen 

uudisrakennus- tai peruskorjaushankkeesta, joiden vastaanotto on tapahtunut vuonna 2003 tai sen jälkeen. Hankkeet tulee esittää liitteenä 

olevassa erillisessä taulukossa,  ks. liite 1.

• Kaikki edellä mainitut hankkeet ovat laajuudeltaan yli 5000 brm2 / hanke.

• Kaikkien edellä mainittujen hankkeiden toteutuskustannukset ovat yli 10 miljoonaa EUR (alv 0%).



Allianssi
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1. Osallistumishakemuksen lähettäjällä on riittävät tekniset valmiudet toimeksiannon suorittamiseksi.

1. Osallistumishakemuksen lähettäjällä on valmius internet-pohjaisen projektipankin käyttöön.

1. Osallistumishakemuksen lähettäjällä on valmius tietomallin hyödyntämiseen.



Allianssi/ henkilöt

Projektiryhmään sitovat nimeämiset:

Työpäällikkö

Vastaava työnjohtaja

Suunnittelupäällikkö

Hankintainsinööri

Kustannusasiantuntija

LVIAJ-asiantuntija

Sähköasiantuntija
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Kiitos!
Jyrki Reinikainen

Jyrki.reinikainen@senaatti.fi


