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Käsitteet ja lyhenteet 

Lyhenne Selitys 

Beta-kerroin Mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta 

markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos kerroin on yksi, 

osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden 

keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi 

ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. 

Vastaavasti alle yhden betan osakkeet reagoivat markkinoiden 

muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimakkuudella. 

BLT Build-Lease-Transfer. Mallissa projektiyhtiö rahoittaa, suun-

nittelee, rakentaa ja pidättää itselleen omistusoikeuden koh-

teeseen määrätyn ajan mutta konsession antaja vuokraa kohteen 

takaisin maksaen siitä ennalta sovitun vuokran tietyn ajan. 

BOO Build-Own-Operate. Malli erottaa BOT -tyyppisestä mallista 

vain siinä, ettei kohdetta siirretä julkiselle sektorille vaan kohde 

säilyy yksityisen yhtiön omistuksessa. 

BOT Build-Operate-Transfer. Mallissa yksityinen sektori suunnit-

telee, rahoittaa, rakentaa julkisen sektorin omistaman raken-

nuksen/rakenteen sekä ylläpitää sitä ja mahdollisesti operoi 

kohteessa tapahtuvaa toimintaa sovitun ajan ja sopimusajan 

päätyttyä vastuu kohteesta siirtyy julkiselle sektorille. 

BTO Build-Transfer-Operate. Mallissa projektiyhtiö rahoittaa ja ra-

kentaa julkisen kohteen, mutta luovuttaa kohteen konsession 

antajalle välittömästi sen valmistuttua. 

DBOO Design-Build-Own-Operate. 

DBFO Design-Build-Finance-Operate. Malli  on rakenteeltaan ident-

tinen yleisen BOT -mallin kanssa mutta yleensä mallissa 

käyttömaksuja ei peritä kohteen käyttäjiltä vaan lopullinen 

maksaja on konsession antaja. 

Diskonttaus Tulevaisuudessa odotettavissa olevien maksujen ja tulejen 

muuttaminen nykyarvoksi (tarkasteluhetken arvoon) 

laskentakorkoa käyttäen. 

Diskonttokorko Laskentakorko (tuottovaatimus), jolla tulevaisuuden kasavirrat 

muutetaan nykyarvoksi. 
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Lyhenne Selitys 

Due Diligence Liike-elämässä vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan suunnitellun 

yrityskaupan tai perustettavan yrityksen tarkastusta, jossa 

kartoitetaan ennakolta liiketoimintaan liittyviä riskejä ja 

vastuita. 

Elinkaarikustannukset Life-Cycle-Cost Elinkaarenaikaiset kokonaiskustannukset, esim. 

hankkeen suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja 

käyttökustannukset. Eriaikaiset kustannukset lasketaan yhteen 

nykyarvomenetelmällä, jolloin tulevaisuuden kustannukset 

diskontataan valitulla korkokannalla nykyhetkeen. 

EIB Euroopan investointipankki, jonka omistajina ovat EU:n 

jäsenvaltiot. EIB tarjoaa rahoitusta investointikohteisiin 

Euroopan sisä- ja ulkopuolelle. 

EKV Suomalaisessa kirjallisuudessa käytetty lyhenne 

elinkaarivastuumalli, jossa työhön kuuluu suunnittelu, 

rakentaminen hoito ja/tai kunnossapito. Koska toimittaja vastaa 

myös rahoituksesta (ja tilaaja on julkinen sektori), puhutaan 

myös yksityisrahoitusmallista (vrt. PFI). 

EKY Elinkaarimalleista pelkistetyin, elinkaariylläpitomalli (EKY), 

jossa palveluntuottajalle kuuluvat tehtävät ovat suunnittelu, 

rakentaminen ja rakennuksen kiinteistöpalveluja.  

Joukkovelkakirja Joukkovelkakirja on usealta yksityiseltä tai institutionaaliselta 

sijoittajalta kerätyn lainasumman vakuudeksi 

annettu velkakirja. 

Juniorilaina Juniorilainalla tarkoitetaan useimmiten vieraan pääoman 

ehtoista lainaa, johon ei ole liitetty vakuuksia ja joka on 

takasijalla maksunsaantijärjestyksessä. Juniorilainaan liittyy 

suurempi riski kuin seniorilainaan, mikä huomioidaan 

hinnoittelussa. 

Kokonaistaloudellinen 

edullisuus 

Kun valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista 

edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä 

mainittava kaikki vertailuperusteet, joilla tarjouksia arvioidaan. 

Konsessio Yksityismallin mukainen julkis-yksityinen yhteistyö. 

Konsession antaja Julkinen osapuoli (valtio, kunta, muu julkisyhteisö), joka solmii 

projektiyhtiön kanssa konsessio -sopimuksen. 
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Lyhenne Selitys 

Konsessiosopimus Yksityisoikeudellinen sopimus, jossa sovitaan mm. julkisen ja 

yksityisen osapuolen välisen yhteistyön laajuudesta ja vastuista. 

Koventantti Koventantti on luottosopimuksen ehto, joka korvaa vakuuden. 

Koventantti voi koskea luotonsaajan esim. omavaraisuusastetta. 

Sopimusehdon täyttämättä jättäminen voi johtaa luoton 

irtisanomiseen. 

Leasing Yksi yksityisrahoitusmallin päämuodoista. Variaatiot anglo-

saksinen leasing sekä Build-Lease-Transfer (BLT). 

Maturiteetti Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin (velkakirjat, yrityslainat, 

yms.) erääntymiseen. 

Nettonykyarvo Arvo, joka saadaan kun nykyarvosta vähennetään 

investointikustannukset. 

NIB Pohjoismaiden Investointipankki on kahdeksan jäsenmaan 

(Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) 

omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksi-

tyisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että nii-

den ulkopuolella. 

Nykyarvo Arvo, jota laskettaessa siirretään kaikki siitä aiheutuvat  kassaan  

ja kassasta maksut laskentakorkoa käyttäen tiettyyn 

vertailuhetkeen, joksi tavallisimmin valitaan laskentahetki. 

OPO Oma pääoma on se osa yrityksen pääomasta, jolla ei ole 

takaisinmaksuvelvollisuutta, toisin kuin vieraalla pääomalla. 

Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta ja 

yritykseen kertyneistä voittovaroista, joita ei ole maksettu 

esimerkiksi osinkoina yritykseen sijoittaneille. 

PFI Private Finance Initiative. Käytetty yleisesti synonyymina yksi-

tyisrahoitusmallille. 

PPP Public-Private-Partnership. Investointien toteuttamis- ja rahoi-

tustapa, jossa julkinen yksityinen sektori yhdistävät kumpikin 

oman erikoisosaamisensa julkisen investoinnin toteuttamiseksi. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Islanti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Latvia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Liettua
http://fi.wikipedia.org/wiki/Norja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tanska
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viro
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yritys
http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4oma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vieras_p%C3%A4%C3%A4oma
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Lyhenne Selitys 

Projektiyhtiö Yksityisten sopimusosapuolten elinkaarihanketta varten 

muodostama osakeyhtiö, joka vastaa elinkaarihankkeen kohteen 

rahoituksesta, toteutuksesta ja ylläpidosta sekä mahdollisesti 

operoinnista. 

PSC Private Sector Comparator. Julkisen sektorin verrokkilaskelma. 

PTS-suunnitelma Kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) 

antaa kiinteistön omistajalle kokonaiskuvan kiinteistön 

kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja 

kustannuksista. 

ROE Oman pääoman tuottoprosentti 

Seniorilaina Seniorilainaksi kutsutaan yleensä vieraan pääoman ehtoista 

lainaa, joka on etusijalla maksunsaantijärjestyksessä 

mahdollisen konkurssin tapahtuessa. 

Sidottu oma pääoma Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääomaa, jota ei voida jakaa 

osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta. 

Transaktiokustannus Tarjoamisesta ja hallinnollisista tehtvist aiheutuvat 

kustannukset, joista ei synny tuloja. 

Vapaa oma pääoma Vapaata omaa pääomaa voidaan käyttää osingonjakoon 

enintään vahvistetun taseensa mukaisen jakokelpoisen vapaan 

oman pääoman määrän. 

VFM Value-for-Money Vastinetta rahalle 

Verrokkilaskelma Public Sector Comparator (PSC) Verrokkilaskelma on tilaajan 

käyttämä vertailulaskelma vastaavasta perinteisellä mallilla 

hankittavasta kohteesta, jossa laskelman kustannusarviota 

vertaillaan tarjottuun PPP/PFI hankkeeseen.  

Yksityisrahoitusmalli Mallissa yksityinen projektiyhtiö rahoittaa, suunnittelee ja to-

teuttaa hankittavan kohteen sekä ylläpitää sitä tietyn ajan, mah-

dollisesti hoitaen samalla kohteessa tapahtuvan toiminnan. 

YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. Sopimusehdot 

sisältävät rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka on 

tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin 

rakennusurakkasopimuksiin. 
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Johdanto 

 

Julkinen talous tuottaa kansalaisille erilaisia palveluita ja pitämällä yllä maan infrastruk-

tuuria mm. kouluja, sairaaloita ja teitä. Infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen edis-

tää maan kilpailukykyä. Perinteisesti maan infrastruktuuri on kilpailutettu erikseen jokai-

sen projektin osa-alueen osalta. Hankkeet on rahoitettu julkisen lainan tai suoraan 

budjettirahoituksen avulla. Julkisen talouden heikentyminen, rahoituksen vähentyminen 

sekä julkisen velanoton rajoitukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet niin valtion kuin kuntien 

infrastruktuurin kehittämistä. Monissa maissa julkisen velanoton rajoitukset ovat pakotta-

neet hallituksia miettimään uudenlaisia infrastruktuurihankkeiden hankintamuotoja (Darrin 

Grimsey et al. 2002, s. 107). Velkaantumisen rajoittamiseksi Iso-Britanniassa maan kon-

servatiivinen hallitus otti vuonna 1992 käyttöön yksityisrahoitteiset hankkeet, joista tunne-

tuin on PFI (Private Finance Initiative), jossa yksityinen toimija suunnittelee, rakentaa ja 

rahoittaa julkisen infrastruktuurin rakennushankkeita.  Vuonna 1997 Iso-Britannian työvä-

enpuolue uudisti edellä mainittua hankintamallia osana laajempaa uudistusohjelmaa, jossa 

julkisen sektorin hankintoja kehitettiin kumppanuuspohjaiseksi PPP–malliksi (Private- 

Public-Partnership), johon sisältyy myös sopimuksen mukaisia kiinteistön huolto- ja ylläpi-

topalveluja, sekä mahdollisia muita käyttäjäpalveluita (konsessiosopimus). Tässä mallissa 

Iso-Britannian hallitus uskoo saavansa parempaa vastinetta rahalle (VFM), kuin perintei-

sellä hankinnalla. (Iqbal Khadaroo, 2007, s. 1322) Tätä edellä mainittua PPP–mallia käyte-

tään Suomessa yleisnimikkeenä yksityisrahoitukselle, jossa julkinen ja yksityinen sektori 

yhdistävät erityisosaamisen (Antti Tieva, Juha-Matti Junnonen, 2005 s. 9).  

Hankintamallien uudistaminen on näkynyt myös Suomessa, ennen kaikkea kuntien koulu- 

ja sairaalahankkeiden toteutuksessa. Suomessa puhutaan elinkaarihankkeista tai PPP–

hankkeista. Näissä hankkeissa yksityinen palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan epävar-

moilla ja puutteellisilla tulevaisuuden tiedoilla neuvottelumenettelyssä laaditun tarjous-

kyselyn mukaiset, sopimuksen mukaiset suoritteet ja kantamaan vastuun infrastruktuurin 

suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja mahdollisesti myös rahoituksesta useiksi vuo-

siksi eteenpäin.  

Yksityisrahoituksen tai elinkaarimallin käyttö julkisissa rakennusinvestoinneissa nähdään 

mahdollisuutena useissa suomalaisissa kunnissa. Esimerkiksi Espoo on toteuttanut useita 
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hankkeita (opetus- sekä sosiaali- ja terveyssektorin hallinnoimia tiloja) yksityisrahoitus-

mallilla ja elinkaarimallien eri muodoilla. Esimerkkinä tässäkin työssä case–kohteena ole-

vat sairaalahankkeet.  

Iso-Britanniassa yksityisrahoitusmallin käytöstä on huomattavasti laajemmat kokemukset 

ja aihetta on myös tutkittu laajasti siellä. Suomessa ei ole kertynyt paljoakaan kokemusta 

yksityisten rahoitusmallien käytöstä julkisten palvelujen tuottamisesta. Kaikki hankkeet 

ovat tähän mennessä olleet lähinnä yksittäisiä kokeiluja. Mallia on kokeiltu vuonna 1999 

valmistuneessa Lahden Moottoritiessä välillä Järvenpää-Lahti sekä kahdessa rakennus-

hankkeessa: vuonna 2000 valmistuneessa Jyväskylän yliopiston Agora- tutkimus-

keskuksessa sekä vuonna 2003 Espooseen valmistuneessa Kuninkaantien lukiossa, urheilu- 

ja uimahallissa. Espoo ja Kuopio ovat ottaneet koulukorjauksissa käyttöön elinkaarimallin. 

Espoo valitsi 53 miljoonan euron hankkeen palveluntuottajaksi NCC:n. 

Kuopio on toteuttanut kokonaisarvoltaan 93,5 miljoonan euron elinkaarihankkeesta, jonka 

toteuttajana on Lemminkäinen-konserni. (Rakennuslehti 18.6.2009) 

Hankintamuotona elinkaarihankkeissa käytetään neuvottelu- tai kilpailullista neuvottelu-

menettelyä. Vaikka neuvottelumenettelyjen tavoitteena on kehittää hanketta hankintayksi-

kön ja tarjoajien välisessä vuorovaikutuksessa, ei tarjoajien mielipiteet pääse sopimuksiin 

vaan sopimukset on monesti laadittu etukäteen. Neuvotteluiden tuloksena on lähinnä ollut 

tarjouspyyntöasiakirjojen ristiriitaisuuksien ja puutteellisuuksien korjaaminen.  

Elinkaarihankkeiden neuvotteluissa on koettu, että hankintayksiköt tukeutuvat liiaksi kon-

sultteihin eivätkä ole riittävästi selkiyttänyt itselleen hankkeen tavoitteita eivätkä huomioi 

tarjoajan mielipiteitä. Hankintayksiköstä tulisi löytyä henkilöitä, joilla on vahva osaaminen 

rakentamisesta sekä kaupallinen ymmärrys hankintamuodosta. Heidän pitäisi ohjata kon-

sultteja sekä tehdä viime kädessä hanketta koskevat päätökset neuvotteluissa saadun pa-

lautteen perusteella. Tämä on osittain johtanut haluttomuuteen tarjota elinkaarihankkeita.  

Elinkaarihankkeen toteutusmallissa on kaksi pääongelmaa, joista ensimmäinen liittyy 

hankkeiden valmisteluun. Esimerkiksi Puolarmetsän sairaala ja seniorikeskuksen suunnit-

telu oli viety hyvin pitkälle ja hankkeelle oli asetettu yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia 

jo ennen neuvotteluja. Tällä menettelyllä hankintayksikkö ei antanut palveluntuottajalle 

mahdollisuutta etsiä elinkaarikustannuksiltaan edullisinta ratkaisua. Tämä toimintatapa on 

ristiriidassa alkuperäisen elinkaarihankkeen tarkoituksen kanssa. Hankintayksikön tulisi 

keskittyä määrittelemään tilatarpeet ja olosuhteet ja jättää suunnitteluratkaisuiden etsimi-



13 

 

nen palveluntuottajalle. Toinen ongelma on se, että hankkeisiin liittyvien riskien tarkastelu 

ja hinnoittelu jää tekemättä. Tilaajan lähtökohtana on se, että rakennusliikkeelle siirretään 

kaikki, myös käyttäjän aiheuttamat riskit, olivatpa ne minkälaisia tahansa, joita 25 – 30 

vuoden sopimuskauden aikana tapahtuu. 

 

Rakennusliikkeen yritystoiminnan lähtökohtana on tehdä kannattavaa liiketoimintaa, jol-

loin rakennusliike joutuu arvioimaan elinkaarihankkeisiin liittyviä riskejä ja vastuita entistä 

tarkemmin. Jos riskit kasvavat liian suuriksi, hankkeita ei enää uskalleta tarjota. Kuitenkin 

elinkaarimallilla olisi mahdollisuus tuottaa molempia osapuolia hyödyntäviä ratkaisuja 

julkisen sektorin tilatarpeisiin, jos hankintamenettelyjä ja toteutusmallia kehitetään tasa-

puolisemmaksi.  

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Elinkaarihankkeiden käyttö on Suomessa vähäistä eikä elinkaarenaikaisia käyttökokemuk-

sia ole vielä saatavissa. Hankintamallit ja tutkimustieto saadaan lähinnä ulkomaisista tut-

kimuksista ja julkaisuista, joita on käännetty eri osapuolten tarpeiden mukaisesti.  Suoma-

laisia tutkimuksia on tehty itse hankeen valmistelusta, mutta kotimaista tutkimusta joka 

käsittelisi elinkaarihankkeen käytönaikaisia kokemuksia ja toteutuneita riskejä ei ole saata-

villa.  

Rakennusala on pääomavaltaista ja riskialtista. Rakentaminen itsessään pitää sisällään ra-

kentamisen laatuun liittyvät riskit, aikatauluriskit, kustannusriskit ja suunnitteluriskit. Elin-

kaarihanke tuo mukanaan muita riskejä, joista osa ovat käyttäjän aiheuttamia riskejä.  Näitä 

riskejä on mahdotonta tunnistaa, joten niiden siirtäminen rakennusliikkeelle lisää huomat-

tavasti tilaajan kustannuksia. Näiden edellä mainittujen riskien lisäksi mahdollisesta rahoi-

tuksesta syntyy riskejä.  

Elinkaarihankkeen monimuotoisuuden ja useiden eri toimijoiden vuoksi hankkeen kustan-

nusten hallinta riskien osalta on tärkeää. Riskien tarkemmalle analysoinnille ja riskien oi-

keudenmukaiselle jakamiselle on tarvetta rakennusliikkeessä, joten elinkaarihankkeen ris-

kien kartoittamiselle on tarvetta.   
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elinkaarimallien ongelmakohtia rakennusliikkeen 

näkökulmasta ja selvittää mitkä seikat vaikuttavat rakennusliikkeen tarjoamishalukkuuteen 

ja elinkaarihankkeen onnistumiseen. Tutkimuksessa kartoitetaan rakennusliikkeen kannalta 

elinkaarimalleihin liittyviä riskejä ja mahdollisia menestysmahdollisuuksia sekä kehittä-

mään menettelytapoja niiden tunnistamiseen ja niiden oikeudenmukaiseen jakamiseen. 

Tutkimuksessa perehdytään käytännön kokemuksiin perustuen pääurakoitsijan näkemyk-

siin tarjotuista elinkaarihankkeista. 

Tämän tutkimuksen keskeinen pääkysymys on: 

- Kuinka rakennusliike pystyy saamaan elinkaarihankkeesta kannattavaa liiketoimin-

taa? 

Jotta pääkysymykseen voidaan vastata, se on jaettu kolmeen osatutkimuskysymykseen, 

jotka ovat: 

1. Mitkä tekijät ovat tarjoajan kannalta keskeisimpiä riski- ja menestystekijöitä? 

2. Miten riski- ja menestystekijäöiden tunnistamista voidaan käyttää elinkaarihank-

keen tukena? 

3. Mitä riski- ja menestystekijöitä yksityisrahoitus tuo tarjoajan perustamalle projekti-

yhtiölle?  

1.3 Tutkimuksen laajuus ja rajaukset 

Tutkimuksessa perehdytään aiheesta olemassa olevaan ulkomaiseen ja kotimaiseen kirjalli-

suuteen sekä artikkeleihin, joilla on haettu esiymmärrystä elinkaarihankkeista. Tutkimus 

rajataan kirjallisuustutkimuksessa käytettyyn aineistoon sekä tekijän omaan kokemukseen 

yrityselämästä. Elinkaarimallien luonteenomainen pitkäkestoinen sopimusjuridiikka ja 

lainsäädännön muutokset rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.   

1.4 Tutkimusmenetelmät ja rakenne 

Tutkimusmenetelmä on kirjallisuustutkimus ja osittain myös tekijän omaan rakennusliik-

keessä hankittuun kokemukseen perustuvaa empiiristä tutkimusta. Tutkimus on jaettu seit-

semään lukuun, joista ensimmäisessä johdantokappaleessa esitetään tutkimuksen taustaa, 
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tutkimusongelma, tutkimuskysymykset sekä tutkimukset tavoite ja rajaukset. Johdannossa 

myös selostetaan tutkimuksen kulku.  

Toinen luku on teoriaosuus, jossa kirjallisuusselvitysten perusteella avataan elinkaarimalli-

en keskeisimpiä piirteitä. Kirjallisuusselvityksessä selvitetään myös elinkaarihankkeen 

hankeprosessi. Kirjallisuudesta haetaan mahdollisimman kattavasti löydettyjen elinkaari-

hankkeiden artikkeleiden ja tutkimusten tätä aihetta koskeva sisältö.  

Kolmannessa luvussa selvitetään tämän selvityksen keskeisiä kysymyksiä kotimaisten ja 

ulkomaisten tutkimusten perusteella ja yritetään löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Tässä luvussa etsitään tietoa elinkaarihankkeiden tutkimuskysymysten osalta keskeiset 

asiat riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat. Kolmannessa lu-

vussa etsitään myös yksityisrahoitukseen liittyviä keskeisiä riski- ja menestystekijöitä tar-

joajan kannalta. Tapaustutkimuksessa on pyrkimyksenä selvittää pääurakoitsijan näkemyk-

set elinkaarihankkeiden riskeistä ja menestystekijöistä. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa tutkitaan rakennusliikkeen Espoon kaupungille tarjo-

amia case–kohteita. Tämä luku on myös tutkimuksen empiirinen osa, jossa käsitellään 

kuinka Espoon kaupungin case–kohteiden rahoitus ja riskien allokointi oli sopimuksessa 

määritelty. Yksityisrahoitusmallissa verrataan rahoituskustannuksia siihen, mitä ne olisivat, 

jos hankkeen lähtökohtana olisi ollut kunnan oma rahoitus. Yksityisrahoituksessa arvioi-

daan myös oman pääoman vaikutuksen hankkeen hintaan. Molemmissa hankkeissa arvioi-

daan ylläpidon aikaiset riskit ja niiden aiheuttamat lisäkustannukset tilaajalle.     

Kirjallisuustutkimuksessa ja tapaustutkimuksessa ilmenneet yhteneväisyydet ja eroavai-

suudet kuvataan ja ehdotetaan toimintamalleja ja työkaluja elinkaarihankkeiden riskien ja 

menestystekijöiden arviointiin.  

 

Kuudennessa ja seitsemännessä luvussa tehdään johtopäätökset ja kirjoitetaan yhteenveto 

havaituista asioista ja ehdotetaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.   
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2. Elinkaarimalleista yleisesti 

Elinkaarimalli(t) rantautui suomeen 2000-luvun alkupuoliskolla Iso-Britanniasta, jossa 

niitä on käytetty pitkään infrastruktuurin ja julkisten kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpi-

toon. Iso-Britanniassa kunnilla on itsehallinto ja oikeus tehdä päätöksiä verotulojensa käy-

töstä. Siellä hallitus on tukenut yksityisrahoitusmallien syntymistä myöntämällä kunnille 

valtion tukea jo elinkaarihankkeen aikaisessa vaiheessa (Nelson J, 2010, s.10). Rahoitus-

markkinoiden kasvu ja halpa raha ovat lisänneet PFI–hankkeiden määrää 1990–luvun puo-

lestavälistä 2000–luvun puoleenväliin huomattavasti (Istemi Demirag et al., 2011, p 295).  

Suomessa elinkaarimallien puolestapuhujat ovat perustelleet mallia parantuneena rakenta-

misen laatuna ja nopeampana hankkeen läpivientinä sekä kustannustehokkaampana han-

kemuotona.  John Bennett ilmoittaa omassa tutkimuksessaan, että perinteisellä hankinta-

mallilla 73 % rakennusprojekteista kustannukset ylittyvät, kun taas vastaavissa PPP–

hankinnoissa ainoastaan 22 %:ssa on ollut kustannusylityksiä. Kustannusylitykset ovat 

pääasiassa johtuneet PPP–hankkeissa tilaajan muutostöistä eikä niinkään rakentamisesta 

sinänsä (John Bennett et al., 2006, s 2144).  

Elinkaarimalli ei sinänsä paranna rakentamisprosessia, eikä varmista sitä, että kustannus-

ylityksiä ei tule. Rakennuskustannuksien ylitykset useimmiten johtuvat siitä, että suunni-

telmat ja laskenta asiapaperit ovat puutteelliset ja että projektiin tulee rakennusaikana muu-

toksia. Rakennusurakka on pitkäkestoinen prosessi, jolloin käyttäjien tarpeet muuttuvat 

hankkeen edetessä, jolloin alkuperäiseen suunnitelmaan perustunut kustannusarvio ei pidä-

kään enää paikkaansa.  

Elinkaarihankkeiden puolestapuhujat käyttävät esimerkkinä laadusta rakennusten homeo-

ngelmia, jotka heidän mielestä poistuvat elinkaarimallien myötä. Toisaalta taas väitetään, 

että homeongelmia syntyy liian nopeasta rakentamisesta, kun ei anneta lattiarakenteiden 

kuivua ennen lattiapinnoitteen asentamista. Homeongelmista on usein osoitettu ainoastaan 

rakentajia, vaikka monesti homeongelmat johtuvat käyttäjien valinnoista. Rakennuksen 

huolto on laiminlyöty eikä sitä ole ylläpidetty oikein. Elinkaariajattelu edellyttää käyttäjäl-

tä myös vastuunottoa rakennuksen käytöstä eikä nykyinen elinkaarisopimus tuo tähän käyt-

täjävastuuseen muutosta. 
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Suomessa käytössä olevat elinkaarisopimukset ovat laadittu suoraan Englannissa käytössä 

olevista PPP/PFI–sopimuksista, joissa riskit jaetaan kahden pääsopijaosapuolen kesken, 

pois lukien kohteen loppukäyttäjä. Tämän sopimusmallin käyttö on julkisen hallinnon nä-

kökulmasta houkutteleva ja riskitön: saadaan sovittua palvelutasoa etukäteen tunnetuilla 

kustannuksilla. Elinkaarimalli houkuttelee poliittisia päätöksentekijöitä käynnistämään 

hankkeita, koska kiinteistön käyttömaksut eivät tunnu suurilta verrattuna investointiin. 

Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa yhdellä sopimuksella rakennuksen suunnittelusta, 

rakentamisesta ja kiinteistöpalveluista sopimusjakson ajan. 

Suomessa ei ole kertynyt riittävästi kokemusta yksityisten rahoitusmallien käytöstä jul-

kisten palveluiden tuottamisessa. Suomessa on kaksi moottoritiehanketta (Nelostie ja Hel-

sinki – Turku–moottoritien loppuosa), jotka on rakennettu elinkaarisopimuksen mukaisella. 

Espoossa on rakennettu yksityisrahoituksella Kuninkaantien lukion ja uimahalli. Espoossa 

on yksityisrahoitteisen elinkaarimallin lisäksi Espoon kiinteistöyhtiön lainarahoituksella 

toteutettavia kouluhankkeita ja sairaala rakenteilla, jossa suunnittelun ja rakentamisen li-

säksi on sopimuksesta riippuen 10 – 25 vuoden palvelusopimukset.  

Iso-Britanniassa yksityisrahoitusmallin käytöstä on huomattavasti laajemmat kokemukset. 

Vuoden 1997 ja 2008 välisenä aikana Isossa Britanniassa on allekirjoitettu 127 sairaala-

hanketta, joista 97 on yksityisrahoitteisia hankkeita (PFI). Yksityisrahoituksen osuus on 

noin 90 %, johon on sitoutunut £11,64 miljardia (Mark Hellowed and Allyson M. Pollock, 

2009, s. 13). Lisäksi yksityisrahoitusmallilla on toteutettu muun muassa erilaisia väylä-

hankkeita ja opetustoimen hankkeita.  

Iso-Britanniassa on vuodesta 1990 lahtien toimitettu yli 900 infrastruktuurihanketta, arvol-

taan yli £ 70 miljardia. Vuoteen 2010 mennessä PPP–hankkeet vastasivat noin 10–15 % 

valtion kaikista investoinneista (Istemi Demirag et al., 2011, p 295). 

Maailmanlaajuisesti PPP markkinat olivat ennätykselliset 68,8 miljardia dollaria vuonna 

2007 (Project Finance 2008). Vaikka PPP rahoitus jatkui vahvana koko vuoden 2008, niin 

vuoteen 2009 mennessä luottokriisi alkoi vaikuttaa niin, että markkinoiden arvo oli 55,5 

miljardia dollaria vuoden 2009 loppuun mennessä (Istemi Demirag et al., 2011, p 294). 

Elinkaarimallien laajemmalla vastuulla tavoitellaan perinteistä rakentamista parempaa laa-

tua ja kokonaistaloudellisuutta (Value for Money,VFM). Iso-Britanniassa julkisissa infra-
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struktuurihankkeissa hallituksen tavoitteena on saada investointiin sijoitetulle rahalle vas-

tinetta koko elinkaaren ajalta. Alhaisin hankintakustannus ei automaattisesti tarkoita paras-

ta vastinetta rahalle, vaan ajatus sisältää järkevän riskien siirron tilaajalta yksityiselle sek-

torille. (Akintola Akintoye et al, 2003, s. 463). Se, miten tähän tavoitteeseen päästään, ei 

ole vielä Suomessa pitkäaikaista kokemusta, mutta elinkaarimallien puolestapuhujat ovat 

maininneet keinoina mm. energiataloudellisuuden parantaminen, ylläpitoa tehostavien in-

novatiivisten ratkaisuiden löytämisen, sekä tilojen toiminnallisuuden ja käytön tehostami-

nen.  

Elinkaarihankkeista tehdyissä selvityksissä lähtökohtana on arvioida rakennuksen koko 

elinkaarenaikaiset käyttökustannukset huolella jo suunnitteluvaiheessa, mitkä ohjaavat 

suunnitteluratkaisujen valintoja. Ongelmana on kuitenkin se, että nykyisin elinkaarihank-

keiden sopimukset tehdään jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Luonnossuunnitteluvaiheessa 

ei erikoissuunnittelijoita ole monestikaan vielä hankkeessa mukana muutoin kuin tilavara-

uksia tekemässä. Pelkän arkkitehtisuunnittelun pohjalta on vaikea arvioida rakennuksen 

elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia vaan se edellyttää holistista suunnittelua ja pidem-

mälle vietyjä suunnitelmia. 

Käytännössä lopulliset käytönaikaiset kustannukset riippuvat kuitenkin käyttäjästä ja käyt-

tötottumuksista. Jos vastuu käyttäjiltä siirretään kokonaisuudessa palveluntuottajalle, niin 

käyttäjällä ei ole motiivia huolellisuuteen tilojen käytössä. 

Kiinteistöpalveluiden lisäksi palveluntuottaja voi tarjota käyttäjäpalveluja, jotka tukevat 

toimintaa rakennuksessa (esim. vartiointi- ja aulapalvelut). Palveluntuottaja voi myös or-

ganisoida rakennuksen oheiskäyttöä (esim. liiketilojen vuokraus) ja laajimmillaan palve-

luntuottaja ottaa hoitaakseen julkisen palvelun toimintoja kuten lääkäri-, hoito-, fysiopalve-

luita.  

 

Englannissa konsessiosopimukseen sisältyy useimmiten oikeuden harjoittaa taloudellista 

toimintaa kohteessa, joista se saa tuottoja itselleen. Siellä rakennusyritys ja kiinteistöpalve-

luyritys ovat projektiyhtiön osakkeenomistajina rahoittajien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. 

Tällä mallilla PPP/PFI–mallista saadaan houkuttelevampi kaikille osapuolille, koska sillä 

mallilla saadaan PPP/PFI–mallin argumentteina käytettyä ’pitkäaikaista kassavirtaa.’ Pel-

källä rakentamisella ei tätä saavuteta.  Näin ollen Suomessa on hiukan virheellisesti puhut-

tu konsessiosopimuksesta, koska meillä ei sopimuksessa ole mainintaa varsinaisesta koh-
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teen käyttöoikeudesta. Englannissa yksityisrahoitusmalli terveysalalla sisältää myös ter-

veydenhuoltopalveluiden sisältämisen konsessiosopimukseen. Suomessa erityistoimialaan 

kuuluvien kunnan lakisääteisten tehtävien siirtäminen yksityisen sektorin hoidettavaksi ei 

ole yhtä yksinkertaista. Tämä myös rajoittaa ulkomaisten pääomasijoittajien halukkuutta 

sijoittaa yksityistä rahaa PPP/PFI–hankkeisiin. Pelkästään kiinteistöomistajiksi ei heillä ole 

tähänastisten rahoitusneuvottelujen perusteella kiinnostusta.  

 

Yksityisrahoituksen käyttö julkisissa hankkeissa edellyttää uuden osaamisen luomista niin 

julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Jotta osaamisen kasvamiseen oltaisiin valmiita panos-

tamaan riittävästi, edellyttää toiminta jatkuvuutta. Usein hankkeiden virta on oltava riittä-

vän suuri, jotta investoinnit osaamiseen olisivat kannattavia.  

2.1 Elinkaarimallien sisältö 

Suomessa vähimmäisvaatimuksena elinkaarimallissa on, että palveluntuottaja vastaa aina-

kin suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistön ylläpitopalveluista sopimuksessa määritel-

lyn ajan. 

- suunnittelu pitää sisällän teknisen ratkaisun määrittelyn, jotta palveluntuottajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa elinkaaritaloudellisuuteen (riskinsiirto). Toisinaan myös toi-

minnallinen suunnittelu voi kuulua palveluntuottajalle. 

-  rakentaminen käsittää rakennustyöt kaikkine ohjaus- ja tukitoimintointoineen, jotka 

mahdollistavat rakennuksen suunnittelun mukaisen rakentamisen ja toiminnalliset toi-

minnot. Laadukas rakentaminen on osa palveluntuottajan ja kokonaistaloudellisuuden 

optimointia, koska palveluntuottaja vastaa rakennuksen ja järjestelmien elinkaaren ai-

kaisesta toimivuudesta ja sopimuksen mukaisista olosuhteista.  

- kiinteistöpalvelut käsittävät ne toiminnot, joita kiinteistön pitäminen teknisesti sopi-

muksen mukaisessa kunnossa edellyttää. Käytännössä toiminnot ovat huolto-, korjaus- 

ja teknisten järjestelmien säätötöitä. Usein myös siivous ja jätehuolto sisällytetään mu-

kaan.  

Näiden perustoimintojen lisäksi palveluntuottaja voi ottaa vastattavakseen muita palvelui-

ta, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 
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- Käyttäjäpalvelut, jossa palveluntuottaja tarjoaa kiinteistön käyttäjille heidän toimin-

taansa liittyviä käyttäjäkohtaisia palveluja. 

- Rahoitus ja omistus, jossa palveluntuottaja voi järjestää investoinnin vaatiman rahoi-

tuksen kokonaan tai osittain, josta tilaaja maksaa korvausta käytön aikaisiin palvelu-

maksuihin lisättynä. Yleensä omistus on rahoituksen vakuutena. 

- Täydentävä käyttö liittyy pääkäytön yli menevään aikaan (esimerkiksi koulujen liikun-

tasalien ulosvuokraus) tai tilaratkaisuissa varattujen liiketilojen vuokraaminen erilais-

ten palveluiden tarjoajille. 

- Pääkäyttäjätoiminnot ovat niitä toimintoja, joita varten tilat on rakennettu. Esim. julki-

sen palvelun järjestämisvelvoitteen täyttäminen ulkoistamalla kiinteistössä tarjottavia 

palveluita yksityiselle toimijalle, jossa yksityinen toimija vuokraa kiinteistön tiloja ja 

laitteita palvelun suorittamiseen. 

Hankkeessa, jossa palvelu rajautuu elinkaarimallin perustehtäviin (suunnittelu, rakentami-

nen, kiinteistöpalvelut), tilaajan tehtäviin kuuluu tilaohjelman laadinta ja toimivuusvaati-

musten määrittely, joiden perusteella palveluntuottajat/tarjoajat kehittelevät suunnittelurat-

kaisunsa.  

2.2 Elinkaarimallien tyypittely 

Elinkaarimallit voivat sisältää edellä lueteltujen pääkomponenttien avulla laajoja ja vaihte-

levia palvelukokonaisuuksia. Näitä ovat jo edellä mainittu PFI/PPP–mallit sekä erilaiset 

Build-Operate-Transfer –mallit (BOT) ja Build-Own-Operate–mallit (BOO). Tehtäväjako 

tilaajan ja palveluntuottajan välillä voidaan vapaasti sopia, mutta usein suunnittelu, raken-

taminen ja kiinteistöpalvelut ovat elinkaarimallissa aina palveluntuottajalla. Rakennuksissa 

on myös useita toimintoja ja tilaryhmiä, joten tehtäväsisältöjä tulee arvioida myös tästä 

näkökulmasta.  

Myös rahoitus voidaan järjestää erilaisina yhdistelmävaihtoehtoina, joten variaatioiden 

määrä kasvaa suureksi. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto yksityisrahoitteisista PPP–

hankkeista. 
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Taulukko 1. Yhteenveto yksityisrahoitteisista PPP-hankkeista (Junnonen, 1998) 
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Rahoittaa   x x x x x x x x x x 

Suunnittelee   x x x   x x         

Rakentaa   x x x x x     x   x 

Korjaa x           x x     x 

Ylläpitää   x   x x x x x x x   

Omistaa     x           x x x 

Vuokraa         x   x x       

Kiinteä maksu x x                   

Käyttöperusteinen 

maksu x     x x x x x x x   
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Omistaa  x     x x x x x     x 

Vuokraa     x                 

Leasing maksu     x                 

Rahoittaa uusin-

vestoinnin x                     

 

2.3 Elinkaarihankkeen hankintaprosessi 

Julkisen rakentamisen elinkaarihankkeen toimitusketju poikkeaa perinteisestä siinä, että 

hankesuunnitelman jälkeen tilaajataho jättää elinkeinoministeriön ylläpitämään sähköiseen 

ilmoitusjärjestelmään ilmoituksen julkisesta hankinnasta. Hankintailmoituksessa on luetel-

tu osallistumishakemuksen kriteerit ja hankemenettelyn tarkemmat ehdot. Kriteerit täyttä-

vät tarjoajat kutsutaan joko neuvottelumenettelyyn tai kilpailulliseen neuvottelumenette-

lyyn.  

Neuvottelumenettely on menettely, jossa tilaaja julkaisee hankinnasta ilmoituksen, johon 

kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen. Tilaaja valitsee ne eh-

dokkaat, joiden kanssa neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista. Neuvottelumenettelyssä 



22 

 

tulee olla vähintään kolme tarjoajaa. Neuvottelujen aikana keskustellaan sopimuksen sisäl-

löstä ja suunnitelmaa kehitetään käyttäjien kanssa yhteistyössä vastaamaan käyttäjän tila-

tarpeita. Neuvottelujen jälkeen jätetään tilaajalle tarjous tilaajan tarjouspyynnön mukaises-

ti.   

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayk-

sikkö neuvottelee kriteerit täyttävien ehdokkaiden kanssa löytääkseen ratkaisun, joka vas-

taa tilaajan tarpeita ja jonka perusteella valitut ehdokkaat tekevät tarjouksensa. Kilpailullis-

ta neuvottelumenettelyä käytetään monimutkaisissa hankkeissa, joissa tilaaja ei pysty 

ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai taloudellisia ehtoja 

eikä teknisiä yksityiskohtia tavoitteidensa toteuttamiseksi.  

 
Kuva 1. Elinkaarihankkeen tarjoamisen prosessi (Espoon sairaala ja seniorikeskus tar-

jousprosessi, 2010) 

 

2.4 Elinkaarimallien tehtävien ja riskien siirto 

Tehtäväjakoja eri päämalleista voidaan rakentaa taulukoiden avulla. Siinä tilaajalle tai pal-

veluntuottajalle voidaan sopimuksen mukaisesti siirtää edellä mainittuja palveluja ja vas-
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tuita.  Samoin riskit ovat sopimuskysymys, jossa riskit kohdistetaan eri osapuolille sen 

mukaan kuinka ne ohjaavat suunnittelua ja kuka riskit pystytään kantamaan.  

Erilaisista malleista pelkistetyin on elinkaarivastuumalli (EKV), jossa palveluntuottajalle 

kuuluvat tehtävät ovat suunnittelu, rakentaminen ja rakennuksen kiinteistöpalvelut.  

Jos edellä mainittuihin palveluihin lisätään rahoitus, niin puhutaan elinkaarirahoitusmallis-

ta (PFI), jossa käyttäjäpalvelut on myös siirretty palveluntuottajan järjestettäväksi. Rahoi-

tuksen myötä myös omistusjärjestelyt muuttuvat, millä on vaikutusta myös joihinkin mui-

hin järjestelyihin.  

Raskain järjestelmä on sellainen, jossa kaikki edellä luetellut palvelut siirretään palvelun-

tuottajalle, jolloin puhutaan elinkaaripääkäytöstä.  

2.5 Elinkaarimallien rahoitus ja maksujärjestelyt 

Kuten edellä on mainittu, niin elinkaarihakkeet ovat sopimusasioita, jolloin niitä voidaan 

rakentaa eri palveluyhdistelmillä. Jos palveluihin lisätään myös rahoitus, niin rahoitusky-

symykseen liittyy myös usein kiinteistön omistus, joka yleensä on rahoituksen järjestävällä 

osapuolella rahoituksen vaatimien vakuus – ja kannustinjärjestelyiden vuoksi.  

Tilaaja voi rahoittaa perinteistä rakentamista mukaillen maksamalla syntyvät investointi-

kustannukset rakentamisen aikana suoritusperusteisesti (useassa maksuerässä). Tällöin 

käytön aikainen palvelumaksu kattaa ainoastaan elinkaaren aikaiset kustannukset.  

Vaihtoehtona on jättää jokin osa investoinnista palveluntuottajan rahoitettavaksi suurem-

paa sitoutumista tavoitellen.  

Rahoitus voidaan jättää myös kokonaan palveluntuottajan rahoitettavaksi, jolloin tilaaja 

maksaa investointia osana palvelumaksua kuukausittaisen käytön aikana. Tämä tarkoittaa 

sitä, että lainan korot pääomittaan rakennusaikana, mikä tarkoittaa, että lainan korko lisä-

tään lainan pääomaan. Koron pääomittaminen kasvattaa lainan kokonaispääomaa, mikä 

nostaa huomattavasti lopullista tarjoushintaa. Maksu palvelumaksusta on suoritusperustei-

nen eli jos palveluntuottaja ei pysty saavuttamaan sovittua palvelutasoa (mitattava suure), 

niin siitä seuraa palvelumaksun alentaminen. Tavallisesti palvelumaksu käsittää palveluta-

son laatuun sekä tilojen käytettävyyteen ja toimintavarmuuteen liittyvät osat ja vastaavat 
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kriteerit sekä rakentamisen rahoituksen (rahoituskuluineen) takaisinmaksuun kuuluvan 

osan. 

Todellisuudessa malleja on enemmän esimerkiksi pääomasijoittajan näkökulmasta. Kiin-

teistön omistus voidaan siirtää erilliselle sijoitusyhtiölle, jolloin projektiyhtiö hoitaa vain 

suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöön liittyvät palvelut. Samoin palveluntuottajan ra-

hoittaessa hankkeen voi myös tilaaja olla osallisena perustettavassa palveluyhtiössä.  

2.6 Elinkaarimallien palveluntuottajan rahoitus - projektiyhtiömalli 

Elinkaarihankkeet ovat pitkäkestoisia ja pääomavaltaisia investointeja. Kun yksityinen 

toimija tekee elinkaarihankkeen investointipäätöksen, se sitoutuu hankkeen rahoittamiseen 

ja ylläpitoon. Projektiyhtiö on erityisesti projektia varten perustettu yhtiö, jonka omistaa 

rakennusyritys, kiinteistön ylläpitoyritys sekä sijoittajat. Yksityisrahoitusmallin osapuolia 

ovat konsession (käyttöoikeus) antaja, konsession saaja (projektiyhtiö), rahoittajat, sijoitta-

jat, vakuutuslaitokset, käyttäjät sekä urakoitsijat. Konsessiolla tarkoitetaan käyttöoikeusso-

pimuksia, joiden osapuolina ovat julkinen hankintayksikköä (konsession antaja) ja yksityi-

ne toimija (konsession saaja). Konsession saajan vastike muodostuu kokonaan tai osittain 

kohteen käyttöoikeudesta. Lisäksi konsession saajalla on kohteen käyttöön liittyvä talou-

dellinen riski. (Kankainen ym., 2001, s. 54) 

Projektiyhtiön omistajat voivat olla aktiivisia tai passiivisia omistajia yhtiössä. Aktiiviset 

omistajat osallistuvat päätöksen tekoon, kun taas passiiviset omistajat ovat yhtiössä sijoit-

tajina tai tuotto-odotusten toivossa. Passiivisia sijoittajia voivat olla mm. investointipankit, 

sijoitusrahastot, eläkesäätiöt tai vakuutusyhtiöt. Heillä on yleensä erityinen tarve tehdä pit-

käaikaisia sijoituksia. Rahoittajat puolestaan lainoittavat investointia. Rahoituspäätöksen 

ehtona on, että investointi tuottaa riittävästi kassavirtaa ja että toiminta on kannattavaa. 

(Darrin Grimsey et.al., 2002, s. 109 - 111) 
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Kuva 2. Projektiyhtiömalli (PPP/PFI) rahoituskuvaus (Espoon sairaala ja seniorikeskus, 

rahoitusneuvottelut, 2011) 

 

Projektiyhtiömallissa palveluntuottaja rahoittaa investoinnin täysimääräisenä, ja tilaaja 

maksaa investointia vasta käyttövaiheessa osana tasaeräistä palvelumaksua. Näin ollen 

palvelumaksu on huomattavasti suurempi kuin malleissa, joissa tilaaja osallistuu jo raken-

tamisvaiheen kustannuksiin (ja maksaa sittemmin lähinnä vain käytön aikaisista palveluis-

ta). Palveluntuottaja rahoittaa investoinnin pääosan tavallisimmin lainarahoituksella (85–

95%), mikä edellyttää projektiyhtiön perustamista ja siihen sijoitettua oman pääoman eh-

toista rahoitusta (osakepääomaa tai pääomalainaa 5-15 %). Viime mainittu kantaa palvelu-

jen tuottamiseen liittyviä ensisijaisia taloudellisia riskejä ja siten se yhdessä palvelusopi-

muksen takaamien palvelumaksujen kanssa toimii lainan ”vakuutena”. Hankkeet ovat 

yleensä rahoitettu 10 prosentin omalla pääomalla ja 90 prosentin seniorilainalla. Kuitenkin 

Iso-Britanniassa omapääoma on hankittu hyvin vähäisellä puhtaalla omalla pääomalla, 

noin 1 prosentin (1 %) osuudella. Valtaosa omasta pääomasta on itse asiassa pääomalaino-

ja. Suurin osa PPP/PFI rahoituksesta on seniorilainaa pankeista, jotka ovat enemmän riske-

jä kaihtavaa kuin osakesijoittajat (Istemi Demirag et al., 2011, s. 296). Tätä voidaan hyvin 
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verrata velkavivutukseen, jossa sijoittaja käyttää velkapääomaa oman pääoman rahoittami-

seen.  

Rahoituksen järjestyminen edellyttää yleensä rahoittajan selvityksiä projektin kannatta-

vuudesta ja riskeistä (due diligence –tutkimus) (rahoitusneuvottelut; Espoon sairaala ja 

seniorikeskus, 2010).  

Yrityksissä investointipäätöstä edeltää hankkeen kannattavuuslaskenta, jossa arvioidaan 

hankkeen tulot ja menot. Tämän jälkeen nämä tulot ja menot diskontataan nykyhetkeen. 

Laskelmalla nähdään onko hanke tietyillä laskentaparametreilla laskettuna kannattava. 

Minimissään diskonttokorko on yrityksen painotettu keskimääräinen pääomakustannus, 

mutta usein se on asetettu hankkeen riskitekijöiden vuoksi korkeammalle tasolle.   

 

Koska pääomaa ei ole yrityksillä rajattomasti, niin edellä mainittu ei vielä riitä hankkeen 

investointipäätökseen. Jokaista hanketta arvioidaan yksilöllisesti sen mukaan onko hanke 

yrityksen strategian mukaista ja sen hetkinen markkinatilanne huomioiden.    

 

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyt-

tämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Yrityksen oma pääoma koostuu 

omistajien alkuperäisistä pääomasijoituksista sekä heidän yritykseen jättämistään voitoista. 

Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääo-

mista. Luku kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. 

Oman pääoman tuottotaso määräytyy pitkälti omistajien asettamien tuottovaatimusten mu-

kaan. Kirjallisuudesta (Robert F. Bruner et al., 2001, s. 14 - 17) löytyy oman pääoman 

tuottovaatimuksen määrittämiseksi ns. WACC–malli (Weighted Capital Average cost of 

Capital) ja CAP–malli (Capital Asset Pricing Model). CAPM on kehitetty pääasiassa osa-

kemarkkinoiden arvopapereiden arvon laskemiseen, mutta sitä on alettu käyttämään myös 

arvioimaan yksittäisten hankkeiden ja investointien kannattavuutta. Mallin mukaan oman 

pääoman kustannus on riskittömän arvopaperin tuotto, johon lisätään markkinariskipree-

mio, joka kerrotaan kyseisen yhtiön systemaattisella riskitekijällä (beeta). Riskittömänä 

tuottona pidetään tavallisesti valtion joukkovelkakirjalainojen tuottotasoa. Kaavana oman 

pääoman kustannus on seuraava: 

 fmifi rrrr  *       (1) 

jossa tekijät ovat: 
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- rf = rikitön korko 

- β = yrityksen systemaattinen riski 

- (rm – rf) = markkinariskipreemio, osakemarkkinoiden tuotto yli riskittömän tuoton 

 

Tuoton laskentakaava osoittaa, että liiketoimintaan sijoitetun oman pääoman tuotto on 

riippuvainen laskennassa käytettävästä riskittömästä tuottotasosta (rf), osakkeen 

systemaattisesta riskistä (β) sekä markkinariskipreemiosta (rm – rf), joka ilmentää sitä 

tuottoa, jonka omapääomaehtoisen sijoituksen tekevä sijoittaja odottaa saavansa yli 

riskittömän tuottotason. Oman pääoman riskisyyden vuoksi tulisi oman pääoman tuoton 

nousta aina markkinoilta saatavan riskittömän sijoituksen tuottoa korkeammaksi. Koska 

kyseessä on oman pääomanehtoinen sijoitus riskialttiiseen yritystoimintaan, niin riskittö-

mään tuottoon tulee lisätä riskin määrää kuvaava riskilisä. Mitä riskisemmästä yrityksestä 

on kysymys, sitä suurempi tulee riskilisän ja oman pääoman tuottotason olla. 

Palveluntuottajan rahoittaessa investoinnin se jää palveluntuottajan (projektiyhtiön) omis-

tukseen sopimuskauden ajaksi, minkä jälkeisestä omistuksesta sovitaan sopimuksessa erik-

seen.  

Yrityksen sitoutuneen pääoman tuottoastetta voidaan tarkastella usein pääoman painotetun 

keskikustannusmallin (WACC) avulla. Se ilmaisee yrityksen käyttämän pääoman suhteel-

liset arvot. (Robert F. Bruner et al., 2001, s. 14 – 17) 

WACC = Weigted Average Cost of Capital 

     
   

       
                       

   

       
                             (2) 

 T = vero % 

OPO = omapääoma 

VPO = vieras pääoma 

2.7 Elinkaarihankkeen maksumekanismi ja kassavirrat 

Projektisopimuksessa määritellyn kokonaisuuden toteuttamisesta projektiyhtiö saa vastik-

keena kohteen tuotot. Näillä tuotoilla projektiyhtiön tulisi kattaa sopimuksen mukaisen 

palveluiden aiheutuneet kustannukset ja saada tuotto sijoitetulle pääomalle sekä maksaa 

lainan lyhennykset ja korot. Yksityisrahoitusmallien välillä on eroja maksumekanismin 
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suhteen. Elinkaarihankkeen palvelutariffin rakenteella tilaaja vaikuttaa elinkaaritarjousten 

hinnoitteluun. Tämä tarkoittaa, että palvelumaksu jaetaan kiinteään ja muuttuvaan osaan 

(kuva 3), jossa palvelumaksun kiinteäosuus kattaa kokonaisuudessaan vieraan pääoman 

koron ja lyhennyksen. Erialisilla maksuperusteilla pyritään siirtämään riskejä palvelun laa-

dusta tai kohteen käytettävyydestä yksityiselle sektorille. Muuttuvalla osalla maksetaan 

palveluntuottajan huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaiset maksut. Tämän lisäksi tilaaja 

maksaa PTS–suunnitelman mukaiset korjaukset ja uusimiset sekä muita mahdollisesti so-

pimukseen liittyviä kustannuseriä.   

 

 

 
 

Kuva 3. Elinkaarihankkeen kassavirrat (Espoon sairaala ja seniorikeskus, rahoitusneuvot-

telut, 2011) 
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2.8 Elinkaarihankkeen hankintaprosessin verrokkilaskelma 

Vaihtoehtoisen hankintamenetelmän vertailuun käytetään ns. verrokkilaskelmaa (PSC). 

Verrokkilaskelma on tarkoitettu tukemaan päätöksentekoa siitä ryhdytäänkö hanketta to-

teuttamaan elinkaarimallilla. Verrokkilaskelmassa elinkaarimallia verrataan perinteiseen 

hankintatapaan. Verrokkilaskelmassa arvioidaan perinteisen hankintatavan investointi-, 

ylläpito- ja hankintakustannukset, laskennalliset rahoituskustannukset, riskikustannukset 

sekä tilaajalle aiheutuvat hankintakustannukset. Kaikki kustannukset diskontataan nykyar-

voon, jolloin eriaikaiset kustannukset ovat vertailtavissa.  

Nykyarvomenetelmässä kaikki tuotot ja kustannukset diskontataan hankintahetkeen eli 

investointiajan alkuun valitulla laskentakorkokannalla. Investointi on käytetyn korkokan-

nan mukaan kannattava, jos tuottojen ja jäännösarvon alkuarvo on suurempi kuin kustan-

nusten ja uusinvestointien nykyarvo. Silloin sijoitetulle pääomalla saadaan vähintään käy-

tetyn laskentakorkokannan mukainen korkotuotto.     

Kannattavuusvertailulaskuissa käytetty nykyarvoyhtälö yleisessä muodossa on esitetty 

kaavassa (3). 
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N on nykyarvo 

T on tuotto 

M on meno 

J on jäännösarvo 

U on uusintainvestointi 

H on hankintahinta 
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stekijädiskonttaud
i n


 )1(

1
    (4) 

 

Kaikki kustannustekijät diskontataan nykyhetkeen (= hankintamenon syntyhetkeen). Jos N 

on positiivinen, on investointi annetulla korolla 100i ja laskentajakson pituudella n kannat-

tava. 

Elinkaarikustannusten korkokantana käytetään yleensä reaalikorkokantaa, joka on yleinen 

pitkäaikaisen pankkilainen korkokanta vähennettynä inflaatiolla. Reaalikorkokanta vaihte-

lee yleensä 2-3 prosentin välillä (2010). Pitkäaikaiset sijoittajaorganisaatiot käyttävät kui-

tenkin sijoitustensa reaalituottovaatimuksena reaalikorkokantana yleensä noin 3-5 prosent-

tia.  

Yritykset käyttävät omien toimi- ja tuotantotilojensa investoinneille tavallisesti sidotun 

pääoman tuotolle määriteltyä korkotuottovaatimusta, joka on usein huomattavastikin edellä 

esitettyjä arvoja suurempi ja vaihtelee yrityksittäin.  

Verrokkilaskelman käyttö saattaa antaa kuitenkin liian optimistisen kuvan elinkaarihank-

keen kokonaishinnasta. Verrokkilaskelmassa olevat rakentamisen kustannukset ja palve-

lumaksut eivät kuitenkaan ole ainoa kunnalle aiheutuva kustannus. Lisäksi elinkaarimallis-

ta aiheutuu transaktiokustannuksia tarjousneuvotteluvaiheessa ja sopimuksen 

valmistelusta. A. Ng, Martin Loosemoore väittää omassa tutkimuksessa, että konsessioso-

pimukset sisältävät suhteellisen korkeat transaktiokustannukset, jotka johtuvat pitkästä ja 

monimutkaisesta tarjouskilpailusta, sekä tarjouksen jälkeisistä neuvotteluista. Ne arvioi-

daan liian optimistisena julkisen sektorin verrokkilaskelmassa (PSC). Hankkeessa on suuri 

määrä eri sidosryhmiä (konsultit, juristit, alihankkijat, rahoittajat, jne.), joiden kustannuk-

sia ei voida läpinäkyvästi yhdistää verrokkilaskelmaan (A. Ng, Martin Loosemoore, 2007, 

s 67). 
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3. Viitekehys rakennusyrityksen kannattavaan liiketoimintaan PPP -hankkeissa 

Luvussa kaksi käsiteltiin elinkaarihankkeiden yleisiä piirteitä ja käytäntöjä Suomessa ja 

ulkomailla. Tässä luvussa muodostetaan kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen ja tut-

kimukseen pohjautuva viitekehys elinkaarihankkeiden riskeistä ja menestystekijöistä eri-

tyisesti tarjoajan näkökulmasta katsottuna, sekä elinkaarihankkeiden yksityisrahoitusmal-

lista.  

 

Tarjouksen tekemiseen sekä itse hankkeen toteuttamiseen liittyy monenlaisia riskejä ja 

epävarmuuksia, joista tulee olla tietoinen ennen hankkeeseen ryhtymistä. Elinkaarihank-

keiden kompleksisuudesta johtuen kaikkia riskejä on vaikea tunnistaa, mutta systemaatti-

sella ja analyyttisella riskien tunnistamisella ja arvioinnilla on mahdollisuus löytää oikeat 

toimenpiteet riskien hallintaan ja kontrollointiin. Niiden pohjalta muodostetaan käsitys ja 

perusta elinkaarihankkeiden liiketoimintamahdollisuuksista rakennusliikkeelle.  

3.1 Elinkaarihankkeiden keskeisiä piirteitä 

Rakentamisen elinkaarihankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joissa tilaaja solmii pitkäaikaisen 

sopimuksen palveluntuottajan kanssa sopimuksessa mainitun kohteen suunnittelusta, to-

teuttamisesta ja ylläpidosta sekä mahdollisen rahoituksen järjestämisestä (Darrin Grimsey, 

et al., 2002, s. 108). Tilaaja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, joka sidotaan pal-

velun laatuun.  

Julkisen sektorin näkökulmasta on varmistettava, että julkiseen hankintaan investoitu raha 

on käytetty taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Yksinkertaisimmillaan Iso-

Britannian hallitus pyrkii hyödyntämään yksityisen sektorin rahoitusta julkisten sektorin 

infrastruktuuriin ja palveluihin ja siten saavuttaa vastinetta rahalle (VFM). Vastinetta ra-

halle määritellään julkisessa hankkeessa siten, että julkisessa hankinnassa hyödynnetään 

yksityisen sektorin innovaatioita ja rahoitusosaamista sekä suunnittelun ohjaamista, raken-

tamisen tekniikoita ja toimintatapoja, jossa myös siirretään keskeiset riskit suunnittelusta, 

rakennustöiden viivästymisestä, kustannuksien ylityksestä sekä rahoitus – ja vakuutusmak-

suista yksityisen sektorin toimijoille (Darrin Grimsey et al., 2002, s. 109).  Kuitenkin kir-

jallisuudessa myös painotetaan, että vastinetta rahalle edellyttää tasapuolista riskien jaka-
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mista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Nämä erilaiset määritelmät ovat risti-

riidassa keskenään, joka näkyy myös Suomessa käytetyissä sopimusmalleissa.  

PPP/PFI hankinnat nähdään tehokkaimpana tapana saavuttaa vastinetta rahalle (VFM), 

jossa lopullinen riskienjako tehdään yhdessä tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Heidän 

mukaan on tärkeää, että julkinen sektori, että yksityinen tarjoaja voivat arvioida mahdolli-

set riskit läpi koko projektin elinkaaren (Li Bing, et al., 2005, s. 25). Kuitenkin kaikkien 

mahdollisten tapahtumien ennakointi on 25 – 30 vuoden jaksolla mahdotonta. Arvioita 

voidaan tehdä ja hinnoitella arvioidut riskit suurella riskikertoimella, mutta kattaako niistä 

saatava hyöty kustannukset tilaajalle.  

Elinkaarihankkeiden tavoitteena on siirtää vastuita sen hankeosapuolen kannettavaksi, joka 

pystyy sen toteutumista parhaiten hallitsemaan. Tällä pyritään edistämään kaikkien osa-

puolten toiminnan huolellisuutta ja kustannustehokkuutta, mikä puolestaan edistää sitä, että 

hankkeesta tulee kaikille osapuolille mahdollisimman edullinen ja kannattava. Kirjallisuu-

den (Darrin Grimsey et al., 2005, s. 346) mukaan vastinetta rahalle (VFM) kasvaa, jos ris-

kit siirretään julkiselta puolelta yksityiselle puolelle. Tähän tavoitteeseen päästää mm. pal-

velumaksua vähentämällä, mikäli palvelun laatu ei täytä sopimuksessa asetettuja 

vaatimuksia. Tämä kuitenkin vähentää palveluntuottajan kassavirtaa ja siten lisää rahoitta-

jien riskiä saada sijoitetulle pääomalle tuottoa, mikä nostaa heidän riskipreemiota ja siten 

myös tarjouksen hintaa.  

Elinkaarihankkeen lähtökohtana on, että tilaaja määrittää kohteen ominaisuudet, laatutason 

ja tavoite tai kattohinnan. Palveluntuottajalla on vapaus edellä mainittujen lähtötietojen 

perusteella toteuttaa sovittu hankintakokonaisuus. Tämän uskotaan vaikuttavan lopputu-

lokseen myönteisesti ja saavutettavan perinteistä rakentamista parempaa laatua ja koko-

naistaloudellisuutta. Iso-Britannian hallitus arvelee, että PPP/PFI hankintamalli tarjoaa 

parempaa vastinetta rahalle (VFM) kuin perinteinen malli optimaalisella riskien jakamisel-

la ja yksityissektorin innovatiivisella suunnittelulla (Iqbad Kharadoo, 2007, s. 1332). Kui-

tenkin ymmärrys hyvistä ja toimivista ratkaisuista syntyy pitkän ajan kuluessa. Rakentami-

sessa tulisi käyttää ainoastaan testattuja ja toimivia ratkaisuja.   

Tilaaja arvioi rahalle vastineen käyttämällä ns. verrokkilaskelmaa (PSC). Verrokkilaskel-

maan kuvataan yksityiskohtaisesti kaikki julkisen sektorin hankekustannukset, jos vastaava 

projekti hankitaan perinteisellä hankintamallilla. (Akintola, A. et al. 2003, s.463). Verrok-
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kilaskelma on nettonykyarvo laskelmaan (NPV) perustuva julkisen sektorin käyttämä ver-

tailulaskelma elinkaarihanketta vastaavasta hankkeesta, jos hankintamuotona olisi perintei-

senä hankinta. Laskelmassa verrataan tarjoajan elinkaarihankeen tarjousta verrokkilaskel-

maan. Tarjoajan kustannukset eivät saa ylittää verrokkilaskelman vastaavasta hankkeesta 

laskettuja kustannuksia. Rakentamisen ja suunnittelun sekä ylläpidon lisäksi verrokkilas-

kelmassa otetaan huomioon elinkaarihankkeen yksityiselle sektorille siirrettävien riskien 

kustannukset. Verrokkilaskelma on kuitenkin subjektiivinen laskelma, joka saadaan näyt-

tämään sellaista lopputulosta, kuin sen halutaan näyttävän (Darrin Grimsey, et al. s. 358). 

Todellinen hinta määräytyy kuitenkin vasta markkinoilla tarjousten perusteella. Näin ollen 

verrokkilaskelmaa ei pidä käyttää muutoin kuin suuntaa antavana tavoitehinnan laatimisen 

työkaluna.   

Darrin Grimsey et.al. kritisoi myös muita diskontatun verrokkilaskelman rajoitteita elin-

kaarihankkeen laskennassa. Heidän näkemyksen mukaan diskontattukassavirtalaskelma ei 

ota huomioon päätöksen teon jälkeen saatavaa informaatiota, mitä elinkaarihankkeissa ja 

sen pitkäaikaisesta luonteesta johtuen on todennäköistä. Toinen ongelma on, että diskont-

tokoron suuruutta on erittäin vaikea päättää, koska kaikilla projekteilla on erilainen riski-

profiili.  

Iqbal Khadaroo, 2008 kritisoi myös diskontattua kassavirtalaskentaa ja sen jäykkyyttä 

huomioida investoinnin riskejä ja pitkäaikaisuuden dynaamisia vaikutuksia.  

Diskonttokorko on yksittäinen luku, jolla investoinnin riskejä huomioidaan tasaisesti koko 

sen laskennallisen elinkaaren ajan. Todellisuudessa elinkaarihankkeen riskit muuttuvat 

ajan myötä. Näillä muuttuvilla tekijöillä on vaikutusta, joita tämän hetkiset yleisesti käyte-

tyt päätöksentekotyökalut eivät pysty arvottamaan. 

Jeff Zitron, 2005, s. 53 mainitsee PPP–mallin yleisenä tavoitteena olevan julkisten hank-

keiden toiminnan tehostaminen ja läpinäkyvyyden parantaminen kilpailullisessa tarjous-

prosessissa, mikä luo rahalle vastinetta (VFM). Iqbal Khadaroon mukaan akateemisessa 

kirjallisuudessa on kuitenkin laaja yksimielisyys siitä, että vastinetta rahalle (VFM) on 

käsitteenä vaikea, koska lopputuloksen mittaaminen on käytännössä hankalaa (Iqbal Kha-

daroon, 2008, s. 1223). Kirjallisuudesta löytyy muitakin mainintoja vastinetta rahalle 

(VFM) arvioinnin puutteista ja subjektiivisuudesta (Iqbad Kharadoo, 2007, s. 1332). Kir-

jallisuuden mukaan halvempaa ratkaisua ei voida tarjota muutoin kuin laatua heikentämäl-
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lä. Iqubal Khadaroo, 2007 tekemä tutkimus osoittaa, että yleisesti käytetty menetelmä 

(VFM) arvioida ja vertailla PPP/PFI hankkeen suunnittelua, tilojen hallintaan liittyviä ta-

loudellisia ja sopimuksenmukaisia näkökohtia on subjektiivinen ja ongelmallinen. Tutki-

muksessa korostetaan vielä miten ei-taloudelliset tekijät tulee ottaa huomioon riskien siir-

rossa. Tutkimuksessa mainitaan myös kuinka julkisen sektorin riippuvuus 

konsulttiyrityksistä ja heidän taloudellisten etujen suojaaminen vaikuttaa päätöksenteko-

prosesseihin (Iqubal Khadaroo, 2007, s. 1321).  

Akintola et al. haastattelemat yksityisen sektorin toimijat (urakoitsijat, rahoituslaitokset ja 

kiinteistön yllpidon johto) näkivät PPP–mallin erinomaisena lisänä perinteiselle rakentami-

sen mallille. He olivat innostuneita saamaan uudenlaista liiketoimintaa ja elinkaarenaikai-

sesta pitkän aikavälin mahdollisuuksista. Useimmat yksityisen sektorin vastaajat kuitenkin 

myös tunnustavat, että PFI/PPP–hankkeissa riskien arviointi ja hallinta on paljon tärkeäm-

pää kuin yleisessä urakkasopimuksessa. Yksi haastateltava kommentoi: "riskit ovat suu-

rempia, mutta palkinnot ovat suurempia, jos toimimme oikein". (Akintola Akintoye et al. 

2003. s 466) 

Rakennusprojekti on kuitenkin kertaluonteinen hanke, joten pitkäaikainen liiketoiminta ja 

kassavirta koskee lähinnä rahoittajia ja kiinteistön ylläpitoyrityksiä.  

Akintola et al. mukaan PFI/PPP–hankkeita tarjonneet yritykset ovat tunnistaneet myös 

muita ongelmia, jotka vaikuttavat parhaan arvon saavuttamisessa. Näitä ovat seuraavat:  

- Asianmukaisen kokemuksen puuttuminen elinkaarihankkeista 

- Epäselvät tavoitteet ja puutteelliset asiakirjat 

- Etukäteen vaikeasti arviotavat hankinnat ja myöhäiset käyttäjämuutokset 

- Epärealistiset käyttäjävaatimukset 

- Pitkä ja hidas neuvotteluvaihe 

- Huono viestintä asiakkaan kanssa, erityisesti riskien hinnoitteluun liittyvissä asiois-

sa 

- Ristiriitaiset käsitykset riskiensiirroista tilaajan ja tarjoajan kanssa 

- Korkeat tarjouskustannukset, johtuen pääasiassa konsulttien ja juristien palkkaami-

sesta sekä muut transaktiokustannukset 
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 Li Bing et. al., 2005, s. 25 näkemyksen mukaan PPP/PFI–hankkeet ovat uusi lähestymis-

tapa riskien siirtoon julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Rakennusteollisuus RT:n 

mukaan elinkaarihankkeen etuina katsotaan olevan seuraavia asioita:  

- Tilaaja ja palveluntuottaja tarkastelevat rakennushankkeen kannattavuutta, kustannuk-

sia, hyötyjä ja riskejä hankkeen alkuvaiheessa koko elinkaaren pituudelta. 

- Laatu- ja kustannusriskien jako tilaajan ja toteuttajan kesken voidaan selvästi määritel-

lä. 

- Pitkäjänteinen laatuvaatimuksiin ja toiminnallisuuteen perustuva sopimus mahdollistaa 

yhteistyön tilaajan ja palveluntuottajan välille 

- Hankintakohde saadaan nopeammin käyttöön kuin perinteisillä hankintamalleilla 

Yllämainitut argumentit ovat samansuuntaisia, kuin tämän tutkimuksessa lähdekirjallisuu-

dessa mainitut argumentit.  

Rakennusteollisuus RT:n mainitsemia elinkaarihankkeen riskejä voivat olla esimerkiksi 

seuraavat asiat:  

- Tilaajan tulee kyetä määrittelemään tarkasti käyttäjien tarpeet hankkeen aikaisessa vai-

heessa 

- Tarjouskilpailuihin osallistuminen on kallista, jolloin vain suuret toimijat voivat osal-

listua neuvottelumenettelyyn ja tarjouskilpailuun 

- Luotettavien vertailulaskelmien tekeminen ja tarjousten vertailu perinteisiin hankinta-

tapoihin on hankalaa 

- Muutosten tekeminen pitkäkestoisiin sopimuksiin on hankalaa 

- Elinkaarimallin ylläpidosta ei ole vielä kokemuksia, jolloin historiatietoa olemassa ole-

vien hankkeiden riski- ja menestystekijöistä ei ole saatavilla 

- Olemassa olevien hankkeiden kokonaistaloudellisuuden arviointeja ei ole saatavilla 

Elinkaarihankkeille (PFI/PPP) on löydettävissä argumentteja sekä puolesta että vastaan. 

Alla on listattuna muutamia tässä työssä  ja käytännön projekteissa kirjattuja väittämiä 

elinkaarihankkeista. 

- PFI/PPP maksimoi yksityisen sektorin osaamisen hankkeen hyväksi 
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- Yksityinen sektori ottaa elinkaarikustannusriskit kantaakseen 

- PPP projektissa riskit jaetaan sille, jotka ne parhaiten kykenee kantamaan 

- PPP tarjoaa tilaajalle helpotusta budjetin laadintaan 

- PPP malli huolehtii rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta koko sopimuskauden ajan 

- Tilaaja maksaa vain saamasta palvelusta 

- Riittävätkö yksityissektorin osaaminen takaamaan onnistumisen mahdollisuudet? 

- Onko yksityisellä sektorilla riittävästi resursseja koko sopimuskauden ajan? 

- Aina ei ole mahdollista siirtää kaikkia riskejä yksityiselle sektorille 

- PPP sopimusmenettelyt voivat olla hyvin raskaita ja paljon aikaa vaativia 

- Yksityisen sektorin ottama laina on kalliimpaa, kuin mitä julkisen sektorin ottama laina 

- PPP – mallit ovat pitkäaikaisia sopimuksia ja sopimukset joustamattomia   

Kirjallisuudessa käsitellyt riski- ja menestystekijät nähdään usein tilaajan kannalta eikä 

niissä yksilöidä selkeästi palveluntuottajan riskejä. Edellä mainittujen riski- ja menestyste-

kijöiden perusteella voivat olla hyvinkin kannattavia tilaajalle.  

3.2 Riski- ja menestystekijät käsitteinä 

Riskille on kirjallisuudessa annettu erilaisia määritelmiä. Kun riskin käsitettä määritellään, 

niin asiaa tulee käsitellä tietyssä asiayhteydessä. Riskikäsitettä määriteltäessä katsotaan 

yleensä tulevaisuuteen ja mietitään mihin suuntaan jokin seikka voi mahdollisesti kehittyä 

tai päättyä. Yleisellä tasolla riskillä tarkoitetaan menetyksen tai tappion uhkaa, joka voi 

olla peräisin eri lähteistä kuten ympäristöstä, henkilöistä tai asiasta. Antti Tieva jakaa väi-

töskirjassaan riskit haitallisiin ja hyödyllisiin riskeihin.  Hyödyllisenä riskinä voidaan aja-

tella esimerkiksi projektille asetettujen tavoitteiden myönteistä ylittymistä. Usein riski kui-

tenkin ymmärretään negatiivisena asiana. Käytännön tasolla projektin hallinnassa 

keskitytään negatiivisten riskien hallintaan, eikä hyödyllisen riskin olemassa oloon kiinni-

tetä huomiota. (Antti Tieva, 2010, s. 44) 

Akbiyikli & Eaton mukaan riski voidaan määritellä tapahtumaksi, jossa sisäinen tai ulkoi-

nen tapahtuma saattaa aiheuttaa hankkeen epäonnistumisen tai hanke ei saavuta joitakin 

sille asetettuja tavoitteita.  
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Riskillä on siis kaksi ulottuvuutta (Akbiyikli & Eaton, 2004, s 1269): 

- Riskin todennäköisyys 

- Riskin vaikutukset. 

Juhani Kiiras ym. jakaa riskienhallinnan epävarmuuteen ja riskeihin. Epävarmuus on yk-

sinkertaisesti määriteltynä varmuuden puute. Varmuuden puute on riittämätöntä, puutteel-

lista tai väärää tietoa olennaisista tapahtumista tai asioista, niiden yhteyksistä ja erityisesti 

niiden mahdollisista seurauksista. (Juhani Kiiras ym. 2011, s. 25). Riskille on annettu kir-

jallisuudessa lukuisia määritelmiä. Eräissä kirjallisuudessa riski merkitsee kielteisen tapah-

tuman mahdollisuutta. Kuitenkin eräissä kirjallisuudessa on viitattu kaksisuuntaiseen ris-

kiin, jossa on hyödyllistä tarkastella riskin myönteisiäkin mahdollisuuksia.  

Akbiyikli et al. mukaan riskillä on todennäköisyys ja vaikutukset. Riskiä, jonka todennä-

köisyyttä ei pystytä arvioimaan kutsutaan epävarmuudeksi. Riskien luonne muuttuu epä-

varmuustekijäksi pitkäkestoisen projektin mukana. (Darrin Grimsey, Mervyn K. Lewis, 

2005). Epävarmuus viittaa riittämättömään tietoon, jota on hankala arvioida todennäköi-

syyksien avulla.  Muun muassa netto nykyarvon käyttäminen yli kymmenen vuoden las-

kennassa alkaa olla tarkkuudeltaan kyseenalainen. Kukaan ei pysty arvioimaan inflaatiota 

tai korkotasoa pitkälle tulevaisuuteen.   

Pitkälle tulevaisuuteen jopa yli 30 vuoden päähän vaikuttavat epävarmuudet lisätään yksi-

tyissektorin riskipreemioihin, mikä tarkoittaa korkeampaa tarjoushintaa. (A. Ng, Martin 

Loosemore, 2007, s. 68) 

 

Tehtaan tuotantolinjalla on helpompi välttää riskejä prosessia jatkuvasti parantamalla. Ra-

kennusprojektit sen sijaan ovat kertaluoteisia ja ainutkertaisia hankkeita, joiden onnistumi-

nen on monien asioiden yhteistyöstä kiinni. Ainutkertaisuus ja monimutkaisuus aiheuttavat 

monia riskejä, jotka pitää ottaa huomioon rakennusprojektin suunnitteluvaiheesta aina pro-

jektin luovutuksesta takuuaikaan asti. Tällaisissa projekteissa on tärkeää varautua ennalta 

arvaamattomiin tapahtumiin, jotta niihin pystytään reagoimaan nopeasti.  

Pelkkä riskien välttäminen ei riitä takaamaan, että rakennusprojekti olisi toteuttamiskelpoi-

nen ja kannattava. Riskien arvioimisen lisäksi tulee arvioida mahdollisia menestystekijöitä. 

Menestystekijät ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti rakennusprojektin kan-

nattavuuteen. Mikäli rakennusprojekti ei sisällä menestystekijöitä, eikä siten täytä kannat-
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tavuusvaatimuksia, tai sopivan muuten yrityksen strategiaan, ei rakennusprojektia kannata 

tarjota.  

Perinteisen rakennusprojektin perusedellytyksenä on pyrkiä savuttamaan projektille asete-

tut tavoitteet budjetin, aikataulun ja laadun puitteissa. Rakennusprojektin kriittiset osa-

alueet ovat suunnittelu, rakentaminen, aikataulu, kustannukset, laatu, organisaation resurs-

sit ja osaaminen ja projektin laajuus. Elinkaarihankkeessa edellisten lisäksi riskipitoisia 

osa-alueita tulee pitkäaikaisesta ylläpidosta ja rahoituksesta (ks. liite 1).   

Suurin osa PP/PFI–hankkeiden riskeistä syntyy hankintamallin monimutkaisuudesta, kuten 

dokumentaatiosta, rahoituksesta, verotuskysymyksistä, teknisistä yksityiskohdista, alihan-

kintasopimuksista jne. (Darrin Grimsey, et al, 2002, s 109). Myös sopimuksen pitkäkestoi-

suus aiheuttaa myös epävarmuutta.  

Hyötyjä ja riskejä arvioitaessa on huomioitava kuitenkin kansalliset toimintatavat ja lait 

sekä määräykset.  Jokaisella maalla on niiden omat ainutlaatuiset toimintaympäristönsä, 

standardit, sekä vero- ja finanssilait (L.H. Kuan, 2009, s. 19). Tähän liittyy myös eri mai-

den erilaiset lainsäädännöt julkisten palveluiden toimittamisesta (ks. konsessiosopimus, 

s.19) 

3.3 Riskianalyysi 

Elinkaarimallien monimutkaisuus edellyttää riskien tarkastelua ja analyysiä monesta eri 

näkökulmasta. Iso-Britanniassa riskianalyysissä käytetään useita erilaisia tekniikoita yk-

sinkertaisesta kustannusanalyysistä aina monimutkaisempaan tietokonepohjaiseen tilastol-

liseen laskentatapaan, jossa herkkyystarkasteluja tehdään monimutkaisten todennäköisyys-

laskelmien pohjalta (Darrin Grimsey, et al, 2002, s.113).  

Riskianalyysin tehtävänä on selvittää riskikohteet, riskien todennäköisyydet ja riskien seu-

rausvaikutukset. Rifaf Akbiyikli, David Eaton, 2004, s. 1276 jakaa riskienhallinnan kol-

meen vaiheeseen: 

- Riskien tunnistaminen 

- Riskien arviointi 

- Riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet 
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Jotta riskeihin osataan varautua, tulee ne ensin tunnistaa, jonka jälkeen riskin vaikutusta 

voidaan arvioida. Kun riski on tunnistettu ja arvioitu, niin riskin realisoitumista voidaan 

riskien hallintaan liittyvillä toimenpiteillä välttää. Riskien hallinta on rakennusprojektin 

positiivisten vaikutusten maksimoimista ja negatiivisten vaikutusten minimoimista. Jos 

riskiä ei voida välttää, niin sen aiheuttamaa vaikutusta pyritään kontrolloimaan minimoi-

malla riskin aiheuttamat vaikutukset parhaalla mahdollisella tavalla. Edellä mainittuun 

listaukseen voidaan lisätä vielä riskien kontrollointi. Kontrollointi voi olla esimerkiksi ris-

kin vakuuttamista tai ns. luotoriskinvaihtosopimus (credit default swap), jossa luottoriski 

siirretään osapuolelta toiselle (Duffie, D, 1999, s 3).  

Numeerista riskientarkastelua ei rakennusalalla perinteisesti tavanomaisissa kohteissa teh-

dä. Kirjallisuudessa on kuitenkin mainittu Monte Carlo simulointi, joilla numeerisesti las-

ketaan ja arvioidaan vaativien kohteiden budjettiriskejä. Darrin Grimsey et al. esittää 

omassa tutkimuksessaan kvantitatiiviseen riskien hallintaan Monte Carlo simulointia. 

Monte Carlo simulointi on matemaattinen simulointimenetelmä, jonka avulla voidaan arvi-

oida useamman epävarman muuttujan yhteisvaikutus mallin lopputulokseen. Monte Carlo 

simuloinnissa muodostetaan malli, jossa epävarmat muuttujat kuvataan todennäköisyysja-

kaumina. Malli voi olla esimerkiksi yksinkertainen budjettilaskelma, investointilaskelma 

tai aikataulu. Todennäköisyysjakaumat voidaan määrittää joko subjektiivisten arvioiden 

avulla tai käyttämällä siihen soveltuvaa aineistoa. Kustannusarvioiden Monte Carlo simu-

loinnit voidaan suorittaa Microsoft Excelin liitännäisohjelmien avulla esimerkiksi Palisa-

de@Risk. (Darrin Grimesey, Mervyn K. Lewis, 2005, s. 365) Alla olevassa taulukossa 

(taulukko 2) on esitetty eri osapuolien riskit ja kuinka riskianalyysi voidaan tehdä (Darrin 

Grimsey, 2005). 

Taulukko 2. Eri sidosryhmien analyyttinen riskien kartoittaminen (Muokattu D. Grimesey, 

2002, s.114) 

Osapuoli Riski Avainmuuttujat Pääasiallinen 

riski 

Riskianalyysi 

Tilaaja  Rahalle vastinetta (VFM) Sopimuksen net-

tonykyarvo  

Tarjousten  

arviointi 

Korkokanta  

Arvioidut kustan-

nukset  

Rahoitusriskit  Riskien herkkyys-

tarkastelu  

Sijoittaja  Vaikutukset tuottoon  Oman pääoman 

tuotto  

Kysyntä 

Käyttöomaisuuden 

ja liiketoiminnan 

kulut 

Monte Carlo simu-

lointi  
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Osapuoli Riski Avainmuuttujat Pääasiallinen 

riski 

Riskianalyysi 

Projektiyhtiön 

kannattavuus  

Lainoittaja  Velan pääoman ja koron 

maksun laiminlyön-

ti/viivästymiset  

Velanhoitokyky  Kysyntä 

Käyttöomaisuuden 

ja liiketoiminnan 

kulut 

Projektiyhtiön 

kannattavuus 

Rakentaminen  

Makrotalouden 

herkkyystarkastelu  

 

3.4 Tarjoajan keskeiset riski- ja menestystekijät 

Tässä kirjallisuusosiossa pyritään esittelemään tarjoajan keskeiset riski- ja menestystekijät 

sekä rahoitukseen liittyvät tekijät. Rakentamisen elinkaarimallien riskejä tilaajalle on ul-

komailla tutkittu kohtuullisen paljon, mutta yksityisrahoitukseen ja sen rakennusliikkeelle 

aiheutuneita riskejä ei niinkään ole tutkittu.  

Riski on ei-toivotun tai toivotun vaikutuksen sattumisen todennäköisyys. Riskianalyysi on 

mahdollista tehdä usealla eri tavalla. L. Bing et al. jakaa riskit Makro-, Meso- ja Mikrota-

son riskeihin seuraavan taulukon (taulukko 3) mukaisesti.  

Li Bing et al. 2005 esittävät riskienjakoon liittyviä näkökulmia PPP/PFI projekteissa. Hei-

dän tutkimuksen tavoitteena oli luoda julkisen sektorin tarpeisiin riskienjakotaulukko (tau-

lukko 3) ohjenuoraksi hankkeen valmistelun aikaiseen vaiheeseen. Taulukon tarkoituksena 

on jouduttaa tarjousvaiheen neuvotteluihin ja sopimukseen käyttävää aikaa. Ongelmana 

tässä on se, että jokainen hanke pitäisi arvioida yksilöllisesti, eikä valmista mallia saisi 

käyttää kuin neuvotteluiden alustuksena.   

On tärkeää, että riskien jakamisen periaatteet ovat osapuolille selviä ja niistä on keskusteltu 

osapuolten kesken. Merkittävimmäksi yksittäiseksi negatiiviseksi seikaksi PPP hankkeissa 

on muodostunut suuri ajan käytön lisääntyminen hallinnollisiin ja sopimuksen tekemiseen 

liittyviin seikkoihin. Tutkimuksessa mainitaan erääksi yleiseksi käytännöksi Iso-

Britanniassa jakaa riskit vain kahden osapuolen kesken. Osapuolet ovat projektin toteutuk-

seen suoranaisesti osallistuvat tahot (tilaaja ja tarjoaja) ilman loppukäyttäjiä. Toisaalta joi-

denkin tutkimusten mukaan riskin jakaminen kolmen osapuolen kesken on loogisempi 
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vaihtoehto. Nämä osapuolet ovat julkisen sektorin rahoittaja, yksityisen sektorin toimijat ja 

loppukäyttäjät (Li Bing et al. 2005, s. 26).    

Taulukko 3. PPP-hankkeiden riskitasot ja riskitekijät (L. Bing et al., 2005, s. 28) 

Riskitaso Riskikategoria Riskitekijä 

Makrotaso 

Poliittiset riskit  Epävakaa poliittinen ilmapiiri/hallitus 

 Yksityisen omaisuuden kansallistaminen 

 Epäpätevä julkinen päätöksenteko 

 Vahva poliittinen oppositio 

Makrotalous  Huonot rahoitusmarkkinat 

 Inflaation voimakas vaihtelu 

 Korkotason voimakas vaihtelu 

Lainsäädäntö  Lainsäädännön muutokset 

 Verolainsäädännön muutokset 

 Teollisuuden lainsäädäntömuutokset 

Sosiaaliset  Yksityissektorin puutteelliset traditiot tarjota julki-

sia palveluja 

Luonnonvoimat  Force majeure 

 Maanjäristykset, rankkasateet, pyörremyrskyt, jne 

Meso -taso 

Hankkeiden valinta  Maan hankinta 

 Hankkeen vaativuus (tekninen, kaupallinen,  jne) 

Hankkeiden rahoitus  Rahoituksen saatavuus 

 Hankkeen kiinnostavuus rahoittajille 

 Rahoituksen kustannukset 

Jäännösarvoriski  Jäännösarvo 

Suunnittelu  Hankkeen lupien myöhästyminen 

 Suunnitteluosaaminen ja pätevyys 

 Suunnitelmapuutteet 

Rakentaminen  Rakentamisen kustannusylitykset 

 Rakentamisen aikatauluylitykset 

 Myöhäiset suunnitelmamuutokset 

 Materiaalien ja työvoiman saatavuus 

 Rakentamisen huono laatu 

 Sopimusten epäselvyydet 

 Alihankkijoiden tai toimittajien maksukyvyttömyys 

Ylläpito  Ylläpitokustannusten ylitys 

 Ylläpidon alhainen tuottavuus 

 Ylläpidon tuotot alle odotusten 

 Ylläpidon kustannukset korkeammat kuin arvioitu 

Mikrotaso Yhteistyö  Organisointi ja organisaation yhteistyöriski 

 Riittämätön kokemus elinkaarihankkeista 

(PPP/PFI) 

 Riittämätön riskien ja vastuiden jakaminen 

 Eri osapuolten sitoutumisen puute yhteiseen tavoit-

teeseen 

 Eri osapuolten erilaiset työtapamenetelmät ja osaa-
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Riskitaso Riskikategoria Riskitekijä 

minen  

 Riittämätön yhteistyö viranomaisten kanssa 

Kolmas osapuoli  Kolmannen osapuolen vahingonkorvausvastuut 

 Henkilökunnan kriisi 

 

Makrotason riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka syntyvät tai aiheutuvat hankkeen ulkopuoli-

sista syistä.  Tämän tason riskit liittyvät usein taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä poliitti-

siin olosuhteisiin ja oikeudelliseen lainsäädäntötyöhön, joihin itse projektinhallinnassa ei 

voida vaikuttaa     

Meso –tason riskit PPP/PFI –hankkeissa ovat niitä riskejä, jotka syntyvät projektin sisällä, 

joihin voidaan vaikuttaa hyvällä projektinhallinnalla. Näihin riskeihin kuuluvat muun mu-

assa suunnittelu, rakentaminen, tekninen riski, ylläpito. Myös hankkeen rahoitus kuuluu 

meso –tason riskeihin.  

Mikrotason riskeihin kuuluvat yhteistyöhön liittyvät haasteet ja kolmannen osapuolen ai-

heuttamat riskitekijät. Näihin riskeihin voidaan vaikuttaa hyvällä yhteistyöllä niin viran-

omaisten kuin alihankkijoiden kanssa. Kolmannen osapuolen aiheuttamiin riskitekijöihin 

varaudutaan erilaisilla vakuutussopimuksilla.    

 

Riskien arviointi on monimutkaista ja vaatii riskien tarkastelua ja analysointia eri näkö-

kulmista. Suuri osa elinkaarihankkeiden riskeistä tulee hankkeen monimutkaisuudesta, 

joihin kuuluvat itse rakentamisen lisäksi rahoituksesta, verotuksesta, teknisestä toimivuu-

desta sopimusaikana, ylläpitoon liittyvät asiat sekä alihankkijoiden sopimusasiat. Myös 

riskein luonne muuttuu epävarmuustekijäksi pitkäkestoisen projektin mukana. (Darrin 

Grimsey, Mervyn K. Lewis, 2002, s. 109). 

 

Kuten Grimsey ja Lewis huomauttaa, riskien jakaminen on PPP hankkeissa täysin erilainen 

kuin perinteisissä hankkeissa.  Jälkimmäisessä julkinen sektori ostaa hyödykkeen yksityi-

sen sektorin konsulteilta ja urakoitsijoilta, joiden vastuu rajoittuu suunnittelun, rakennut-

tamiseen ja rakentamiseen. Rahoitus - ja operatiiviset riskit jäävät julkiselle sektorille. Sen 

sijaan PPP/PFI -malli sisältää ostajalle suhteellisen riskittömän pitkäaikaisen palvelun. 

Lisäksi tilaajalla on oikeus vähentää palvelumaksuja, jos sopimuksen mukaista palvelua ei 
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ole toimitettu sopimuksessa määriteltyjen standardien mukaisesti. Todellisuudessa kuiten-

kin tilaajan on määriteltävä, mitä riskejä tilaajan pitäisi ottaa itselleen jotta saavutetaan 

optimaalinen riskijakauma. Tämä edellyttää, että riskin ottaa se osapuoli, joka voi tehok-

kaammin hallinnoida sitä ja tämä tehdään tavallisesti kolmella eri tavalla (siirtää, jakaa ja 

säilyttää). 

 Kuitenkin optimaalisen riskienjaon saavuttaminen edellyttää, että: 

- Riskin kantaja tiedostaa tarkkaan tietoinen mitä riskiä he ovat ottamassa 

- Riskin kantajalla on kykyä ja asiantuntemusta hallita ja kantaa riskejä ja näin olen hin-

noitella riski alimmalla riskipreemiolla  

- Omata riittävää riskionttokykyä 

Bing et al. esittää omassa tutkimuksessa riskien jakamiseen kuvassa 4 esitettyä neuvottelu-

prosessia. Siinä yhdistyvät systemaattinen lähestymistapa riskienhallintaan sekä PPP/PFI 

hankkeiden jakamiseen liittyvät toimintatavat. Kehikossa julkisen sektorin rahoittajat tun-

nistavat riskit ja liittävät ne olemassa olevaan riskirekisteriin, asettavat riskit niille kuluviin 

elinkaarihankkeen eri vaiheisiin, arvioivat riskien todennäköisyyttä ja toetutumisesta ai-

heutuvat taloudelliset seuraamukset.  
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Kuva 4.  Riskien jakoprosessi elinkaarihankkeen neuvottelujen ja tarjouksen tukena (Li 

Bing et al. 2005, s 27).    

 

Yksityinen sektori saa tarjouspyynnön mukana alustavan esityksen riskienjakotaulukosta, 

jonka jälkeen tarjoaja voi tehdä oman tarjouksensa, perustuen omiin arvioihin riskien hin-

noittelusta. Jos tilaaja ei hyväksy riskihinnoittelua, niin sopijaosapuolet jatkavat neuvotte-

luita ja yrittävät uudella riskienjaolla löytää molempia osapuolia tyydyttävä riskienjako ja 

kustannus riskin kantamisesta. Mikäli tarjous tyydyttää tilaajaa ja tulojen ja kustannusten 

kassavirrat ovat nettonykyarvoltaan pienempiä kuin tilaajan tekemä verrokkilaskelma, voi-

daan tarjouksen tekijää pitää mahdollisena projektin toimittajana. Jos tarjoushinta on liian 

korkea, Päästyään yhteisymmärrykseen, voivat osapuolet edetä neuvotteluiden seuraavaan 

vaiheeseen. (Li Bing et al. 2005, s 27)   
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3.4.1 Elinkaarimallien tarjoamiseen liittyvät riskit 

Tarjouksen tekemiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyy monenlaisia ris-

kejä, joista tulee olla tietoinen. Elinkaarimallin pitkäkestoisuudesta ja monimuotoisuudesta 

johtuen kaikkia riskejä on kuitenkin vaikeaa tunnistaa.  

Yleisiä syitä, miksi monia elinkaarihankkeita on jätetty toteuttamatta, on havaittu olevan 

esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin odotusten välinen kuilu. Elinkaarihankkeiden 

muita ongelmia ovat myös monimutkainen päätöksentekoprosessi, heikosti määritellyt 

toimintakäytännöt ja tavoitteet, yksipuolinen riskien siirto, heikko keskinäinen luottamus, 

riittämättömät rahoitusmarkkinat ja kilpailun puuttuminen. 

Elinkaarimallin mukainen neuvottelumenettely on useita kuukausia jopa yli vuoden mittai-

nen suunnittelu- ja neuvotteluprosessi. Neuvottelumenettely sitoo yrityksen omia resursse-

ja useita tuhansia henkilötyötunteja. Tämän lisäksi neuvottelumenettely edellyttää arkki-

tehdin ja erikoissuunnittelijoiden palkkaamista, jolloin epävarman hankkeen 

transaktiokustannukset saattavat nousta useiden satojentuhansien eurojen suuruiseksi.   

Ennen neuvottelumenettelyä tilaaja on laatinut rakennusosa-arvion mukaisen kustannusar-

vion rakentamisesta ja lisännyt rakentamisen kustannukset verrokkilaskelmaan. Tästä ver-

rokkilaskelman loppusummasta saadaan tarjouspisteytyksen maksimiarvo, joka on tarjoaji-

en tiedossa. Vaikka tarjoajat laskevat oman suunnitelman kustannukset, niin lopullisen 

tarjous tehdään kuitenkin peilaten verrokkilaskelman tavoitehintaan. Tämän verrokkilas-

kelman käyttö tarjoushinnan pohjana aiheuttaa tarjoajalle hintariskin tai häviämisen tar-

jouskilpailussa, vaikka tarjottu kokonaisratkaisu olisikin kustannustehokkain.    

3.4.2 Rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät riskit 

Rakentaminen on monimutkainen ja dynaaminen teollisuudenala. Tärkeimmät rakennus-

hankkeen muuttujia ovat aika, kustannukset, laatu ja varmuus. Menestyvä lähestymistapa 

riskeihin on tarjota asiakkaalle vähemmän yllätyksiä ja suurempi varmuus.  Keskeistä kai-

kille rakennushankkeille ovat osapuolten välille solmitut sopimukset, jotka määrittelevät 

osapuolten roolit ja tekevät selväksi heidän vaatimukset sekä vastuut. Sopimuksessa määri-

tellään riskien jakamisesta sopimusosapuolten kesken. (Akbiyikli R & Eaton D., 2004, s. 

1269) 
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Rakentamisen riskien osalta elinkaarihankkeeseen kuuluva suunnittelu ja rakentaminen 

eivät poikkea perinteisestä rakentamisesta.  Rakennusala on riskipitoinen, pääomavaltainen 

ja projektiluonteinen ala. Rakentamisen riskeihin kuuluvat suunnitteluriskit, tarjoamisen 

riskit, rakentamisen riskit, laaturiskit, aikatauluriskit, kustannusriskit sekä takuuaikaiset 

riskit.  

Edellä mainituista riskeistä ja epävarmuuksista huolimatta niitä analysoidaan hyvin har-

voin numeerisesti. Tämä johtuu siitä, että toimialalla ei ole yleisesti tunnettuja numeerisia 

menetelmiä riskien ja epävarmuuksien analysointiin. Tämän seurauksena alan toimijoilla 

on puutteellinen kyky analysoida epävarmuutta kvantitatiivisesti, mikä johtaa helposti epä-

varmuuden aliarviointiin.  Kustannusarviolla ja aikataulusuunnittelulla pyritään muodos-

tamaan arvio hankkeesta. Kustannusarviot laaditaan tekemällä ennakkokyselyitä hankin-

noista sekä käyttämällä hyväksi toteutuneista kohteista saatua tietoa ja kokemusperäistä 

osaamista. Kuitenkin kaikki rakennushankkeet ovat kuitenkin erilaisia ja toteutetaan toisis-

taan poikkeavissa olosuhteissa, jolloin täysin pitävien arvioiden laatiminen on mahdotonta.  

Rakennushankeen perinteinen riskien hallintatavat ovat: 

- riskin tietoinen hyväksyminen 

- riskiin varautuminen hintaan lisättävällä riskilisällä 

- intuitiiviseen riskiarvioon pohjautuva päätöksenteko  

3.4.3 Elinkaarirakentamiseen liittyvät riskit 

Elinkaarihankkeiden perusperiaate on, että riskit, jotka liittyvät palveluiden täytäntöön-

panoon ja toteuttamiseen tulee kohdentaa osapuolelle, joka pystyy parhaiten hallitsemaan 

riskejä kustannustehokkaasti. On äärimmäisen tärkeää korostaa, että julkisella sektorilla ei 

pitäisi automaattisesti pyrkiä siirtämään kaikkia riskejä urakoitsijalle, mutta julkisen sekto-

rin tulee siirtää sellaiset riskit, joilla saavutetaan hyvä laatu-suhde ja parhaan arvon rahalle 

(VFM). Idealistisena tavoitteena on vähentää yleisiä rakennusprojektien kustannusylityksiä 

ja laatuvirheitä, sekä antaa urakoitsijalle kannusteita innovointiin.  (Akbiyikli R & Eaton 

D., 2004, s. 1270) Kuitenkin rakentamisessa tulee käyttää testattuja ja todettuja ratkaisuja 

ja hyvät innovaatiot ja ymmärrys hyvistä toimivista ratkaisuista syntyy vasta pitkän ajan 

kuluessa. 



47 

 

3.4.4 Elinkaarimallien yksityisrahoitukseen liittyvät riskit 

Kuten edellä on mainittu, niin elinkaarihankkeen rahoitus voidaan siirtää palveluntuottajan 

tehtäväksi, jolloin kyseessä on PPP/PFI–malli. Hankkeeseen perustettu projektiyhtiö ottaa 

lainaa rahoituslaitokselta, joka vaatii tilaajan maksamat palvelumaksut rahoituksen vakuu-

deksi. Monissa maissa eritoten Iso-Britanniassa hallituksen kiristettyä velanottoa on johta-

nut siihen, että julkinen sektori on lisännyt yksityisrahoitteisia investointeja vastaamaan 

julkisesta rakentamisesta (David Parker, Keith Hartley, 2003, s 97). Pääomasijoittajien 

näkökulmasta riskianalyysi keskittyy mahdollisiin pääoman palautuksen ja tuottoon liitty-

viin riskeihin. Pääomalainoja suositaan Britanniassa, koska se mahdollistaa sijoittajille 

osinkoja ja lainalla rahoitettu (velkavipu) pääoma on verovähennyskelpoinen (Darrin Gri-

mesey et al. s. 2002, s. 116). 

Myös Suomessa yksityisrahoitus on nähty muutamissa kunnissa yhtenä vaihtoehtona, kos-

ka julkisten talouksien velkaantumisella sekä rahoituksella on rajallisuutensa (Junnonen & 

Lindholm 1998). Yksityisrahoitusmalli lähtökohtana on, ettei julkisen sektorin tehtävänä 

ole pääoman omistaminen vaan julkisten palvelujen tarjoaminen ja halutun palvelun mää-

ritteleminen ja sen valvominen. Suomessa rakennusliikkeellä ei ole kuitenkaan ollut intres-

siä rahoitusjärjestelyihin.  

 

Iso-Britanniassa yksityisrahoituksella on ollut kiinnostusta, koska yksityinen pääomasijoit-

taja ei tule siellä sijoittamaan pelkästään infrastruktuuriin vaan myös palveluliiketoimin-

taan. Esimerkiksi sairaala- ja terveydenhuoltoon liittyvät hankkeet kiinnostavat pääomasi-

joittajia, koska terveydenhoitoalan liiketoiminnasta on luvassa lakisääteistä pitkäaikaista 

kassavirtaa, jossa riskit asiakasmääristä ovat hyvin pienet. Tämä julkisen sektorin tervey-

denhuoltopalveluiden yksityistäminen on myös aiheuttanut paljon kriittistä keskustelua (A. 

Ng, Martin Loosemore, 2007, s.69). 

 

Yksityisrahoitusmallista on tehty erilaisia tutkimuksia Iso-Britanniassa. Mark Hellowell et 

al. antaa omassa tutkimuksessaan kritiikkiä Isossa Britanniassa vallalla olevalle vero- ja 

talouspolitiikalle, jossa Iso-Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä (NHS) luottaa 

PFI-hankkeiden elinkelpoisuuteen (Mark Hellowel et al, 2009, s. 13). Tutkimuksessa tode-

taan, että PFI rahoitus pääomasijoituksina on erittäin ongelmallista. Rahoituksen korkealla 

hinnalla voi olla kielteinen vaikutus talouteen ja terveydenhuoltojärjestelmään.  
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Mark Hellowelin mukaan PFI on politiikkaa, jota ohjaavat kyseenalaiset poliittistaloudelli-

set perustelut. Se heikentää Englannin terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteettia. Se miten 

PFI–hankkeet tulevat vaikuttamaan terveydenhuollon järjestelmiin, riippuu suuressa mää-

rin siitä, miten rahaa liikkuu näiden järjestelmien sisällä. Erityisesti hän painottaa sitä, 

kuinka järjestelmä rahoittaa yksityisen rahan pääomakustannuksia. Mutta on selvää, että 

PFI—hankintamalli kalleus vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuteen monilla 

tavoilla. (Mark Hellowel et al, 2009, s. 18). 

Tutkiessaan yksityisen sektorin rahoituksen kustannuksia Skotlannin kouluhankkeissa, 

ovat projektiyhtiöt maksaneet yksityiselle rahoitukselle 8–10 % vuodessa, mikä on noin 

2,5–4,0 % korkeampi kuin julkinen sektori maksaisi, jos se oli lainannut rahaa samankal-

taiseen projektiin. Mark Hellowel viittaa myös tutkimukseen (Shaoul, 2008), jossa tutkit-

tiin Englannin 12 ensimmäistä PPP–sairaalahanketta, joissa yksityisen sektorin rahoitus-

kustannukset olivat noin 8 %, mikä olivat yli 4 % suuremmat kuin julkistalouden 

rahoituskustannukset kyseisenä ajanjaksona. (Mark Hellowel etal, 2009, s.14) 

Tämä korkoero johtuu siitä, että luotonantajien riski on pienempi lainatessaan julkiselle 

sektorille. Julkinen sektori ei voi käytännössä mennä konkurssiin, kuten yksityinen yritys.  

Hankkeen rahoittajien ja sponsoreiden näkökulmasta PPP/PFI on lähinnä hankerahoitusta, 

joille oleellista on pitkäaikainen ja vakaa kassavirta lainanhoitokustannuksiin ja pääoman 

tuottoon.  

 

Rahoittajan riskejä arvioitaessa julkinen sektori on suhteellisen varma tilaaja ja maksaja. 

Vaikka kuntien vaikeat taloudelliset tilanteet ovat tiedossa, niin kuntien konkurssiin ajau-

tuminen on kuitenkin epätodennäköinen skenaario. Rahoittajan näkökulmasta riski kuiten-

kin kasvaa, kun elinkaarisopimuksen mukainen palvelumaksuvähennys realisoituu. Tilaaja 

katsoo, että he voivat tehdä palvelumaksuvähennyksiä, jos sopimuksen mukaisia tavoitteita 

ei savuteta. Rahoittaja taas edellyttää lainan ja pääoman ehtona vakaata kassavirtaa, jolla 

lainanhoitokustannukset ja pääoman tuottotavoitteet korvataan.  
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3.4.5 Elinkaarimallien sopimusaikaiseen palveluun liittyvät riskit 

Projektiyhtiömallissa projektiyhtiö koostuu useammasta yrityksestä ja rahoittajasta, joiden 

intressit saattavat olla ristiriidassa keskenään. Projektiyhtiön eri toimijat tulevat erilaisesta 

yrityskulttuurista mikä tuo mukanaan lisähaasteita yhteisen hankkeen läpiviemisessä. Li-

säksi projektiyhtiön ohjausryhmässä on mukana julkisen sektorin toimijoita, jotka usein 

katsotaan olevan tietämättömiä yritystoiminnasta ja yksityisen yrityksen rahoittamiseen 

liittyvissä asioissa. Tilaaja kuitenkin tekee sopimuksen vain yhden tahon (projektiyhtiö) 

kanssa. Esimerkkinä voidaan vaikka mainita sijoitusyhtiön ja kiinteistöpalveluyrityksen 

erilaiset intressit. Sijoitusyhtiö haluaa maksimoida sijoitetulle pääomalle maksimaalisen 

tuoton, kun palveluyhtiö haluaa saada mahdollisen suuren palvelumaksun. Myös sopimuk-

sen aikaiset ulkoistetut ylläpitopalvelut aiheuttavat riskejä rakennusliikkeelle, joihin ei voi-

da rakennusliikkeen omalla osaamisella vaikuttaa. Tällä viitataan edellisessä kappaleessa 

olevaan käytettävyysvähennykseen, jolloin palvelumaksua saadaan vain, mikäli tilat ovat 

käytettävissä siinä kunnossa, mitä sopimuksessa on määritelty.  

Kumppanuuksia suunniteltaessa on hyvä pitää mielessä myös se, että kaikilla liikesuhteilla 

on taipumusta uudistua tai purkautua. Suurin osa kumppanuuksien haasteista muodostuu 

osatekijöistä, jotka ovat yrityskulttuurien yhteensovittamisen. Yrityskulttuurien yhteenso-

vittaminen on kuitenkin liikesuhteiden hoidon ja sopimusrakenteen avulla säädeltävissä 

(Antti Tieva, s. 73). On keskeistä analysoida riskitekijät tapauskohtaisesti ennen sopimus-

ten tekemistä. Näin pystytään arvioimaan kokonaisuuden tarjoamaa kilpailuetua.  

Chris Clifton, Collin F.- Duffield (2006) tutkivat elinkaarihankkeiden palvelu- ja ylläpito-

vastuun tehokkuutta, jolla parantaa rahalle vastinetta (VFM), sekä parannetaan pitkän ai-

kavälin palvelun tuloksia. Artikkelissa ehdotetaan, että parempaa sitoutumista ja laatua 

saadaan aikaiseksi ns. allianssimallilla. Siinä keskeiset toimijat (rakennusliike, suunnitteli-

jat, kiinteistön ylläpitoyritys, käyttäjä) muodostavat ydintiimin, jolla on yhteiset tavoitteet. 

Ydintiimi jakaa ja hallitsee hankkeen riskit ja bonukset yhteisesti. Allianssisopimuksessa 

määritellään ns. ”no blame” – periaate ja riidanratkaisu lauseketta eivät ole sopimuksessa. 

Kaikki toimii ”open book” – periaatteella. Käytännön ongelmana on löytää riittävän vaka-

varainen suunnittelutoimisto tai kiinteistön huoltoyritys, joka voi sitoutua kymmeniksi 

vuosiksi hankkeeseen ja täyttää myös tilaajan hakukriteerit.  
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3.4.6 Elinkaarimallin PTS sopimukseen liittyvät riskit 

Tarjoaja laatii tarjouksen mukana toimitettavan PTS–suunnitelman kohteen korjaustoi-

menpiteistä ja niiden ajankohdista sopimusjakson aikana. PTS-suunnitelma on ohjeellinen 

siten, että toimenpiteitä voidaan aikaistaa tai jättää pois, jos se on kohteen kunnon mukaan 

perusteltavissa. Mikäli PTS–sopimuksen mukaisia korjauksia tai uusimisia ei toteuteta, 

niin palveluntuottaja hyvittää puolet näin säästyneestä PTS-suunnitelman mukaisista mak-

suosuuksista takaisin tilaajalle. 

Elinkaarimallin mukainen PTS–sopimus laaditaan 10 – 30 vuodeksi, missä korjaus- ja uu-

simistarpeet arvioidaan kokemusperusteisesti tai käytetään RT-kortin (RT 18-10922; kiin-

teistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaisia järjestelmien ja rakenteiden tek-

nisiä käyttöikiä. Tulevaisuuden korjaukset ja uusimiset hinnoitellaan tarjoushetken 

markkinatilanteessa ja hinnoilla. Nämä tulevaisuuden kassavirrat siirretään (diskontataan) 

tarjoushetkeen. Uusimis- ja korjaustarpeet vaihtelevat paljon järjestelmän tai rakennusosan 

käyttö- ja rasitusolosuhteiden seikkojen takia, joita on mahdotonta arvioida tarkasti. Tämä 

aiheuttaa epävarmuutta, jossa tarvitaan huolellista arviointia riskeistä ja riskinottokykyä. 

Myös diskonttokoron käyttö aiheuttaa riskejä, kun tulevaisuuden korjaus- ja uusimistarpei-

ta hinnoitellaan nykyhetkeen (vrt. kappale 2.8, diskonttauskoron käyttö verrokkilaskelmas-

sa). 

3.4.7 Energiaan liittyvät riskit 

Energiariski voidaan jakaa hintariskiin ja kulutusriskiin. Energiariski on vaikeasti ennustet-

tavissa oleva niin energiankulutuksen kuin hinnan osalta. Kukaan ei voi ennusta energian 

hintaa useiksi vuosiksi eteenpäin, eikä myöskään käyttäjien kulutusprofiilia voida tarkal-

leen arvioida. Riskit energiankulutuksesta siirretään usein, joko kokonaan tilaajalle tai riski 

jaetaan palveluntuottajan ja tilaajan välille. Energiariskin siirtämisellä projektiyhtiölle pyri-

tään energiatehokkaampaan suunnitteluratkaisuun ja parempaan laatuun rakentamisessa. 

Kuitenkin rakennuksen energiakulutus on suurelta osin riippuvainen käyttäjästä ja sen te-

kemistä valinnoista lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen tai käyttöveden osalta, joihin 

palveluntuottaja ei voi millään vaikuttaa. Käyttäjästä aiheutuvat riskit hinnoitellaan palve-

lusopimukseen, jolloin kustannukset nousevat moninkertaisiksi perinteiseen toimitusmal-

liin nähden. 
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3.5 Elinkaarimallien riskien jakaminen 

Elinkaarimallien käyttöönottoon liittyy uudenlaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Raken-

tamisen riskien lisäksi elinkaarihankkeissa on lukuisia epävarmuustekijöitä, joiden siirtä-

minen palveluntuottajalle lisää joidenkin tutkimusten mukaan tilaajan maksamalle rahalle 

vastinetta (VFM). Elinkaarihankkeen epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. verot, vakuus-

järjestelyt, vasteajat ja niiden sanktiointi, hinnantarkistukset eli indeksit, kesken palvelu-

jaksoa tulevat sisältö- ym. muutokset, vakuutuskelvottomat riskit. Kuitenkaan näitä palve-

lusopimuksen riskien vaikutusta rahoituskustannuksiin ja palvelusopimukseen ei ole 

riittävästi mietitty. Mikäli tilaaja siirtää liikaa riskejä tarjoajalle, niin hankkeen hinta-

laatusuhde kärsii. 

PFI riskit voidaan jakaa julkiselle tai yksityiselle sektorille tai se voidaan jakaa. Asenova et 

al, 2006 toteavat että Iso-Britanniassa valtiovarainministeriön virallinen kanta on, että ris-

kejä ottaa se osapuoli, joka pystyy ne parhaiten hallitsemaan ja kantamaan (HM Treasury, 

2003a). Istemi Demirag, et al, 2011 laajentaa riskin allokointi käsitettä siten, että riski tulee 

allokoida toimijalle, joka on parhaiten tietoinen riskeistä sekä riskin realisoitumiseen vai-

kuttavista toimista. Jotkut tutkijat ja rakennusalan ammattilaisten ovat sitä mieltä, että ris-

kin tulee jakaa kolmelle osapuolelle: julkiselle sektorille, konsessiosopimuksen osapuolille 

sekä loppukäyttäjille, joiden puolesta julkisen sektorin hankkeiden vetäjien on neuvotellut 

(Li Bing et al, 2005, s. 26). 

Useissa ulkomaisissa ja kotimaisissa tutkimuksissa käsitellään pääasiassa tilaajan riskejä, 

sekä paneudutaan tilaajan riskien hallintaan. Rifat Akbiyiliki et.al. jakaa tilaajan PFI–

hankkeiden keskeiset riskit seuraavalla tavalla (Rifat Akbiyiliki, David Eaton, 2004, s 

1271). 

- Kysyntä riski (aiheutuu väestörakenteen muutoksesta) 

- Muotoiluriski (tämä liittyy suunnitteluun) 

- Rakentamisen riskit (kustannus- ja aikaylitykset) 

- Käyttökustannusriski (energia, huolto- ja ylläpito) 

- Ylläpitoriski (toiminnan ylläpitämisen palvelu) 

- Jäännösarvoriski (rakennuksen arvo sopimuksen päätyttyä) 
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Jouko Kankainen ym. jakavat elinkaarimallin riskit kolmeen eri pääluokkaan:  

- maakohtaisiin riskeihin 

- toteutusriskeihin, sekä  

- force majeure –riskeihin.  

Riskien pääluokat ja riskein jako eri osapuolille on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. PPP-hankkeiden tilaajan riskit ja niiden hallinta (Jouko Kankainen & ym. 

2000) 

Riskit Riskinkantaja Riskinhallinta 

Maakohtaiset riskit   

Markkinariskit Projektiyhtiön osapuolet Pitkät sopimukset kiinteään hintaan 

Inflaatioriski Luotonantajat Luotonantajat antavat neuvoja inflaatioon vaikuttavista 

kriittisistä tekijöistä ja antavat niiden perusteella lainaa 

Korkoriski Ei kukaan Suojaamalla erilaisilla instrumenteilla, esim. swappi-

sopimus 

Valuuttariski Ei kukaan Suojaamalla erilaisilla instrumenteilla, esim. termiinillä 

Maariski Takuuinstituutti ja va-

kuutuslaitokset 

Tarkoin eritelty sopimus projektiyhtiön ja keskuspankin 

kesken. Projektitulot eivät tule isäntävaltiossa oleville 

tilille 

Riski poliittisesta 

levottomuudesta 

Takuuinstituutti ja va-

kuutuslaitokset 

Antamalla vakuuksia 

Juridinen riski (maa-

kohtainan) 

Ei kukaan Voidaan sopia että tärkeimmät sopimukset ovat kolman-

nen maan lakien alaisia. 

Toteutusriskit   

Teknologinen riski Projektiyhtiöön kuuluva 

urakoitsija 

Vaatimalla urakoitsijalta suoritustakuita ja testituloksia 

Myöhästymisriski Projektiyhtiöön kuuluva 

urakoitsija ja vakuutus-

yhtiöt 

Pääurakoitsijan tekemä urakkasopimus tai valmistamis-

takuusitoumus. Vakuutusyhtiöt antavat vakuuksia esim. 

completion bond. 

Rahoituksen hankki-

misriski 

Projektiyhtiön aktiiviset 

osapuolet ja taloudelliset 

neuvonantajat 

Sopimukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa val-

miiksi. 

Luottoriski Pankit Vaatimalla esim. vakuuksia ja suoritustakuita. Luottokel-

poisuusinstituutit antavat luokituksen. 
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Riskit Riskinkantaja Riskinhallinta 

Kustannusriski Urakoitsijat tai raaka-

ainetoimittajat 

SR-sopimus kiinteään hintaan.  

Tuottoriski Ei kukaan Sidotaan hankkeen tulokset kannalta tärkeät osapuolet 

projektiyhtiöön omalla pääomalla. 

Pakkolunastusriski Valtio tai takuuinstituuti-

ot 

Takuuinstituutit antavat takuita ja vakuuksia. 

Valtiovallan toimenpi-

teistä aiheutuvat kus-

tannus ja hintariskit 

Valtio tai loppukäyttäjä Lisätään sopimuksiin automaattisia hintatarkastuksia. 

Force majeure   

Force majeure Vakuutusyhtiöt tai valtio Vakuutussopimukset 

 

Edellä kuvatun riskitaulukon avulla voidaan tapauskohtaisesti arvioida, mitkä riskit ovat 

elinkaarihankkeessa mahdollisia. Tunnistettujen riskien osalta arvioidaan niiden todennä-

köisyys ja se, millainen vaikutus niiden toteutumisella on hankkeen aikatauluun ja kustan-

nuksiin.  

 

4. CASE 1, kilpailullinen neuvottelumenettely (PPP–malli) 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan kahta erilaista elinkaarihankkeen neuvottelumenettelyä, 

joissa rakennusliike on ollut osallisena. Ensimmäinen kohde on Espoon sairaala ja seniori-

keskus, jossa yksityinen sektori suunnittelee, rahoittaa, rakentaa (DBFO) julkisen sektorin 

omistaman rakennuksen sekä ylläpitää ja operoi kohteessa tapahtuvaa toimintaa 25 – 30 

vuotta. Sopimus ajan päätyttyä vastuu kohteesta siirtyy julkiselle sektorille.  

4.1 Espoon sairaala ja seniorikeskus, 25 vuoden elinkaarihanke 

Espoon kaupungin tavoitteena oli toteuttaa Espoon sairaala ja seniorikeskus elinkaarimal-

lilla (PPP–tyyppinen hanke), jossa tarkoituksena oli laajimmillaan kattaa myös hankkeen 

rahoitus. Hankkeessa oli tarkoitus optimaalisella riskienjaolla tehokkaasti hyödyntää yksi-

tyisen sektorin kokemusta laajojen hankekokonaisuuksien toteuttamisesta.  
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Neuvotteluvaihe käynnistettiin 2011, kun L2-luonnossuunittevaihe oli käynnissä. Hank-

keen rakennuksien geometria oli luonnossuunnittelussa lyöty lukkoon, johon palveluntuot-

taja ei voinut enää vaikuttaa. Hankkeen koko laajuus oli noin 71 900 brm
2
, joka muodostui 

kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa piti toteuttaa Espoon sairaalan uudisra-

kennus, johon sijoittuvat potilasosastot, kuntoutustilat, terveysasema, keittiö ja pääosa kel-

larista. Toisessa vaiheessa piti purkaa Puolarmetsän nykyinen sairaalarakennus ja rakentaa 

seniorikeskus ja loput kellaritiloista purettavan rakennuksen paikalle. Seniorikeskus (vaihe 

2) oli tarkoitus rahoittaa ARA–rahoituksella.  

Espoon sairaalan ja seniorikeskuksen toteutus piti kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, ns. 

kokonaispalveluna elinkaarimallilla.  

4.1.1 Sopimusmalli 

Sopimusluonnos oli alustava ja oli tarkoitettu neuvotteluvaiheen keskustelun pohjaksi osa-

puolten vastuiden ja oikeuksien sekä näiden välisen riskinjaon kuvaamiseksi. Sitä oli tar-

koitus täsmentää ja muokata menettelyn aikana. Neuvoteltava sopimusluonnos perustui 

sopimus- ja rahoitusrakenteeseen, jossa Espoo solmii vain yhden sopimuksen palveluntuot-

tajan kanssa, joka piti olla kyseistä hanketta varten perustettu suomalainen osakeyhtiö. 

Projektiyhtiön ei edellytetä omistavan kohdetta, vaan sille sallitaan pääsy kohteeseen, jotta 

se voi toteuttaa tämän sopimuksen mukaiset palvelut ja ylläpidon (ns. konsessio). Sopi-

musajan jälkeen vastuu kunnossapidosta piti siirtää Espoolle. Sopimusajaksi oli kaavailtu 

25 – 30 vuotta. 

Hankkeen lähtökohdat olivat seuraavat: 

- Palvelusta suoritettava maksu oli alustavasti käytettävyysvaatimuksiin perustuvaa pal-

velumaksua. 

- Alustavat L1-suunnitelmiin perustuvat kustannusarvio Espoon sairaalalle 137,4 M€, 

alv 0 % (1. vaihe). 

- Alustavat kustannusarvio seniorikeskukselle (2. vaihe) 71,9 M€, alv 0% (ARA-

rahoitus). 
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4.1.2 Rahoitus 

Tilaajan tavoitteena oli toteuttaa sairaala (1. vaihe) PPP–mallina, siten että palveluntuottaja 

vastaa suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta ja operoinnista (DBFO). Tilaaja kui-

tenkin ilmoitti suhtautuvansa joustavasti eri rahoitusratkaisuihin, joten tarjoajalle annettiin 

mahdollisuus esittää omaa mallia, jolla tarjoaja hankkii rahoituksensa. Seniorikeskuksen 

(2. vaihe) rahoitus hankitaan ARA–rahoituksena. 

Tässä ns. projektiyhtiömallissa palveluntuottaja lainoittaa hankkeen liikepankeilta ottamal-

la pankkilainalla ja vakuudeksi liikepankki edellyttää tilaajalta saatavat palvelumaksut.  

Alustavia rahoitustunnusteluja tehtiin kolmelle Suomessa toimivalle liikepankille. Kaksi 

näistä pankeista ilmaisi kiinnostuksensa rahoitusneuvotteluille ja yhden kanssa neuvottelu-

ja vietiin tarjousvaiheeseen asti.  

Koska tilaaja ilmoitti suhtautuvansa joustavasti eri rahoitusratkaisuihin, niin ensimmäisenä 

vaihtoehtona tutkittiin rahoittajan kanssa kiinteistöleasingiä (BLT–malli). Tässä mallissa 

tilaaja jää vuokralaiseksi rakennukseen sopimuksen ajan, jonka jälkeen rakennus siirtyisi 

tilaajalle osto-optiolla.  Toisena vaihtoehtona rahoittajan kanssa rakennettiin rahoitusta 

tilaajan mukaisesta projektiyhtiömallista, jossa palveluntuottaja hakee rahoituksen. Rahoit-

tajan ehtona oli, että vieraan pääomanehtoinen rahoitus kilpailutetaan uudelleen rakenta-

misvaiheen jälkeen ja marginaaleja tarkistetaan 5 -10 vuoden välien. Tämä riski jäi palve-

luyhtiön kannettavaksi.  

 

Muita keskeisiä ehtoja projektiyhtiön vieraan pääoman rahoituksessa on listattu seuraavas-

ti: 

- Projektiyhtiön rakenne ja sponsorit (ks. kuva 2) 

- Tarjoajan kokemus ja osaaminen 

- Maksumekanismi ja kassavirtojen mallinnus (ks. kuva 3) 

- Taloudellinen mallinnus 

Liikepankin edellyttämä rahoitusrakenne 

- Oma pääoma 



56 

 

o osakepääoma tai toissijaista osakaslainaa 8-10 % 

- Vieras pääoma 

o noin 90 % vieraan pääoman ehtoista velkaa parhaalla etuoikeudella 

o liikepankkien lisäksi yleensä EIB ja NIB rahoittajine 

 EIB enintään 50 % seniorivelasta 

 NIB noin 25 % seniorivelasta 

o liikepankki toimii agenttina ja koordinaattorina 

Keskeiset vieraan pääoman ehdot 

- Lainoittaja: perustettava projektiyhtiö 

- Rahoitus kattaa sekä rakennusajan että ylläpitovaiheen rahoituksen 

- Rahoituksen määrä noin 120 M€ 

- Maturiteetti: 25 – 30 vuotta 

- Marginaali 

o Rakennusaikainen marginaali ja ylläpitoajan marginaali erikseen 

o Kiinteä marginaali, jossa step-up esim. 5 – 10 vuoden välein 

- Korkosuojaus: koko laina-ajalle ja koko määrälle 

- Lyhennysohjelma: puolivuositaiset lyhennykset alkaen esim. 12 kk valmistumisen 

jälkeen. Viimeinen lyhenny 12 kk ennen sopimusajan päättymistä 

- Vakuudet 

o Perustettavan yhtiön osakkeet 

o Yrityskiinnitykset 

o Palvelumaksujen kassavirta ja  niihin liittyvät maksuliiketilit 

o Olennaisten sopimusten siirrot (rahoittajan step-in oikeudet) 

o Pankkitakausten siirrot 

o Mahdollisesti sponsorien takausket ainakin rakennusajalle 

- Finassikovenantit 

- Muut ehdot 

o Omistuksen luovutuskielto 

o Omistuksen pysyvyys 

o Osingonjako- ja osakaslainan maksurajoitteet 

o Maksunsaantijärjestys 

o Vakuudenantokielto 
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o Velkaantumiskielto 

o Riittävät vakuutukset 

o Korkosuojaus 

o Sulautumis- ja yritysostokielto 

o Lakien ja määräysten noudattamisvelvoite 

4.1.3 Palvelut 

Hankkeen palvelusopimukseen sisältyvät palvelut oli tarkoitus tarkentaa neuvottelumenet-

telyn aikana.  Hankinta sisältää vähintään rakentamisen sekä sairaalaan ylläpidon, joka 

sisältää sopimusajan jatkuvat rakennuksen ja sen järjestelmien sekä ulkoalueiden hoito- ja 

huoltotoimenpiteet sekä korjausten suunnittelun ja toteutuksen. Osana edellä mainittua 

palvelua ja elinkaarivastuuta tarjoajan tulee myös laatia kiinteistön kunnossapidon pitkän 

tähtäyksen PTS–ohjelma, jossa tulee esittää kiinteistön peruskorjaus- ja ajanmukaistamis-

korjaukset. Tarjoaja vastaa lisäksi operatiivisesta kiinteistönjohtamisesta ja nimeää koh-

teelle vastuullisen managerin. 

  

Vastuurajat piti määritellä kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana.  Palvelukuvauksen 

liitteenä ovat vastuurajataulukot, joissa on käsitelty järjestelmien ylläpidon sekä palvelui-

den järjestämisen vastuut ja joita muokataan menettelyn aikana. Espoon sairaalaan ja se-

niorikeskuksen vuokrattaviin tiloihin oli lisäksi suunnitteilla erilaisia palveluja (ravintola, 

kahvila, kirjasto ja muita kaupallisia palveluja), joiden käytön suunnittelusta vastaisi Espoo 

ja tilojen vuokrauksesta tarjoaja. Vuokratuottojen jakautuminen on yksi neuvottelumenet-

telyn aikana tarkentuvista asioista.  

4.1.4 Palvelumaksu 

Espoo oli asettanut sopimusluonnoksessa tiloille tietyt käytettävyys- ja olosuhdevaatimuk-

set, joiden piti täyttyä rakentamisen suunnittelu- ja toteutusratkaisuilla sopimuskauden ai-

kana. Palveluista saatavat maksut, maksujen rakenne ja aikataulu määräytyivät palveluso-

pimuksen osana olevan maksumekanismin perusteella siten, että palvelusta suoritettava 

maksu perustuvat asetettujen käytettävyysvaatimusten täyttymiseen.  
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4.1.5 Hankkeen riskien ja vastuiden jako 

Hankkeessa oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa tehokas riskienjako Espoon ja yksityisen 

sektorin tarjoajan välillä siten, että vastuu t siirretään sen hankeosapuolen kannettavaksi, 

joka pystyy sen toteutumista parhaiten hallitsemaan. Hankinnan luonne (kumppanuusmal-

li) huomioiden lähtökohtana oli, että yksi tarjoaja ottaa vastuun kokonaisuudesta. 

Hankkeessa tavoiteltavassa palvelusopimuksen riskienjaossa tarjoajan piti kantaa riskit 

kohteen käytettävyyttä heikentävistä ongelmista, kohteen suunnittelusta, kohteen rakenta-

misen laadusta ja kohteen ylläpidosta sopimuksessa erikseen määriteltäviä poikkeustapa-

uksia lukuun ottamatta.  Alustavassa sopimusluonnoksessa mainittiin, että ylivoimaisiin 

esteisiin, lainmuutoksiin liittyvät vastuut jne. pyritään jakamaan mahdollisimman tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla.  

 

Elinkaarihankkeen tavoitteena oli saavuttaa A-energialuokan rakennus. Kuitenkin raken-

nuksen geometria ja lasijulkisivuratkaisut oli lyöty lukkoon ennen elinkaarihankkeen kil-

pailullista neuvottelumenettelyä, joten tarjoajan oli mahdotonta vaikuttaa suuresti energia-

tehokkuuden saavuttamiseksi. 

4.1.6 Sopimusmalli ja hankkeen tase- ja kirjanpitokäsittely 

Espoo tavoitteli hankkeessa ensisijaisesti mallia, jossa voittanut tarjoaja perustaa ja rekiste-

röi hankkeen toteuttamista varten erillisen suomalaisen osakeyhtiön (projektiyhtiö), joka 

tulisi kokonaispalveluna vastaamaan hankkeen rahoituksesta, rakentamisesta tai rakennut-

tamisesta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti sekä sopimusaikaisesta kunnossapidosta siten, 

että sairaala ja seniorikeskus ovat Espoon käytettävissä käyttöönotosta sopimusajan lop-

puun asti määritetyn käytettävyystason mukaan ja täyttävät sopimuksen päättymisajankoh-

tana määritellyn luovutuskunnon. Sopimusajan jälkeen vastuu kunnossapidosta piti siirtyä 

Espoolle.  

Alustavan sopimuksen mukaan projektiyhtiöllä oli oikeus saada korvausta toimittamastaan 

kokonaispalvelusta siinä vaiheessa, kun sairaala ja seniorikeskus otetaan käyttöön. Makset-

tavan korvauksen määrä perustui kohteen toteutuneeseen käytettävyyteen. Mikäli kohde ei 

olisi ollut joltain osin käytettävissä, Espoon maksama maksu olisi vähentynyt joko koko-

naan tai osittain lopullisen palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.  
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Edellä kuvatun sopimusmallin soveltaminen kunnan rakennushankkeessa oli Suomen 

oloissa uutta, mistä johtuen Espoon kaupunki oli käynnistänyt hankkeesta selvityksen liit-

tyen mallin kirjanpito-, tase- ja verokäsittelyyn. Selvityksen tarkoituksena oli hakea Kir-

janpitolautakunnan lausuntoa hankkeen kirjanpito- ja tasekohtelusta.  

4.2 Neuvotteluvaiheen alustava rahoituslaskelma  

Ennen tarjouksen jättämistä tehtiin alustavan laskelman elinkaarihankkeen rahoituskustan-

nuksista. Yksityisrahoituksen kustannuksia verrattiin vastaavaan julkisen sektorin toimesta 

rahoitettuun hankkeeseen. Tällä laskentaharjoituksella haluttiin varmistaa onko yksityisra-

hoitus edullinen ratkaisu.  Investoinnin annuiteetti laskettiin kahdella eri laskentakorolla 

(eli jaetaan investointi vuosikustannuksiksi yksityinen projektiyhtiön ja kaupungin kiinteis-

töyhtiö ottaman lainan laskentakorkokannoilla) ja verrataan niiden rahoituskustannuksia. 

Koska Espoon kaupungin todellista lainahoitokustannusta ei tiedetä, niin laskennan oletuk-

sena oli, että julkinen sektori saa lainaa 2,0 % edullisemmin kuin rakennusliike (ks. kappa-

le 3.4.2 rahoituskustannukset). 

1. Yksityisrahoitusmallilla elinkaariurakalla 25–vuoden sopimuksella (ns. elinkaari-

malli, yksityinen projektiyhtiö ja elinkaariurakka)  

2. Julkisen yhtiön toimesta rakennutettuna ja 5 vuoden kunnossapitosopimuksin yllä-

pidettynä (julkinen projektiyhtiö ja elinkaaripalvelu) 

Laskentaparametrit 

- Laskennassa oletettiin, että Espoon sairaalahankkeen kokonaishintainen KVR -

tarjouksista halvin on 138.000.000 M€ ja suunnitteluineen kestää 4 vuotta.  

- Edullisin 5–vuotisjakson ylläpitopitotarjous on 0,9 M€/a.  

- Julkisyhtiö saa rahoituksen 3 %:n korolla ja yksityisrahoittaja edellyttää 5 %:n laina-

korkoa.  

- Projektiyhtiön perustamisen oman pääoman osuus oli 10 %, jolle oli asetettu tuottoa 15 

% tuottovaade, jolloin WACC laskelmalla keskimääräiseksi rahoituskustannukseksi 

saatiin 6,0 %. 

Edellä mainituilla laskentaparametreilla rahoituslaskelmassa tehtiin yksinkertaistettu las-

kelma (taulukko 6) siitä, kuinka paljon kalliimmaksi projektiyhtiömallin rahoitus tulee.  
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Taulukko 6. Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yksinkertaistettu rahoituslaskelma 

(2011). 

  

Yksityinen  

projektiyhtiö  

(VPO 90 %, OPO 

10%) 

Kunnan kiinteistö Oy 

(Kiint. Oy:n laina 

100%) 

Lainaosuus, VPO € 124 200 000 138 000 000 

Diskonttokorko, % 5,00 % 3,00 % 

Korkotekijä  1,05 1,03 

i 0,05 0,03 

Pitoaika, a 25 25 

Annuiteettikerroin, 1/k 0,070952 0,057428 

Vuosikustannukset, €/a 8 812 295 7 925 046 

VPO rahoituskustannukset 25 vuoden aikana 220 307 380 198 126 155 

Korkoa (25 v), € 96 107 380 60 126 155 

OPO määrä, € 13 800 000   

OPOn tuottotarve, % 15 %   

i  0,15   

OPOn tuottovaade, €/a 2 070 000   

Keskimääräinen rahoituskustannus 6 %   

Keskimääräinen annuiteettitekijä 0,078226718   

Keskimääräinen vuosikustannus, € 10 795 287 7 925 046 

Rahoituskustannus yht, € 10 795 287 7 925 046 

 

 

  

  
Yksityinen  

projektiyhtiö 

Kunnan kiinteistöyh-

tiö 

Palvelumaksu [€/a], kiinteistön huolto- ja ylläpito 900 000 900 000 

Projektiyhtiön veloitus kiinteistön manageerauksesta, €/a 40 000   

Kiinteistön ylläpito yhteensä, €/a 940 000 900 000 

   

  
Yksityinen projekti-

yhtiö 

Kunnan kiinteistöyh-

tiö 

Rahoituskustannus yht, € 10 795 287 7 925 046 

Kiinteistön ylläpito yhteensä, €/a 940 000 900 000 

Rahoituksen ja ylläpidon kustannukset yht, €/a 11 735 287 8 825 046 

Vuosittainen rahoituksen ja ylläpidon kustannusero 

(€/a) 2 910 241   
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Kuva 4. Investointikustannukset jaettu 25 vuoden jaksolle vuosikustannuksiksi (Espoon 

sairaala ja seniorikeskus, 2011). 

 

4.3 Johtopäätökset neuvotellusta PPP-mallista 

Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Elinkaarihankkeen tarjousmenettely vastaa tässä tutkimuksessa mainittuja määrityksiä, että 

hankintaprosessi on pitkä ja moniselitteinen. Tarjousmenettely sitoo jopa yli vuodeksi re-

sursseja, jolloin tarjouskustannukset nousevat usein liian suuriksi mahdolliseen hyötyyn 

nähden. 

Kiinteistön omistaminen 

Rakennusliikkeen ydinosaamista on rakentamispalveluiden tuottaminen, ei kiinteistöjen 

omistaminen. Elinkaarihankkeiden ongelmana rakennusliikkeen kannalta on se, että raken-

nusliike ei hoida kiinteistön ylläpitoa vaan se on projektiyhtiön aliurakoitsija.  
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Hankkeen rahoitus 

Vieraan pääoman rahoitusneuvotteluita käytiin muutaman liikepankin kanssa, jotka edel-

lyttivät lainan vakuudeksi projektin kassavirtaa. Palvelumaksuvähennyksiin liikepankki ei 

olut suostuvainen. Myös projektiyhtiön rakenteeseen ja yrityksen ohjaukseen liikepankit 

edellyttivät sopimusluonnoksista poikkeavia ehtoja. 

Hankkeen valmistelun yhteydessä käytyjen oman pääoman rahoitusneuvotteluiden yhtey-

dessä kävi ilmi, että institutionaaliset kiinteistösijoittajat eivät olleet silloisessa taloudelli-

sessa tilanteessa (2010) kiinnostuneita rahoittamaan elinkaarihankkeiden kiinteistöjä.  

Alustavissa keskusteluissa neuvoteltiin ulkomaisen pääomasijoittajan kanssa oman pää-

oman rahoittamisesta, mutta keskustelut kaatuivat siihen, että pääomasijoittaja ei olut kiin-

nostunut ainoastaan kiinteistösijoittamisesta. Heitä kiinnosti pitkäaikainen terveyspalvelui-

den tuottaminen, mutta Espoon kaupunki oli päättänyt, että lääkäri- ja terveyspalveluja ei 

ulkoisteta yksityiselle sektorille.  

Alustavan rahoituslaskennan yhteenvetona voi sanoa, että yksityisrahoitusmallin käyttö 

nostaa tarjoajan riskivarauksia siten, että se tulee huomattavasti perinteistä toteutusta kal-

liimmaksi. Rahoitusratkaisut vaikuttavat oleellisesti elinkaarimallin edullisuuteen. Alusta-

vassa laskelmassa tilaajan rahoituksen ja yksityisrahoituksen keskimääräisessä korkotasos-

sa (WACC) on eroa 3 %. Projektiyhtiön perustaminen tekee rahoituksesta entistä 

kalliimpaa, koska taseeseen kohdistuviin kustannuksiin lisätään projektiyhtiön oman pää-

oman tuottovaatimusta vastaava korko.  

Yksityisrahoitteinen hanke tulee alustavan rahoituslaskelman mukaan pelkän rahoituksen 

ja ylläpidon osalta 2,9 M€ kalliimmaksi kuin kunnan oman kiinteistöyhtiön ylläpitämä ja 

rahoittama hanke.  

Tilaajan käyttämä kokonaistaloudellisuuden vertailua perinteisen hankintamallin ja elin-

kaarimallin välillä ei näillä tiedolla kyetä arvioimaan. Se edellyttäisi tilaajan perinteisen 

hankintamallin sopimusten tarkastelua tai heidän käyttämän verrokkilaskelman laskentapa-

rametrien saamista tutkijoiden käyttöön.  
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Neuvotteluvaihe 

Elinkaarihankkeen (DBFO) lähtökohtana on kehittää hanketta neuvottelumenettelyn aikana 

tilaajan hankintayksikön ja tarjoajien välisessä vuorovaikutuksessa, mutta todellisuudessa 

hanketta oli viety suunnittelussa ja sopimusmaailmassa jo hyvin pitkälle. Neuvotteluissa 

tarjoajien mielipiteitä ei aidosti kuunneltu ja eikä tarjoajan mielipiteitä viety sopimuspape-

reihin. Neuvottelut olivat lähinnä olemassa olevien sopimusten ja suunnitelmien esittelyä.  

 

Tarjoajan riskit 

Elinkaarihankkeen hankintaneuvottelussa oli kaksi pääongelmaa, joista ensimmäinen liit-

tyy hankkeiden valmisteluun. Viemällä hankkeiden suunnittelun hyvin pitkälle ja asetta-

malla toteutukselle yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia hankintayksiköt ovat riistäneet 

palveluntuottajan mahdollisuuden etsiä elinkaarikustannuksiltaan edullisimmat ratkaisut. 

Hankintayksikön tulisi keskittyä määrittelemään lopputulos ja olosuhteet, joiden se haluaa 

hankkeessa toteutuvan, ja jättää suunnitteluratkaisuiden etsiminen palveluntuottajalle. 

Toinen ongelma oli, että riskein siirrosta ei käyty varsinaisesti keskusteluja vaan ne olivat 

ennalta lyöty lukkoon ja esitettiin riskienjakotaulukossa. Neuvottelussa olisi voitu käyttää 

esimerkiksi kuvan 4 mukaista neuvotteluprosessia, jolloin tarjoajan näkemykset ja riskien 

siirrosta aiheutuvat kustannukset olisivat tulleet läpinäkyviksi.  

 

Elinkaari mallin mukainen kiinteistön ylläpito ei kuulu perinteisen rakennusliikkeen ydin-

osaamiseen. Näin ollen rakennusliikkeen riskit muilta osin kuin itse rakentamisen osalta 

katsottiin olevan hyvin yksipuolisesti jaettu.  Lähtökohta rakennusliikkeen toiminnalle on 

taloudellisen voiton saavuttaminen, jolloin rakennusliike hinnoittelee varsinaisen rakenta-

miskustannusten lisäksi tuottovaateensa ja riskinsä kokonaispalvelun hintaan.  

Hankkeen lopputulos 

Kustannusten ylittymisen johdosta Espoon kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2012 kes-

keyttää hankkeen ja samalla käynnisti vaihtoehtoisen selvitystyön korvaavan sairaalan ra-

kentamisen Jorvin sairaalan viereen.  
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Rakennusliikkeen kannalta menestystekijöitä ja mahdollisuuksia yksityisrahoitteisessa 

hankkeessa ovat normaalin rakentamisliiketoiminnan lisäksi alla luetellut riskit ja menes-

tystekijät.   

Riskit 

- Rakentamisen kustannusarvion riskit 

- Kustannusten nousuvaraus ja laskennan riskivaraus yhteensä  

- Riskit kustannusarvion hinnoittelussa luonnossuunnitelmista 

- Suunnitteludetaljit (lasinen julkisivu) 

- Rahoitusriski 

- Vakuudet ja vakuutus 

- Rakennussuunnittelman energiatehokkuusriski (arkkitehtisuunnittelu toteutettu ti-

laajan ohjauksella) 

- Arkkitehtisuunnittelu oli kuntoutuspotilaan näkökulmasta viihtyisä ja inno-

vatiivinen, mutta elinkaaritehokkuusajattelu suunnittelussa ei ollut ensisijai-

nen lähtökohta. Kuitenkin energiariski oli palveluntuottajalla. 

- Ylläpitosopimuksen aikaiset riskit 

- Kiinteistöpalveluyrityksen onnistuminen rakennusliikkeen vastuulla 

- Ei kokemusta vastaavista hankkeista 

- Yhteistyön tilaajaorganisaation kanssa ja tilaajan päätöksentekokyky 

- Kohteen luovutuskunto tai jäännösarvo 

Mahdollisuudet 

- Uusien liiketoimintamallien kehittäminen 

 

Elinkaarihankkeen yhteydessä mainitut mahdollisuudet pitkäaikaisesta kassavirrasta kos-

kee pääasiassa kiinteistön palveluyritystä ja vieraan pääoman rahoittajaa. Kiinteistöpalve-

luyritys toimii kohteessa pitkäaikaisella sopimuksella, joka on sidottu kiinteistöalan oman 

sopimuksen mukaiseen indeksiin.   
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Jos oman pääomanehtoinen rahoittaja (pääomasijoittaja) saa sopimukseen rakennuksessa 

tehtävien ydintoimintojen (lääkäripalvelut, terveydenhuolto, jne.) toimittamisen, niin sil-

loin myös sijoittajalla on mahdollisuudet pitkäaikaiseen tuottavaan liiketoimintaan.  Ra-

kennusliikkeen liiketoiminta perustuu myös elinkaarirakentamisessa kertaluonteiseen ra-

kentamiseen, joten siihen eivät tutkimuksissa esiintyneet pitkäaikaisen kassavirran 

mukaiset mahdollisuudet päde.  

5. CASE 2, kilpailullinen neuvottelumenettely (EKY–malli) 

Toinen tutkimuksen Case–kohde on Espoon sairaala. Tässä vaihtoehdossa kaupunginhalli-

tus päätti toteuttaa hankkeen erikseen perustettavan kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön 

taseeseen. Tässä ns. Jorvi-vaihtoehdossa investointikustannusten arvioitiin jäävän useita 

kymmeniä miljoonia euroja pienemmäksi kuin alkuperäisessä Puolarmetsän vaihtoehdossa. 

Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2012, että Espoon sairaala rakennetaan Jorvin ny-

kyisen sairaalan viereen.  Kaupunginhallitus päätti, että uutta hanketta ei ole tarkoituksen-

mukaista toteuttaa laajalla elinkaarimallilla, vaan uuden hankkeen lähtökohtana oli pelkis-

tetty elinkaariylläpitomalli (EKY), jossa palveluntuottajalle kuuluvat tehtävät ovat 

suunnittelu, rakentaminen (SR–urakka) ja rakennuksen kiinteistöpalveluja 5 – 15 vuoden 

ajan.   

5.1 Espoon sairaala, SR–urakka ja 5 – 15 vuoden ylläpito 

Tilaajan keskeytettyä Espoon sairaala ja seniorikeskuksen kaupunki lähti uudella elinkaa-

rihankkeen muodolla järjestämään pelkistettyä neuvottelumenettelyä Espoon sairaalasta. 

Ylläpitovastuun kesto oli hankintailmoituksessa määritelty välille 5 – 15 vuotta ja sen oli 

ilmoitettu tarkentuvan neuvotteluiden aikana. Neuvotteluissa tarjoajilta kysyttiin minkä 

mittaista ylläpitovastuuta tarjoajat pitävät yrityksessä mahdollisena. Rakennusliikkeen suo-

situksena oli 10–vuoden ylläpitovastuut. Uudessa mallissa Espoon kaupunki perusti Es-

poon 100 % omistaman kiinteistöyhtiön, joka rahoittaa suunnittelun ja rakentamisen. Ai-

kaisemmasta hankkeesta poiketen, tilaajalla ei ollut valmiita luonnossuunnitelmia, joiden 

perusteella neuvottelumenettelyä aletaan viedä eteenpäin.   

Hanke käynnistettiin osallistumishakemuksella, johon kukin tarjoaja kokosi oman suunnit-

teluryhmän, joiden kanssa suunnitelmia ja sopimusmaailmaa kehitetään neuvotteluissa 

eteenpäin. Suunnittelun lähtötietoina olivat annettu tilojen toiminnallisuus- ja energiata-
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voitteet sekä tarvittava hyötyneliömäärä ja autopaikat. Lähtökohtaisesti tämä malli antaa 

tarjoajalle mahdollisuuden löytää kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja. 

Hankkeen kokonaislaajuudeksi oli määritelty n. 35 000 brm
2
 ja tavoitehinnaksi 150 M€.  

Tilaaja maksoi neuvottelumenettelymenettelyn lopullisen tarjouksen jättäneille tarjous-

palkkiot seuraavasti. Voittaja saa urakan ja toiseksi sijoittuneelle 250.000 €, kolmannelle 

200.000 €, neljännelle 150.000 € ja viidennelle 100.000 €. Tarjouspalkkiolla vähennetään 

osittain tarjoajien kustannusriskiä ja siten lisätään halukkuutta tarjousten jättämiseen. 

5.1.2 Sopimus 

Sopimusta kehitettiin kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ja lopulliseen tarjoukseen 

kuului kohteen suunnittelu ja rakentaminen (SR–urakka) sekä 10–vuoden ylläpitovastuut. 

Lisäksi tarjouksessa tuli antaa PTS–suunnitelma 30-vuodelle. PTS–suunnitelman tavoit-

teena on ylläpitää rakennuksen käytettävyyttä sekä varmistaa ylläpitosopimuksessa vaadi-

tun luovutuskunnon saavuttamisen.  

Puitesopimus kattaa kohteen rakentamisen (SR–urakkasopimus) ja palvelusopimuksen 

mukaisen kymmenen vuoden ylläpidon. Urakkasopimuksessa noudatetaan YSE (rakennus-

urakan yleiset sopimusehdot) mukaisia ehtoja. Ylläpitosopimus pitää sisällään 10–vuoden 

ylläpitovastuut, takaukset ja vakuudet, sekä PTS–sopimuksen mukaiset korjaukset ja uusi-

miset. Takaus oli arvoltaan 1.500.000 €, mikä tarkistetaan kuluttajahintaindeksin mukaan. 

Vakuuden arvoksi oli määritelty palvelujakson alkamisesta lukien 4.500.000 €. Lisäksi 

palveluntuottajan tuli vastata ilkivallasta johtuvat korjaukset aina 10.000 € asti vuosittain. 

Tämän ylittävän osuuden maksaa tilaaja.  Ylläpitokuvauksessa, jota ei tarkemmin tässä 

voida salassapitovelvollisuuksien vuoksi avata.  
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Kuva 5. Espoon sairaala ja SR-urakan 10 vuoden ylläpitosopimus (Ylläpitosopimus Es-

poon sairaala, 2013).    

5.1.2 Rahoitus 

Hankkeen rahoitus on Espoon kaupungin täysin omistaman kiinteistöyhtiön ja kaupungin 

takamaa pankkilainaa.  

5.1.3 Palvelut 

Hankkeen palvelusopimukseen kuuluivat kiinteistöpalvelut ja siivouksen managerointi. 

palvelusopimuksenmukaiset. Lisäksi palveluun kuuluu PTS–ohjelman mukaiset kiinteistön 

peruskorjaus- ja ajanmukaistamiskorjaukset. Alla on listattu yleisellä tasolla vastuualueet. 

Tarkempi kuvaus vastuista ja riskien siirrosta on esitetty taulukossa (liite 2). 

 

Palveluntuottajan vastuulla  

- sairaalan ja pysäköintitilojen tekninen ylläpito  

- PTS–korjaukset ja vastuut sovitusta teknisestä luovutuskunnosta 

- Järjestelmien huolto- ja kunnossapito 

- Helpdesk palvelu kiinteistön käyttäjälle 



68 

 

- Siivouspalveluiden tekninen ohjaus 

- Pysäköinti- ja huoltotilojen ohjaus 

- Energian ja veden kulutus 

 

Tilaajan vastuulla 

- Sairaalatilojen siivous 

- Vartiointi- ja vahtimestaripalvelut 

- Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito 

- Jätteiden kuljetus 

- Energian ja veden yksikkökustannukset (kulutus jaettu riski) 

 

5.1.4 Palvelumaksu 

Palvelumaksu oli sidottu maksumekanismin, jossa on määritelty palvelujakson aikainen 

sekä PTS–suunnitelman mukaisia PTS–investointeja koskeva maksuvelvollisuus. Maksu-

mekanismissa on kuvattu palvelusta maksettava palvelumaksu ja mahdolliset sanktiot käy-

tettävyyspuutteista. Mikäli käytettävyysvaatimukset eivät täyty määritellyn vasteajan puit-

teissa, tehdään kokonaispalvelumaksuun käytettävyysvähennykset erikseen määritelty 

palvelumaksun maksuvähennyksen mukaisesti. 

Kohteen vuosittaiset kokonaispalvelumaksut on sidottu kiinteistön ylläpidon kustannusin-

deksiin (2005 = 100).  

5.1.5 Hankkeen riskien ja vastuiden jako 

Hankkeen riskit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, rakennus aikaisiin riskeihin ja ylläpi-

toajan riskeihin. Rakennusajan riskit ovat normaaleita suunnitteluun ja rakentamiseen kuu-

luvia riskejä, joita rakennusliiketoiminnassa joudutaan aina käsittelemään tapauskohtaisesti 

ja ne ovat osaavalla projektiryhmällä hallittavissa. PTS-korjaukset perustuvat RT-18086 

kortin mukaisiin järjestelmien tekniseen käyttöikään ja uusimistarpeeseen. Näin ollen 

PTS–suunnitelma perustuu pitkälti olettamukseen ja arvaamisen, mikä aiheuttaa riskin, 

mikä on hallittavissa riskin hinnoittelulla. Ylläpidon aikaisten riskien hallinta ei ole raken-

nusliikkeen ydinosaamista, jolloin siitä syntyvät riskit ja niiden hallinta on sopimuksin 

siirrettävä luotettavan ja osaavan kumppanin kannettavaksi.     
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5.1.6 Palveluntuottajan neuvotteluratkaisu 

Palveluntuottajan jättämän tarjouksen pääkohdat: 

- SR-urakka 10 vuoden ylläpitovastuulla 

- Kohteen rakennusosien ja laitejärjestelmien PTS-suunnitelma on laadittu kokemus-

peräisesti ja RT-18086 sekä ST-96.03 korteissa ilmoitettujen teknisten käyttöikien 

avulla 

- Kohteen luovutuskunto ylläpidetään huoltokorjauksilla ja PTS-suunnitelman mu-

kaisilla toimenpiteillä. 

- PTS:n ja muut palvelusopimukseen lisättävät pitkävaikutteiset kustannukset on ra-

hastoitava sopimuksen mukaisia velvoitteita varten  

Taulukko 7. Espoon sairaalan tarjous; 10-vuoden ylläpitojakson PTS-korjaukset (2013) 

 
Kustannusarvio [€] ja ehdotettu toteutusvuosi   
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 10 vuo-

den jak-

so yh-

teensä 

   

€ € € € € € € € € 

Rakennustekniset työt 0 0 10 000 17 500 18 000 10 000 13 500 11 000 16 000 23 500 119 500 

LVI-työt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sähkötyöt 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 75 000 

Automatiikkatyöt 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 8 000 16 000 

Yhteensä 0 0 10 000 17 500 26 000 10 000 13 500 86 000 16 000 31 500 210 500 

 

Rakennusteknisten- ja taloteknisten järjestelmien kokemusperäiset tekniset käyttöiät ovat 

automatiikkaa lukuun ottamatta yli 15 vuotta, jolloin 10–vuotisjaksolla ei ole odotettavissa 

suuria uusimistarpeita. Hinnat muodostuvat pääaisassa taloautomatiikan uusimisesta ja 

elementtisaumausten uusimisesta sekä maalaustöistä. 

5.2 Johtopäätökset tarjotusta elinkaariylläpitomallista 

Tämä hankemalli ei perustunut pääomasijoituksella ja yksityisrahoituksella perustettavaan 

projektiyhtiömalliin, vaan hankkeen rahoitus kuului tilaajalle. Tämä malli vähensi huomat-

tavasti alkuperäisen elinkaarimallin riskejä. Tätä elinkaarivastuumallia edelleen kehittä-
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mällä voidaan löytää myös rakennusliikkeitä kiinnostava ratkaisu kuntien tilatarpeiden 

toteuttamiseen.  

Ylläpitovastuun rajaaminen 10 vuoden mittaiseksi YSE–ehdoin pidettiin rakennusliikkees-

sä kohtuullisena ratkaisuna. Ilkivaltariskin ja muiden välillisten ylläpitokustannusten siirto 

palveluntuottajalle katsottiin johtavan vielä kohtuuttomuuksiin (siirretään riski sille, joka 

sen parhaiten kantaa). Riskin siirto pitäisi rajoittaa asioihin, joihin palveluntuottaja voi 

omilla toimenpiteillä vaikuttaa.  

Myös energiavastuiden ja vedenkulutuksen siirto edes osittain palveluntuottajalle aiheuttaa 

selkeän riskitekijän, joka ilman muuta on käyttäjän omin toimenpitein hallittavissa ja tulisi 

myös olla käyttäjän riskinä.  Energiavastuumalli tulisi rakentaa yksinomaan kiinteistön 

energiaan (lämmitys, ilmanvaihto, talotekniikan sähkönkulutus), ei käyttäjän energiaan 

(pistorasiasähkö). Ylläpitoajan vakuusehdot koetaan myös pääurakoitsijan kannalta koh-

tuuttomina.  

Tässä kyseisessä kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tilaaja maksoi tarjouspalkkiota, 

joten tarjoajat saivat tältä osin vähennettyä tarjouksesta syntyviä riskejä.  

Rakennusliikkeen kannalta menestystekijöitä ja mahdollisuuksia SR + 10 vuodenylläpito-

hankkeessa ovat normaalin rakentamisliiketoiminnan lisäksi alla luetellut riskit ja menes-

tystekijät.   

Riskit 

- Tarjoamisen riskit  

- Tarjousneuvottelu sitoo resursseja (suunnittelijat, juristit, oma organisaatio) 

- Rakentamisen kustannusarvion riskit 

- Kustannusten nousuvaraus ja laskennan riskivaraus yhteensä  

- Riskit kustannusarvion hinnoittelussa luonnossuunnitelmista 

- Ylläpitosopimuksen aikaiset riskit 

- kiinteistöhuoltoyrityksen onnistuminen rakennusliikkeen vastuulla 

- Ei kokemusta vastaavista hankkeista 

- Energian ja vedenkulutus 



71 

 

- Yhteistyön tilaajaorganisaation kanssa ja tilaajan päätöksentekokyky 

- Kohteen luovutuskunto tai jäännösarvo 

- Ilkivalta 

- Vakuudet 

Mahdollisuudet 

- Suunnittelun kustannusohjaus, kokenut suunnittelutiimi, osaava kiinteistöpalvelu-

yritys ja sen kokemus sairaaloiden ylläpitopalveluiden toteuttamisessa 

- Neuvotteluvaiheessa mahdolliset suunnitelmamuutokset, erityisesti pysäköintirat-

kaisu ja rakennuksen korkeusaseman muutos  

- Uusien liiketoimintamallien kehittäminen 

 

6. Johtopäätökset  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kirjallisen tutkimuksen ja case–hankkeiden avulla selvittää 

elinkaarimallien kannattavuutta rakennusliikkeen näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, 

mitä olemassa olevat kirjalliset tutkimukset aiheesta esittävät ja kuinka niitä käytännössä 

sovelletaan. Lisäksi tutkittiin, mitä case–hankkeissa elinkaaritoimituksesta on tullut esiin. 

Aiheesta olevat tieteelliset tutkimukset käsittelevät aihetta pääsääntöisesti tilaajan näkö-

kulmasta. Case–hankkeita käytetään tässä työssä rakentamaan rakennusliikkeen näkökul-

maa ja tuomaan esille niitä epäkohtia, joita rakennusliike näkee elinkaarisopimuksissa ja 

pitkäaikaisissa vastuissa.  

Tilaajapuolen näkökulmasta yksityisen rahoituksen sisältävät PPP–hankkeet ovat lähtökoh-

taisesti hyvinkin mielenkiintoisia ja kannattavia, koska he saavat uusia tiloja ilman budjet-

tirahoitusta tai omaan taseeseen otettua lainaa. Myös hankemalli, joka rahoitetaan tilaajan 

omistaman kiinteistöyhtiön ottamalla lainalla, on tilaajan kannalta riskitöntä. Tilaajan tie-

tää kiinteistön huolto- ja kunnossapitokustannukset sekä sopimuksen mukaiset muut palve-

lukustannukset koko sopimuskauden ajan.  

Ulkomaisten tutkimusten mukaan tarjoajan menestystekijöinä voidaan mainita elinkaari-

toiminnan pitkäaikaista jatkuvuutta ja tasaista tulovirtaa. Käytännössä tämä tarkoittaa PFI–

mallin pääomasijoittajia, jotka saavat sijoitetulle pääomalle tuottoa ja pitkäaikaista kassa-
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virtaa esimerkiksi terveyspalveluiden tuottamisesta. Rakennusliikkeelle elinkaarihanke on 

kuitenkin kertaluonteinen projekti, jossa kassavirta muodostuu maksuerätaulukoiden mu-

kaisesti rakentamisesta.  

Kiinteistöpalveluyrityksen kannalta elinkaarihankkeet ovat suhteellisen riskittömiä ja tuo-

vat pitkäaikaista kassavirtaa. Jos kustannusten nousuvaraus sidotaan kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksiin, niin kiinteistöpalveluyrityksen näkökulmasta ainoita riskitekijöitä on 

osaavan työvoiman saatavuus.   

Palvelumaksu muodostuu muuttuvasta ja kiinteästä palvelumaksuosuudesta. Kiinteä osa 

pysyy samana koko sopimuskauden, jolloin yksityisrahoitteisessa mallissa vieraan pää-

oman rahoittajien riskit ovat sopimuksen mukaisesti hyvin vähäiset. Sopimuksen mukaiset 

palvelumaksuvähennykset lisäävät yksityisrahoitusmallissa sijoittajan riskiä, koska inves-

toinnin perusteena oleva sijoitetun pääoman tuotto ei toteudu. Myös kiinteistöpalveluyri-

tykselle tämä lisää epävarmuutta, koska kiinteistössä toimii kolmas ja neljäs osapuoli 

(käyttäjä tai asiakkaat), jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti palvelun lopputulokseen. Esi-

merkkinä Espoon sairaalan palveluvähennyskuvauksessa on maininta vähennyksestä, mikä 

on seurausta jos WC:n viemäri on tukossa. Käytännössä WC:n viemäri menee tukkoon 

ainoastaan, jos joku ulkopuolinen taho laittaa WC:hen jotakin sellaista, mitä sinne ei kuulu.    

6.1 Rakennusliikkeen riskit elinkaarihankkeissa 

Case–tutkimuksessa ilmeni, että elinkaarisopimuksia laadittaessa tulee erityishuomio kiin-

nittää riskien oikeudenmukaiseen jakamiseen. Riskien kartoittamiseksi tilaajaorganisaatiot 

ovat teettäneet konsulteilla erilaisia riskienjakotaulukoita, jotka pitkälti perustuvat saman-

laisen riskien jakoon, kuin ulkomaisissa tutkimuksissa on esitetty. Tutkimuksissa on esitet-

ty että tarjoajan kannettavaksi tulevat meso–tason riskit. Meso–tason riskejä ovat rakenta-

miseen läheisesti liittyvät riskit, jotka luonnollisesti kuuluvat rakennusliikkeelle. Lisäksi 

meso–tason riskejä ovat rahoitukseen ja kiinteistön ylläpitoon kuuluvat riskit, joita ovat 

esimerkiksi PTS–sopimuksen mukaiset korjaukset ja huollot sekä uusimiset. Tältä osin 

sopimusmalli on rakennusliikkeen näkökulmasta hyvinkin yksipuolinen. Myös tilaajan 

näkökulmasta asiaa tarkasteltuna ison rakennusliikkeen kustannusrakenne ei ole kustannus-

tehokkain tapa tehdä PTS:n mukaisia pieniä yksittäisiä korjauksia kohteessa. 
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Yksityisrahoitusmallissa valtaosa riskeistä on projektiyhtiöllä, vaikka osa tutkijoistakin on 

sitä mieltä että riskit pitää jakaa niille, joilla on parhaat tiedot riskien luonteesta ja esiinty-

misestä. Suomalaisen PPP–mallin sopijaosapuolina on kaksi tahoa ja riskit myös jaetaan 

sopijapuolten kesken. Osa tutkijoista suosittaa, että riskin kantajana on myös käyttäjä. Tä-

mä näkökulma on myös rakennusliikkeen näkökulma asiaan. Jos riskien jako perustuu sii-

hen, että riskin kantaa se osa puoli jolla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa riskin toteu-

tumiseen tai jolla on eniten informaatiota riskin luonteesta ja esiintymisestä, niin silloin 

monet käyttäjän tai asiakkaan aiheuttamista riskitilanteista pitäisi allokoida käyttäjälle.  

 

Yksityisrahoitusmallissa rahoitus aiheuttaa korkoriskin, koska rahoituslaitoksen korkokau-

si määritellään 5 – 10 vuoden mittaiseksi. Käytettävä korkokanta tarkistetaan kunkin kau-

den lopussa seuraavalle korkokaudelle. Rakennusliikkeen näkemys on, että rakennusliike 

ei tuo mitään lisäarvoa rahoitukseen. Tämän saman johtopäätöksen voi tehdä myös tässä 

työssä käytetyistä tutkimuksista, joissa yksityisraha on huomattavasti kalliimpaa kuin kun-

nan vastaavan hankkeeseen ottama laina. 

Rakennusliikkeen riskiksi luonnostaan kuuluu kaikki rakentamiseen kuuluvat asiat. Näitä 

ovat suunnitteluriski ja rakentamisriski, joihin kuuluvat suunnittelun ja rakentamisen kus-

tannus- ja aikatauluylitykset sekä laatutaso. Lisäksi rakennusliikkeen riskeiksi luetaan 

YSE:n mukaiset takuuajan vastuut.  

 

Rakennusliikkeen näkökulmasta kiinteistön ylläpitoon liittyvät riskit on vaikeasti hyväk-

syttäviä. Projektiyhtiöllä on aliurakoitsijana kiinteistöpalveluyritys, jonka työntekijät ovat 

kiinteistöpalveluyrityksen ammattitaitoisen johdon alaisuudessa, johon rakennusliikkeellä 

ei ole osaamista eikä mahdollisuuksia puuttua.  

 

Vaikka tilaaja maksaa osittain neuvottelumenettelyyn sidotut kustannukset tarjouspalkkio-

na takasin, niin pitkäkestoisen neuvottelumenettelyn aikana täsmentyvät ja muuttuvat 

suunnitteluohjeistukset ja arkkitehtoniset vaatimukset lisäävät tarjoajan riskiä. Tilaajan 

organisaatio muodostuu monenlaisesta toimijasta, jolloin tilaajalla on vaikeuksia määritellä 

vaatimustasonsa riittävän yksityiskohtaisesti 
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7. Yhteenveto 

Elinkaarimallit ja yksityisrahoitusmalleista on tullut osalle kunnista vaihtoehtoinen malli 

toteuttaa ja rahoittaa infrastruktuurihankkeita. Lähtökohtana näissä hankkeissa on siirtää 

riskejä julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille. Ulkomaisten tutkimusten mukaan Isossa 

Britanniassa, Ranskassa ja Australiassa on yksityisrahoitusmallin käytöstä laajat kokemuk-

set, mutta sielläkin on elinkaarimallien käyttö vähentynyt vuoden 2008 jälkeisen rahoitus-

kriisin jälkeen. Ulkomailla konsessiosopimuksen on kuulunut rakentamisen ja kiinteistö-

palveluiden lisäksi myös kohteen käyttöoikeussopimus. Tämä tarkoittaa, että ulkomailla 

riskirahoittajat ovat päässeet hallinnoiman kunnallisia palveluita esimerkiksi vesihuoltoa, 

vankeinhoitoa, tie- ja rautatieväylien ylläpitoa sekä terveydenalan palveluita, joilla on saatu 

rahoittajille pitkäaikaista kassavirtaa. Suomessa lakisääteisten tehtävien siirto yksityiselle 

ei ole niin yksinkertaista.  

Rakennusliikkeelle PPP–hankinta on pääasiassa perinteinen rakennusprojekti YSE:ä pi-

demmillä vastuilla. Rakennusliikkeen riskit kasvavat perinteisestä rakentamisesta ja mah-

dolliset menestystekijät jäävät alihankkijana toimivan kiinteistöpalveluyrityksen mahdolli-

suuksiksi. Kiinteistöpalveluyritys voi sitoa itsensä 10 – 25 vuoden sopimuksella, josta se 

saa vakaata kassavirtaa huoltamalla ja ylläpitämällä kiinteistön järjestelmiä toimintakuntoi-

sena. Varsinaiset PTS–sopimuksen mukaiset uusimiset ja korjaukset kuuluvat rakennus-

liikkeen riskeihin.  

Suomessa yksityisrahoitusmallien suosio on perustunut kuntien ja valtioiden taloudelliseen 

tilanteeseen. Kuntien velkaantumisen estämiseksi on viime vuosina syntynyt uusia rahoi-

tusinstrumentteja, jotka saavat asiat näyttämään siltä, että mitään velkaa ei ole syntynyt. 

Tämä antaa väärän kuvan kuntien taloudellisesta tilanteesta, kun yksityisrahoituksen malli 

ei näy lainana kuntien taseissa. Malli ei myöskään näy omaisuutena taseissa, kun projekti-

yhtiö omistaa kohteen. Samaan kokonaisuuteen voidaan liittää myös muut elinkaarimallit.  

Yksityisrahoitusmallissa projektiyhtiön sijoittajien motiivina ja tavoitteena on saada sijoi-

tetulle pääomalle voittoa. Tämä voiton tavoittelu nostaa varmasti hankkeen hintaa. Raken-

nusliikkeen kanta rahoitusratkaisusta on yksiselitteinen. Tilaajan on haettava rahoitus suo-

raan rahoitusalan yrityksiltä. Rakennusliikkeellä ei ole tarjottavana lisäarvoa 

rahoitusratkaisuihin. Kunnan kannattaa hyödyntää luottoluokitustaan pitämällä rahoituksen 

ja kiinteistöjen omistuksen suoraan kunnan tai kunnan omistaman kiinteistöyhtiön taseessa. 
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Tarjousvalmiuteen vaikuttavat myös sopimusehdot, joiden rakennusliike kokee siirtävän 

liikaa riskejä palveluntuottajille. Riskien jako tulee olla nykyistä mallia oikeudenmukai-

sempaa, mihin on myös käyttäjän osallistuttava. 

Elinkaarimallien puolestapuhujat ovat esittäneet, että yksityisrahoitteisen hankintamallin 

käyttö aikaistaa ja nopeuttaa rakennushankkeita. Jos tällä tarkoitetaan julkisen sektorin 

budjetointia ja tilan hankintaa suhdanteista riippumatta, niin se voi olla hankintamallia 

puoltava argumentti. Kuitenkin rakennusaika on sidottu rakennettaviin neliöihin ja raken-

nuskuutioihin, joten suunnittelu- ja rakennusaikaa malli ei nopeuta. Myöskään neuvottelu-

menettely ei tue väitettä hankintamallin nopeuttavasta vaikutuksesta. Neuvottelut eivät ole 

kokemuksen mukaan lyhyempiä, vaan päinvastoin monitahoisempia ja pidempiä.  

Toisena väitteenä on ollut, että yksityinen toimija voi tuoda mukanaan yksityisen sektorin 

osaamisen ja innovoinnin, mutta käytännössä ymmärrys hyvistä toimivista innovaatioista 

syntyy pitkän ajan kuluessa, eikä siihen elinkaarihankkeen mallilla ole vaikutusta. Edellä 

kuvattu määritelmää ei myöskään kuvaa se, että kohteiden massoittelu ja luonnossuunnitte-

lu on monesti jo tehty ennen varsinaista neuvottelumenettelyä. Jotta palveluntuottaja voi 

ottaa vastuuta lopputuloksesta, niin suunnitteluun kaivataan nykyistä enemmän vapausas-

teita elinkaariedullisten ratkaisujen löytämiseksi. Laajan elinkaarivastuun vastapainoksi 

kaivataan suunnitteluun vapausasteita. Tarjoajan mukaan elinkaariedullisia ja energiate-

hokkaita suunnitteluratkaisuja ei voida tehdä, jollei tilaaja luovuta suunnitteluvastuuta täy-

sin palveluntuottajalle. Rakennusliikkeen mielestä tilaajan tulisi määritellä tarjouksen reu-

naehdot tilaohjelman ja toiminnallisten vaatimusten muodossa ja jättää niihin perustuvan 

tilaratkaisun ja teknisten ratkaisujen työstäminen tarjoajille. Tämä siirtäisi tarjousten arvi-

ointia enemmän laadulla kilpailuun kuin hintakilpailuun.  

Kiinteistöpalveluyritysten ja rakennusliikkeiden välinen yhteistyö on kehittymätöntä, eikä 

vakiintuneita palvelukuvauksia ja sopimusmalleja ole. Kiinteistöpalveluyritykset ovat pää-

sääntöisesti halukkaita pitkäaikaisiin kiinteistön ylläpitosopimuksiin, mutta eivät ole ha-

lukkaita osallistumaan elinkaarisopimuksiin liittyvään riskinottoon, vaan tarjoavat kiinteis-

töpalveluita vakiintuneilla palveluehdoilla.  

Rakennusyhtiön näkökulmasta elinkaarihankkeet eivät kuulu sen strategiaan eikä myös-

kään ydinosaamiseen, joten pitkäaikainen sopimus tilaajan kanssa ei tuo lisäarvoa raken-

nusliikkeelle. Rakennusliikkeellä ei ole erityisosaamista kiinteistöpalveluiden tuottamisesta 
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eikä ole näköpiirissä, että rakennusliike ottaisi haltuunsa rakentamisen ja kiinteistön yllä-

pidon arvoketjusta suurempaa osaa.  Tällainen vertikaalinen integraatio vaatisi organisaati-

on huomattavaa muuttamista ja kilpailuosaamisen kehittämistä ylläpitopalveluiden suun-

taan. Rakennusliikkeet joutuvat arvioimaan elinkaarihankkeisiin liittyviä riskejä ja vastuita 

entistä tarkemmin. Jos riskit kasvavat liian suuriksi, hankkeita ei enää uskalleta tarjota. 

Elinkaarimalli palvelee ennen kaikkea juristeja ja konsultteja, jotka ovat hankintayksikön 

puolesta tekemässä yksipuolisia sopimuksia ilman taloudellista vastuuta.  

 

Elinkaarimallien riskien taloudellisia vaikutuksia tulisi jatkossa tutkia enemmän rakennus-

liikkeen näkökulmasta. Selkeitä menettelytapoja ja konkreettisia laskentamalleja sekä työ-

kaluja tulisi kehittää, joilla riskit hinnoitellaan ja viedään hinnoitteluun.  Nyt rakennusliik-

keet joutuvat oman intuition, kokemuksen ja arvioinnin pohjalta tekemään päätöksiä 

elinkaarimalleihin ryhtymisestä. Olemassa oleva kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapito 

historia olisi saatava tarjoajien käyttöön, jotta PTS–mukaiset uusimis- ja korjaus suunni-

telmat voidaan riskittömämmin arvioida.  

Elinkaarihankkeen tavoitteena on asettaa riittävät kannusteet siihen että suunnittelussa ja 

rakentamisessa kiinnitettään huomiota elinkaariedullisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisui-

hin. Sopimuksen mukaiset riskit jaetaan kahden osapuolen kesken. Oikeudenmukaisempi 

tapa jakaa riskejä on ottaa elinkaaren aikaisiin päätöksiin ja tapahtumiin keskeisesti vaikut-

tavat toimijat mukaan, joita ovat käyttäjät, suunnittelijat ja järjestelmätoimittajat.  

Edellä mainittu sopimus voidaan kehittää ns. Allianssisopimuksesta. Allianssisopimukses-

sa on mukana tilaajan ja päätoteuttajan lisäksi suunnittelijat ja käyttäjät. Sopimus määritel-

lään ns. ”no blame” – periaate ja riidanratkaisu lauseketta eivät ole sopimuksessa. Kaikki 

toimii ”open book” – periaatteella. Tämä on asia, jota olisi hyvä tutkia enemmän, jotta ra-

kennusliikkeen riskit saadaan tasattua eri toimijoille tasaisemmin, jolloin hanke tulee myös 

mielenkiintoisemmaksi rakennusliikkeen näkökulmasta. Käytännön ongelmana on löytää 

riittävän vakavaraiset sopimuskumppanit, jotka voivat sitoutua kymmeniksi vuosiksi hank-

keeseen ja täyttää myös tilaajan hakukriteerit. Mikäli markkinatilanne ja tarjousehdot ovat 

tarjoushetkellä suotuisat, niin elinkaarihankkeita tai vastaavia hankkeita harkitaan raken-

nusliikkeessä tapauskohtaisesti.   
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LIITTEET 

LIITE 1. Esimerkkejä riskienjaosta (lähde RT:n elinkaarihankkeiden työpaja, marraskuu 2011)  

RAHOITUS Tilaaja 

Palve-

lun-

tuottaja 

Jaettu Perustelu / kommentti 

Kaupallinen vieraan pääoman rahoitus     

Oman pääoman ehtoinen rahoitus     

ARA-rahoituksen hankkiminen     

Korkomuutoksiin liittyvä riski tarjouslaskenta-

aikana 
    

Korkomuutoksiin liittyvä riski sopimusaikana     

Rahoittajien due dilligence     

Rahoituksen kilpailuttaminen     

 

SUUNNITTELU Tilaaja 

Palve-

lun-

tuottaja 

Jaettu Perustelu 

Riski lähtötietojen oikeellisuudesta ja riittävyy-

destä  
    

Vastuu suunnitteluvirheistä     

Verot, vakuusjärjestelyt, vasteajat ja niiden 

sanktiointi, hinnantarkistukset eli indeksit, kes-

ken palvelujaksoa tulevat sisältö- ym. muutok-

set, vakuutuskelvottomat riskit, palvelusopi-

muksen riskien vaikutus rahoituskustannuksiin 

miettimättä. Energiavastuu, esim. vedenkulutus. 

Suunnitelman muutokset ja vaikutukset kustan-

nuksiin, ylläpitoon ym.  

    

Palveluntuottajan tilaratkaisut ja toiminnalliset 

ratkaisut täyttävät tilaajan xxx:ssä määrittelemät 

kriteerit 

    

Palveluntuottajan suunnitteluratkaisut täyttävät 

xxx:ssä määritellyt käytettävyyskriteerit  
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Miten varmistetaan, että molemmat ymmärtävät 

samalla tavalla toimituksen sisällön?? Esim. 

materiaalien laji ja laatu. Riski siitä, että ”vää-

rinymmärrys” kertautuu myös hankintaketjussa.  

    

Vastuu siitä, että tilaaja hyväksyy suunnitelmat 

sopimusasiakirjoissa määritellyssä tai jos sitä ei 

ole määritelty XX viikon määräajassa.  

    

Palveluntuottajan esittämät suunnitelmamuu-

tokset 
    

Tilaajan vaatimat suunnitelmamuutokset (ei 

koske vaatimuksia liittyen käytettävyyden to-

teutumiseen) 

    

Tilaajan erillishankinnat – siirretään aikataulu-

asioiden käsittelyyn, vaikutus energiankulutuk-

seen ja palveluntuotannon hintaan. 

    

Olemassa olevien suunnittelusopimusten lisäksi 

tarvittava suunnittelu 
    

 

RAKENTAMINEN Tilaaja 

Palve-

lun-

tuottaja 

Jaettu Perustelu 

Tarjouspyyntöaineistossa mainittu pilaantunut 

maaperä 
    

Tarjouspyyntöaineistossa mainitun ulkopuoli-

nen mahdollinen pilaantunut maaperä (uudet 

löydökset) 

    

Rakennuskustannus     

Rakentamisesta aiheutuvien ympäristövaikutus-

ten seuranta 
    

Asemakaavan lainvoimaisuus     

Rakennuslupa     

Palveluntuottajan muutoksista aiheutuneet vii-

västykset lupaprosessissa 
    

Rakentamisen aikataulun pitävyys     

Virheet ja/tai puutteet rakentamisessa     

Arkeologiset löydöt ja suojeltavat eläi-

met/kasvit 
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Sopimusalueelle pääsy     

Tilojen käytettävyys rakennusjakson päättyessä     

 

PALVELUT Tilaaja 

Palve-

lun-

tuottaja 

Jaettu Perustelu 

Tilojen käytettävyys     

Ylläpito- ja kunnossapitotöiden toteutus ja kus-

tannus 
    

Energian ja veden kulutus ja kustannukset     

Käyttäjämäärät ja käyttöajat     

Rakennuksessa käytetyt tekniset ratkaisut, pal-

veluntuottajan hankintaan kuuluneet laitteet ja 

järjestelmät ja niiden vaikutus käytettävyyteen 

    

Erikseen määritellyt, tilaajan vastuulla olevat 

tekniset ratkaisut, laitteet ja järjestelmät ja nii-

den vaikutus käytettävyyteen 

    

Palvelujakson aikana tilaajan vaatimat muutos-

työt 
    

Palveluiden hintojen tarkistaminen     

 

MUUT RISKIT Tilaaja 

Palve-

lun-

tuottaja 

Jaettu Perustelu 

Lakimuutos     

Tilaajan toimintapolitiikkojen muutokset     

Palveluntuotantoon vaikuttavat veromuutokset     

Ilkivalta     

Rakennuksen luovutuskunto sopimusjakson 

päättyessä 
    

Force majeure     

Väistötilat     

Dokumentointi     

Vakuutukset     
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Vakuutuskelvottomat riskit     

Yleinen kustannustason nousu     

 

Esimerkkejä riskinjaosta 2 

SUUNNITTELU Tilaaja 
Palvelun-

tuottaja 
Jaettu Perustelu 

Arkkitehtisuunnittelun ohjaus     

Muu suunnittelu     

Tilojen käytön (mm. opetustyön) toiminnallis-

ten tavoitteiden toteutuminen suunnitelmien 

mukaisissa tiloissa 

    

Suunnitelmien tekninen soveltuvuus hankkeen 

toiminnallisten tavoitteiden ja vaaditun käytet-

tävyyden toteuttamiseen 

    

Suunnittelun aikataulutus     

Suunnittelun ja rakentamisen aikataulutuksen 

yhteensovittaminen 
    

Palveluntuottajan vaatimat suunnitelmamuutok-

set 
    

Tilaajan vaatimat suunnitelmamuutokset     

Tilaajan vastuulla olevat lähtötiedot ja tutki-

muspistekohtaiset tulokset 
    

Suunnitelmien dokumentointi     

 

RAKENNUSJAKSO Tilaaja 
Palvelun-

tuottaja 
Jaettu Perustelu 

Pilaantunut maaperä, jota ei ole mainittu tar-

jouspyynnössä 
    

Maaperän saastuminen rakennustyön tuloksena     

Rakennustyön vastaavuus hankkeen teknisten 

vaatimusten kanssa 
    

Rakennuskustannus     

Ympäristövaikutusten seuranta     

Kaavojen lainvoimaisuus     
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Rakennusluvan lainvoimaisuus     

Palveluntuottajan muutoksista aiheutuneet vii-

västykset lupaprosessissa 
    

Lainmuutos     

Tilojen käyttöön (mm. opetustyöhön) liittyvien 

vaatimusten (normien) muutos 
    

Kohteiden vastaanoton viivästyminen     

Rakennusvaiheen dokumentointi     

 

KUNNOSSAPITOJAKSO Tilaaja 
Palvelun-

tuottaja 
Jaettu Perustelu 

Ylläpito- ja kunnossapitotöiden toteutus     

Ylläpito- ja kunnossapitotöiden kustannus     

Rakennuksessa käytetyt tekniset ratkaisut, lait-

teet ja järjestelmät ja niiden vaikutus käytettä-

vyyteen 

    

Erikseen määritellyt, tilaajan vastuulla olevat 

tekniset ratkaisut, laitteet ja järjestelmät ja nii-

den vaikutus käytettävyyteen 

    

Epäselvyydet palveluntuottajan ja tilaajan väli-

sistä vastuista 
    

Omaisuusvahingot, kohteen tuhoutuminen tai 

olennainen vahingoittuminen 
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LIITE 2. Palveluvastuutaulukko, SR-urakka + 10 vuoden ylläpito 

PALVELUVASTUU HANKINTA YLLÄPITO/HUOLTO 

 
URA-

KOITSIJA 
TILAAJA 

PALVE-

LUN-

TUOTTA-

JA 

TILAAJA 

Operatiivinen kiinteistöjohtaminen x  x  

Kiinteistön ylläpidon johtaminen x  x  

Huoltokirja x  x  

Energian ja veden kulutuksen seuranta x  x  

Help Desk -palvelu x  x  

Kiinteistön kunnossapito x  x  

Yleishoito ja valvonta x  x  

Rakenneosat x  x  

Hissit ja siirtolaitteet  x  x  

Nosto-ovet x  x  

Kiintokalusteet x  x  

LVI-järjestelmät x  x  

Sähköjärjestelmät x  x  

Turvallisuusjärjestelmät x  x  

Palontorjuntajärjestelmät x  x  

Rakennusauomaatiojärjestelmät x  x  

PTS x  x  

Pysäköinti- ja huoltotilojen siivous x  x  

Jätejärjestelmän huolto- ja ylläpito x  x  

Pysäköintitilojen hoito x  x  

Ulkoalueiden hoito x  x  
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LIITE 3. ote PTS suunnitelmasta, 25 vuoden ylläpito 

 
RAKENNUSOSA Toimenpide Uusimisväli Määrä 

Kustannusarvio ja ehdotettu toteutus-

vuosi 

          2
0

1
5
 

2
0

2
5
 

2
0

3
0
 

2
0

3
5
 

2
0

4
0
 

                    

2. Putkiosat       0         

2.1 Lämmitysjärjestelmät                 

2.1.1 Lämmöntuotto                 

2.1.2 Lämpöjohdot   J/R             

2.1.3 Lämmityksen päätelaitteet Huolto J/R     15 000       

2.1.4 Polttoainevarastot                 

2.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät                 

2.2.1 Vesi- ja viemärijohdot   50             

2.2.2 Vesi- ja viemäripisteet   25             

2.2.3 Kaivot   50             

2.2.4 Pumput, pumppaamot Uusiminen 10 10   210 000       

2.2.5 Sisäpuoliset sadevesiviemärit   50             

2.3 Jäähdytysjärjestelmät                 

2.3.1 jäähdytysputkisto                 

2.3.2 Jäähdytyslaitteet Uusiminen 15 1     800 000     

2.3.3 Jäähdytyksen päätelaitteet                 

3. Ilmanvaihto-osat                 

3.1 Ilmanvaihtokojeet                 

3.1.1 Tulo-/poistoilmailmakojeet Uusiminen 20 5       980 000   

3.1.2 Huippuimurit Uusiminen 20 5       140 000   

3.1.3 Lämmön talteenotto                 

3.1.5 Ilman jäähdytys   25             

3.2 Kanavat                 

3.2.1 Kanavat Puhdistus J     14 802       

3.2.2 Eristykset   J             

3.3 Kanavien päätelaitteet                 

3.3.1 Tulo- ja poistolaitteet Puhdistus J     14 802       

3.3.2 Kuvut   J     7 401       

3.3.3 Muut päätelaitteet   J             

                    

  Yhteensä       

0
 

2
6

2
 0

0
6
 

8
0

0
 0

0
0
 

1
 1

2
0
 0

0
0
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