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Valtiovarainministeriö tiedottaa valtion toimitilavuokrausta koskevista säädösmuutoksista 
Valtioneuvoston asetuksen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta 
ja hoitamisesta (242/2015, jäljempänä hallinta-asetus) 9–11 § kumotaan 13.12.2021 alkaen.  

Asetuksen 9 §:n 1 momentin mukaan viraston tai laitoksen on selvitettävä Senaatti-kiinteistöjen 
kanssa mahdollisuudet käyttää valtion omistamaa tai ulkopuoliselta vuokrattua toimitilaa, ennen kuin 
se päättää toimitilan vuokraamisesta muualta. Pykälän 2 momentin mukaan Puolustusvoimat tekee 
vastaavan selvityksen Puolustuskiinteistöjen kanssa. Pykälän 4 momentin mukaan viraston tai lai-
toksen käyttöönsä tarvitsema toimitila vuokrataan valtion kiinteistövarallisuudesta tai, jos on ole-
massa perusteltu syy, valtiolle ulkopuoliselta vuokratusta kiinteistövarallisuudesta.  

Hallinta-asetuksen 10 § koskee menettelyä, jonka mukaan valtiovarainministeriöltä on pyydettävä 
lausuntoa, jos Senaatti-kiinteistöjen ja valtion viraston tai laitoksen taikka Puolustuskiinteistöjen ja 
Puolustusvoimien näkemykset toimitilojen vuokrauksesta poikkeavat toisistaan. Viime kädessä toi-
mitilan vuokrausta koskeva asia on vietävä raha-asiainvaliokunnan ratkaistavaksi. Asetuksen 11 
§:ssä säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä virasto tai laitos voi vuokrata toimitilan ulkopuo-
lelta. Toimitilan vuokraus ulkopuolelta on mahdollista ainoastaan silloin, kun Senaatti-konsernin liike-
laitos ei tee vuokrasopimusta ulkopuolisen toimijan kanssa. 

Myös valtiovarainministeriön määräyksenä annettuun valtion vuokrakäsikirjaan tehdään korjauksia 
poistamalla viittaukset kumottaviin asetuksen pykäliin. Vuokrakäsikirjaan myös lisätään vuonna 2021 
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetulla lailla (1018/2020) perustettu Senaatti-kiin-
teistöjen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt. Samalla vuokrakäsikirjaan lisätään tieto siitä, että valtion 
virastoilla ja laitoksilla ei ole velvollisuutta asioida Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen 
kanssa hankkiessaan toimitilaa käyttöönsä. Vuokrakäsikirjan muutokset tulevat voimaan 13.12.2021 
alkaen. 

Valtiovarainministeriö pyytää virastoja ja laitoksia ottamaan huomioon, että voimassa olevien, Se-
naatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten irtisanomisaika on 
pääsääntöisesti hallinta-asetuksen 12 §:n mukaisesti 12 kuukautta ja että asetuksen kumottavien 
pykälien menettely on tarkoitus viedä lain tasolle. Lainmuutoksen myötä virastoilla ja laitoksilla säilyy 
jatkossakin velvollisuus selvittää ensisijaisesti valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen ja Puo-
lustuskiinteistöjen hallinnassa olevien toimitilojen vuokrausmahdollisuudet. Virastot ja laitokset voivat 
tehdä sopimuksen suoraan ulkopuolisen vuokranantajan kanssa tiettyjen, laissa säädettävien edelly-
tysten täyttyessä. 

Lakimuutosta valmistelee valtiovarainministeriön keväällä 2021 asettama valtion tilojen vuokrausta 
koskevan lainsäädännön ajantasaistamistyöryhmä, jonka toimikausi on 19.5. – 31.12.2021. Sää-
dösehdotukset on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2022. 
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Virastot ja laitokset ottanevat edellä sanottujen hallinta-asetuksen pykälien kumoamisen jälkeen teh-
tävissä toimitilaratkaisuissa huomioon hallinta-asetuksen 12 §:ssä säädetyn vuokrasopimusten irti-
sanomisajan sekä valmisteilla olevan lainmuutoksen suunnitellun sisällön. 

 

Lisätietoja antavat:  

Finanssineuvos Tero Meltti, tero.meltti@gov.fi, p. 02955 30770 

Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, peppiina.huhtala@gov.fi, p. 02955 30129 

Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, pauliina.pekonen@gov.fi, p. 02955 30081. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio 

Hallitussihteeri Peppiina Huhtala 

  
Jakelu Senaatti-kiinteistöt 

Puolustuskiinteistöt 
Ministeriöt, virastot ja laitokset 
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