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SENAATTI-KIINTEISTÖJEN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
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Yleistä
Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010, jäljempänä liikelaitoslaki) 12 §:n
mukaisesti liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Liikelaitoksen on laadittava jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös helmikuun loppuun mennessä. Liikelaitoksen hallitus
ja toimitusjohtaja allekirjoittavat liikelaitoksen tilinpäätöksen. Liikelaitoksen on toimitettava tilinpäätösasiakirjat asianomaiselle ministeriölle.
Valtioneuvosto vahvistaa liikelaitoksen tilinpäätöksen. Valtioneuvosto päättää tilinpäätöksen perusteella liikelaitoksen voiton tuloutuksesta valtion talousarvioon sekä
muista toimenpiteistä, joihin liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta on tarpeen
ryhtyä.
Senaatti-kiinteistöjen hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 25.2.2021 ja se on toimitettu lain edellyttämällä tavalla valtiovarainministeriölle.
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Senaatti -kiinteistöjen ja Senaatti -kiin teistöt -konsernin ti linp äätöksen arviointi vuodel ta 2020
Liikelaitosten toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat
liikelaitoksen hallitus ja toimitusjohtaja.
Senaatti-kiinteistöjen hallituksen toimintakertomuksessa (päätösehdotuksen liitteenä
olevassa tilinpäätöksessä) on selostettu sekä eduskunnan että valtiovarainministeriön
asettamien tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksen perusteella Senaattikiinteistöjen voidaan katsoa saavuttaneen keskeisiltä osin sille asetetut palvelu- ja
muut toimintatavoitteet. Palvelutavoitteiden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin
tilinpäätöksessä.
 Valtion vuokrajärjestelmän ja toimitilastrategian toteuttaminen ja valtiolle tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen myynti. Tavoitteena ollut 100 milj. euron koko valtionhallintoa koskevan vuosittaisen säästön aikaansaaminen vuosina 2015 – 2022 toteutui jo vuoden 2019 aikana. Painopiste on nyt 50 milj. euron lisäsäästö vuosina
2023 - 2029. Valtionhallinnossa koronapandemian myötä merkittävästi lisääntynyt
etätyö sekä valtion suuntautuminen kohti monipaikkaista työntekoa ja virastojen yhteisiä työympäristöjä luovat pohjaa lisäsäästötavoitteen saavuttamiselle. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa muiden kuin toimistotilojen vaatimat investoinnit. Viime
vuonna sovittiin 309 tilaratkaisuprojektin toteuttamisesta, jotka tuovat 7,8 milj. euron vuotuisen säästön tilakustannuksiin. Valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen
80 milj. euron myyntitavoitteesta jäätiin pandemiavuonna. Toteutunut myynti oli
59,2 milj. euroa.
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 Ennakoivat toimintatavat sisäolosuhdeongelmien välttämiseksi. Strategiakauden
2019 - 2022 keskeinen tavoite on sisäolosuhteiden nollatoleranssi, jota tuetaan peruskorjauksiin ja kunnossapitoon suunnattavalla 250 miljoonan euron lisäpanostuksella. Esimerkiksi Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa on tehty pidemmän aikavälin yhteinen investointiohjelma, jossa on huomioitu myös sisäolosuhdeongelmien
ratkaisu. Ohjelman toteuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta usean vuoden ajaksi
sekä Senaatin investointivaltuuteen, että virastojen vuokrarahoitukseen. Nollatoleranssiohjelma keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin sisäolosuhdeongelmien ehkäisemiseksi sekä nopeaan reagointiin tilankäyttäjien ilmoittamiin sisäolosuhdeongelmiin. Projektikokonaisuuteen sisältyvät muun muassa rakennuskatsastukset, tekninen sisäolosuhdeseuranta, koiraryhmä K9, sisäolosuhdeasioihin liittyvät koulutukset
ja lisäresursoinnit sekä sisäolosuhteisiin liittyvän viestinnän ja vuorovaikutuksen
kehittäminen. Asiakkaiden tyytyväisyys Senaatin toimintatapaan sisäilma-asioissa
oli viimeisimmän tutkimuksen mukaan 3,64. Arvosana oli tutkituista osa-alueista
noussut eniten ja myös sisäilman laatuun ollaan aiempaan tyytyväisempiä.
 Puolustuskiinteistöjen perustaminen. Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeessa
siirryttiin vuoden 2020 alussa toteuttamisvaiheeseen. Hanketoimistoon ja projektiryhmiin osallistui yhteensä noin sata asiantuntijaa valtiovarainministeriöstä, puolustusministeriöstä, Senaatista, Rakennuslaitokselta ja Puolustusvoimista. Henkilöstö
on ollut mukana muutoksessa ja valmisteluhankkeessa on viestitty aktiivisesti suunnittelun etenemisestä henkilöstölle. Joulukuussa 2020 Puolustuskiinteistöt-liikelaitos
saavutti valmiuden ja aloitti toimintansa 1.1.2021.
 Senaatin Asema-alueet Oy ja Maakuntien tilakeskus Oy. Senaatin Asema-alueet
Oy:llä oli asema-alueita kehitettävänä yhteensä 22 eri paikkakunnalla. Syksyllä
2020 toteutettiin ensimmäinen esisopimuksen kautta kiinteistökauppaan tähtäävä
avoin kilpailu ja käynnistettiin vastaavien kilpailuiden valmistelut usealla paikkakunnalla. Valtiovarainministeriön ja Maakuntien tilakeskuksen välille laadittiin
tammikuussa 2020 kaksivuotinen palvelusopimus, jolla tilakeskuksen tehtäväksi annettiin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien rakennus- ja toimitilatiedon kokoaminen kansallisesti kattavaksi tietokannaksi. Yhtiö etenee palvelusopimuksen toteuttamisessa suunnitelmien mukaan ja sen toimintaa rahoitetaan
palvelusopimuksen mukaisilla tuotoilla.
 Kiinteistö- ja toimitilastrategioiden uudistaminen ja monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työnteon mahdollistaminen. Senaatti-kiinteistöt on osallistunut valtion
kiinteistöstrategian päivittämisen sihteeristön ja työryhmän työskentelyyn ja panostaa merkittävästi valtion toimitilastrategian uudistamiseen. Yhteiskäyttöisyys liittyy
useampaan valtionvarainministeriössä käynnissä olevaan kehityshankkeeseen ja
strategiatyöhön. Yhteisen työympäristön konseptointityötä pohjustettiin joulukuussa
2020 useiden virastojen ylimmälle johdolle pidetyssä työpajasarjassa. Yhteisten
työympäristöjen hankkeita lähti vuoden 2020 aikana liikkeelle useita muun muassa
Vaasassa ja Joensuussa. Koronapandemian seurauksena merkittävä etätyön lisääntyminen vaati valtionhallinnon organisaatioilta tuntuvaa digiloikkaa, jota pohdittiin
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yhdessä konsernitoimijoiden (Valtiokonttori, Senaatti, Valtori, Haus, Hansel, Palkeet, Digi- ja väestötietovirasto, Valtioneuvoston kanslia sekä valtiovarainministeriö) johdolle pidetyssä työpajasarjassa touko-kesäkuussa 2020.
 Hiilineutraalisuustoimenpiteet. Senaatti on ollut aktiivisesti mukana RAKLI ry:n
kokoamassa kiinteistö- ja rakennusalan hiilitiekartassa, jonka tulokset julkaistiin kesäkuun alussa. Senaatin tavoitteena on olla alan edelläkävijöitä. Senaatti on perustanut hiilineutraalisuusohjelman, jonka toiminta on aloitettu selvittämällä valtion
omistamien rakennusten nykyiset päästöt ja suunnittelemalla päästöjen vähennystoimenpiteitä. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu
vähentämään merkittävästi parantamalla energiatehokkuutta ja tilatehokkuutta sekä
kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Vuonna 2020 asennettiin 16
uutta aurinkovoimalaa rakennuksiin eri puolilla Suomea.
 Konsernipalvelujen kehittäminen. Senaatti-kiinteistöt osallistuu valtion konsernipalveluiden kehittämiseen yhdessä muiden konsernipalveluiden tuottajien ja valtiovarainministeriön kanssa, tavoitteena asiakasnäkökulman huomioivat nykyaikaiset, sujuvat ja tulokselliset palvelut koko valtionhallinnolle. Vuonna 2020 Senaatin tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmät korvattiin koko valtionhallinnon yhteisellä
Handi-palvelulla ja otettiin käyttöön Senaatin vuokralaskujärjestelmän ja Palkeiden
Handi-järjestelmän välinen integraatio, joka automatisoi Senaatin ja virastojen välistä laskuliikennettä. Vuoden 2020 aikana rakennettiin yhdessä Palkeiden kanssa palkanlaskenta- ja työajanhallintajärjestelmät Senaatin tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöjen käyttöön. Yhteistyö Hansel Oy:n ja Valtorin kanssa on tiivistä. Valtorin
rooli erityisesti yhteiskäyttöisten tilaratkaisujen tuottamisessa yhdessä Senaatin
kanssa on olennainen.
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Tulostavoitteen toteutu minen
Valtiovarainministeriö asetti 19.3.2020 raha-asiainvaliokunnan puollon jälkeen Senaatti-kiinteistöjen vuokrauksen tulostavoitteeksi 13 milj. euroa vuodelle 2020.
Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna
645,1 milj. euroa (edellinen vuosi 653 milj. euroa) ja tilikauden voitto 34,3 milj. euroa (edellinen vuosi 121,6 milj. euroa).
Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli kertomusvuonna 634,4 milj. euroa
(edellinen vuosi 646,6 milj. euroa) ja tilikauden tulos 49,6 milj. euroa (edellinen vuosi 114,4 milj. euroa). Tulos muodostui vuokrauksen tuloksesta 33,2 milj. euroa ja
kiinteistömyynnin tuloksesta 16,4 milj. euroa.
Tilikauden budjetoitu tulos oli 26,6 milj. euroa. Budjetoitu tulos ylitettiin 23 milj. eurolla. Vuokrauksen tulos ylitti budjetin 20,6 milj. eurolla ja kiinteistömyynnin tulos
2,4 milj. eurolla. Vuokrauksen tulos sisältää kiinteistötytäryhtiöiden purkamisesta
johtuvat 12,4 milj. euron suuruiset kertaluonteiset nettoluovutusvoitot sekä yliopistokiinteistöyhtiöltä saadut osinkotuotot 6,3 milj. euroa. Vuokrauksen tulosta paransi
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keskeisesti kiinteistökulujen ennakoitua pienempi toteuma ja vuokrauksen liikevaihdon odotettua suurempi kasvu. Arvonalentumisten määrä oli yhteensä 37,8 milj. euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 % käsittäen koko toiminnan mukaan lukien kiinteistöomaisuuden myynnit. Omakustannusperusteisen vuokrajärjestelmän mukainen
valtioasiakkaiden vuokrauksen oman pääoman tuottovaatimus tarkistetaan neljän
vuoden välein vastaamaan valtion vieraan pääoman korkokustannusta neljän vuoden
keskiarvona. Tarkistus tehtiin vuoden 2020 alusta. Valtioasiakkaiden vuokrauksen
oman pääoman tuotto vuonna 2020 oli 0,0 % (2,0 % vuonna 2019), valtion vuokrajärjestelmän tavoitteen ollessa 0,4 % (1,6 % vuosina 2016-2019).

Senaatti-kiinteistöjen tunnusluvut
Tunnuslukutaulukko, M€

2016

2017

2018

2019

2020

Liikevaihto

599

621

638

647

634

Liiketoiminnan muut tuotot

128

101

50

67

30

Tulos

175

157

64

114

50

– Tulos - % liikevaihdosta

29

25

10

18

8

Tuloutus valtion talousarvioon

120

125

135

35

35

Vuokrauksen käyttökate

319

326

286

309

273

– Vuokrauksen käyttökate - % liikevaihdosta

53

52

45

48

43

Vuokrauksen tulos

67

78

42

67

33

Kiinteistöomaisuuden myynnit

201

172

118

107

59

Tase

4 663

4 509

4 481

4 493

4 595

Investoinnit

258

238

240

294

423

Investointien osuus liikevaihdosta, %

43

38

38

45

67

Sijoitetun pääoman tuotto, %

4,7

4,3

2,0

3,1

1,5

Oman pääoman tuotto, %

6,1

5,4

2,2

3,9

1,7

- Oman pääoman tuotto, %, vuokraus/ valtioasiakkaat
Omavaraisuusaste, %

1,7

2,1

0,7

2,0

0,0

62

65

64

66

65

Kiinteistömyyntien määrä vuonna 2020 oli 59,2 milj. euroa, ja kiinteistömyynnin tulos 16,4 milj. euroa. Suurimmat kaupat olivat Helsingin Mariankatu 23 virastotalo
(13,6 milj. euroa), Kaartin lasaretti (11,5 milj. euroa) ja Helsingin Vuorikatu 24 virastotalo (7,4 milj. euroa). Senaatin vuoden 2020 kiinteistömyynnit jäivät asetetusta
80 milj. euron tavoitteesta 20,8 milj. euroa.
Investointivaltuuteen kuuluviin investointeihin käytettiin vuoden aikana 423 milj. euroa (edellinen vuosi 294 milj. euroa). Summa jakautui perusparannuksiin ja korjauksiin 233 milj. euroa, uudisinvestointeihin 99 milj. euroa, rahastosuorituksiin
kiinteistöosakeyhtiöille 4 milj. euroa sekä käyttöomaisuuden ostoihin ja tytäryhtiöiden (Puolustuskiinteistöt ja Senaatin Asema-alueet Oy) pääomituksiin 5 milj. euroa.
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Koronapandemiasta huolimatta valtion toimitilojen rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan. Vuoden 2020 aikana valmistui 40 yli miljoonan euron suuruista hanketta.
Suurimmat valmistuneet hankkeet vuonna 2020

milj. euroa

- Hämeenlinnan naisvankila
- Haapajärven varastoalue vaiheet 2 ja 3
- Keravan avovankila
- Lappeenrannan uusi oikeustalo

32
23
22
9

Suurimmat käynnissä olleet rakennushankkeet olivat Suojelupoliisin uudet toimitilat,
Oulun uusi oikeustalo, ulkoministeriön käytössä olevan Merikasarmin perusparannus, THL:n uudisrakennus Tilkanmäellä, STUK:n uusi toimisto- ja laboratoriorakennus sekä Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennus. Vuoden aikana tehdyistä uusista sitoumuksista aiheutuu seuraavina varainhoitovuosina noin 314 milj. euron suuruiset menot.
Eduskunnan talousarviossa asettama nettomääräinen lainanottovaltuus oli 120 milj.
euroa. Senaatin vuoden 2020 bruttolainanotto oli 150 milj. euroa. Lainat otettiin Valtiokonttorin kautta. Velkoja lyhennettiin tilikauden aikana 84 milj. eurolla. Nettomääräinen lainanotto oli 85,3 milj. euroa (nettomääräiseen lainanottoon ei lasketa
mukaan hallinnonsiirtojen kautta tullutta velkaa eikä emissiovoittoja).
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Voiton tuloutus
Senaatti-kiinteistöjen tuloutustavoitteeksi vuoden 2020 tuloksesta asetettiin 35 milj.
euroa.
Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2020 tilinpäätös ja sen hallituksen tuloutusesitys sekä
hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet huomioiden valtiovarainministeriö esittää valtioneuvostolle Senaatti-kiinteistöjen tuloutusvelvoitteeksi valtion talousarvioon
35 milj. euroa. Tuloutus maksettaisiin 30.6.2021.
Tuloutusvelvoitteessa on huomioitu liikelaitoksen tuloskehitys, osinkotulot, omaisuuden myynneistä kertyneet tulot sekä yhtiön taserakenne. Tuloutusvelvoitetta arvioitaessa on huomioitu liikelaitoksen maksuvalmiuden säilyminen hyvänä huomioiden myös edelleen jatkuva koronaviruspandemia ja sen mahdolliset vaikutukset
myynteihin, vuokratuloihin ja rakennusliikkeiden maksuvalmiuteen.
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Tilintarkastuskertomus
Liikelaitoslain 14 §:n mukaan liikelaitoksen tilintarkastajien on tarkastettava liikelaitoksen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös siten kuin tilintarkastuslaissa säädetään. Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi lausuttava, onko liikelaitoksen hallintoa hoidettu lain ja asetusten sekä eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden
päätösten sekä muiden ohjauspäätösten mukaisesti.
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Tilintarkastajien 26.2.2021 päiväämän tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastajat ovat tarkastaneet Senaatti-kiinteistöjen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudella 1.1.31.12.2020. Liikelaitoksen hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää sekä
konsernin että liikelaitoksen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastus on suoritettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty liikelaitoksen hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan
lainmukaisuutta liikelaitoslain sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevan lain perusteella.
Tilintarkastajien esittämän lausunnon mukaan
-

-
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Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Liikelaitoksen hallintoa on hoidettu lain ja asetusten sekä eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätösten sekä muiden ohjauspäätösten mukaisesti.

Johtopäätökset
Edellä selostetun ja päätösehdotuksen liitteessä olevien Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella Senaatti-kiinteistöjen voidaan katsoa saavuttaneen
keskeisiltä osin sille asetetut palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet.
Vuoden 2020 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 35
milj. euroa.
Valtiovarainministeriö esittää seuraavaa:
1.

Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt konsernin tilinpäätös vuodelta
2020 vahvistetaan;

2.

Senaatti-kiinteistöjen tuloutuksena valtion talousarvioon siirretään 35 milj. euroa; ja

3.

tuloutuksen maksupäiväksi asetetaan 30.6.2021.

