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KESKITETYN TILAJOHTAMISEN JA 

YHTENÄISEN TIEDONHALLINNAN HYÖDYT

Tiivistyvä palveluverkko 

Keskitetty tilahallinta 

Tilahankinnan 

konseptointi 

Rakennushankkeiden 

konseptointi 

Yhtenäiset 

ylläpitokäytännöt

Tilojen 

käyttäjälähtöisyys 

ja tehokkuus

paranevat

Tilakustannukset 

laskevat

Arvioitu 

säästöpotentiaali 

vähintään 15% 

Kansallinen 

kokonaiskuva 

ja tietoon 

perustuva  

johtaminen



MAAKUNTIEN VUOKRA-ARVIOT 11/2018

Tilakustannukset 
n. 10-12 % 

maakuntien 
kokonais-

kustannuksista.



Palvelun järjestäjän / tuottajan strategia

Palveluverkkosuunnitelma 
Toimitilastrategia 

Toimipaikkojen suunnitelmat

Tilan käytön suunnitelmat

TILOJEN KÄYTÖN JOHTAMINEN 
TIEDOLLA

Tilojen käyttöä
voidaan suunnitella 

ja johtaa kuten 
muitakin 

tuotannossa 
tarvittavia 

resursseja => 
johtaminen 

tarvitsee tietoa 
tuekseen



TOIMITILAJOHTAMISEN ARVOTASOT

Toiminnan johtamisen taso

Mittarit ja 
tunnusluvut

Tilojen käytön taso

Mittarit ja 
tunnusluvut

Tilojen omistuksen taso 

Mittarit ja 
tunnusluvut

Tilojen ylläpidon taso

Mittarit ja 
tunnusluvut

Kunnat, 

piirit ja 

kansalli

nen 

näkökul

ma 

kaikilla 

tasoilla



SUOMESTA ON PUUTTUNUT JOHTAMISESSA 
TARVITTAVA KOKONAISKUVA JA TIETO

SOTE- JA PELASTUSTOIMEN TOIMITILOISTA



KANSALLINEN TILANNEKUVA SOTE-
PELA-TOIMITILOISTA

• Suomessa ei aiemmin ole ollut kuntien tai kuntayhtymien omistamista sote- ja pelastustoimen tiloista kansallista kokonaiskuvaa tai 

vertailukelpoista tietoa.

• Valmistelun aikana Maakuntien tilakeskus on koonnut ensimmäistä kertaa tiloja koskevan tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi (tietokanta). Se 

pitää sisällään kiinteistötiedot yli 400 organisaatiosta (kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit + muut vuokrattavat tilat)

• 10,5 miljoonaa neliömetriä

• 8700 rakennusta

• Tilakustannukset 2,0Mrd euroa vuodessa

• Sairaanhoitopiirien käynnissä olevat ja suunnitellut investoinnit, arvoltaan yli 5 Mrd euroa.

• Näiden kerättyjen kiinteistötietojen pohjalta määritettiin ensimmäiset yhdenmukaisesti lasketut tilakustannukset kaikille toimitiloille.

• Yhtiön tehtäväksi on VM:n toimiohjeessa annettu kerätyn tiedon säilyttäminen ja ylläpito. Tilatietoja tarkennetaan parhaillaan 

yhteistyössä kuntien sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa.

• Tuottamallamme tiedolla, analyyseillä ja keskitetyllä tilajohtamisella voidaan tehostaa tilahallintaa – missä tahansa rakennemallissa.



SAIRAANHOITO- JA ERITYISHUOLTOPIIRIEN
PÄIVITYKSEN AIKATAULU

Tietojenkeruu 
/-päivitys 

(huhti-
toukokuu 

2019)

Läpikäynti 
yhdessä 
(touko-
kesäkuu 

2019)

Loma 
(heinäkuu 

2019)

Yhteenveto 
& analyysi 

(elo-syyskuu 
2019) 

Tulosten 
läpikäynti 

(loka-
marraskuu 

2019)

Tavoite: Päivittää ja kerätä tarvittavat tiedot eri piireiltä, jotta tilatietorekisteri pysyy ajan 

tasalla sekä piirit näkevät omat tietonsa kattavasti pohjakuvineen ja kustannustietoineen 

yhdestä järjestelmästä. Tietojen avulla pystytään myös tekemään valtakunnallista vertailua ja 

tuottamaan benchmark-tietoa jokaiselle piirille.

Tarvitsemme uusimmat tiedot, jotta analyysi ja yhteenveto 

on laadukas ja luotettava



KUNTIEN PÄIVITYKSEN AIKATAULU

Tietojenkeruu /-
päivitys 

(lokakuu -
15.5.2019)

Tietojen 
analysointi 

(touko-kesäkuu 
2019)

Loma

(heinäkuu 
2019)

Analysointi, 
yhteenveto & 

tulosten 
julkaisu(elokuu) 

Tavoite: Päivittää ja kerätä saatavilla olevat tiedot kunnilta, jotta tilatietorekisteri pysyy ajan 

tasalla sekä kunnat näkevät omat tietonsa kattavasti arvo- ja kustannustietoineen yhdestä 

järjestelmästä. Tietojen avulla voidaan tuottaa myös valtakunnallista tilannekuvaa.

Tietojen päivitys tehdään niille kunnille, jotka 

ovat tietonsa päivittäneet.

Kuntien investointitilanteen ja 

omistaja-/toimitilastrategioiden 

selvitys mahdollisesti loppukesällä



KANSALLISEN TILANNEKUVAN 
PÄIVITYKSEN AIKATAULU

Kuntien tiedot ja 
laskelmat päivitetty 

8/2019

Piirien tiedot koottu 
ja laskelmat tehty 

9/2019

Kansallisen 
tilannekuvan 

muodostaminen 
10/2019

Jatkotoimenpiteiden
ja lisäselvitysten 

tarkastelu

Kansallinen tilannekuva muodostuu aluksi kuntien ja piirien 

tilannekuvien kautta

Kuvaa voidaan myöhemmin rikastaa esim. THL:n

rekisteritietojen avulla



KANSALLINEN TILANNEKUVA JA –
VERTAILU - TOIMIJAKENTTÄ

SH-/EH-piirien omistamat 
ja käyttämät kiinteistöt

Kuntien omistamat ja 
käyttämät kiinteistöt

Vapaaehtoiset 

sote-

kuntayhtymät

Vapaaehtoiset sote-

kuntayhtymät 

sisältäen 

erikoissairaanhoidon



VOIKO NÄILLÄ TIEDOILLA 

TILANKÄYTTÖÄ JOHTAA?



TILAT OVAT MELKO VANHOJA…



YKSIKKÖKOKO ON AIKA SUURI…



Kuntien kiinteistöt läpivalaistuna









Sisältää toistaiseksi vain 

kuntien itse syöttämät 

arvotiedot, ei 

tilakeskuksen laskemia





MILLÄ TIEDOILLA TILANKÄYTTÖÄ 

VOI JOHTAA?



Palvelutarve
Palvelun 

tuotantopäätös
Toiminnan volyymi

Toiminnan tilatarve
Tilankäytön 

tehokkuus(tavoite)
Tilamäärä ja -

kustannus

Rakennuksen 

omistaminen ei liity 

suoraan 

tilankäyttöön tai 

tilatarpeeseen

Rakennuksen tiedot 

tilan käytön tiedot

Mistä tilatarve aiheutuu?



TILOJEN KÄYTÖN JOHTAMISESSA 
MERKITTÄVÄÄ TILATIETOA

• Tilakustannus = käytetyn tilan määrä * yksikköhinta

• Tilankäytön tehokkuus = suoritteita / tilan määrä

• Tilankäytön kustannustehokkuus = suoritteita / tilakustannus

• Tilojen käyttöaste = tilojen käyttömäärä / maksimikäyttömäärä 

(m2, asiakaspaikat, työpisteet, käyttötunnit, jne.) 

• Maksimikäyttötuntimäärässä huomioitava esim. varautuminen, TES-

kysymykset, asiakaskysyntä yms. toiminnan näkökulmat



TIEDÄMME KIINTEISTÖISTÄ NYT JO 
PALJON TEKNISIÄ ASIOITA

• Omistetun (tai vuokratun) tilan määrä

• Rakennuksen käyttötarkoitus ( ≠ toiminnan laatu)

• Rakennuksen korjaushistoria (≠ rakennuksen kunto)   

• Rakennuksen muutoshistoria (≠ tilojen toimivuus)

• Rakennuksen kuntoluokka 

• Tasearvot, poistot, investoinnit  
Yleisesti: tietoa 

rakennuksista ja  

historiasta



TÄHÄN OLIMME PÄÄSEMÄSSÄ KIINNI…

• Tilan käyttöaste

• Tilan käytön tehokkuus

• Tiloissa harjoitettava toiminta

• Tilojen soveltuvuus toimintaan

• Rakennuksen ennustettu kunto (kuntoluokan kehitys tulevaisuudessa)  

• Tilojen omistamisesta ja/tai käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset => 

yhtenevä, vertailukelpoinen vuokrajärjestelmä

Yleisesti: tietoa tilojen 

käytöstä ja ennusteet 

tulevaan



”RAKENNUS” ON USEIN LIIAN ISO 
YKSIKKÖ TILAJOHTAMISEEN

• Tilankäytön johtaminen edellyttää rakennuksen ”hajottamisen” osiin

• Käyttötarkoitusvyöhykkeet esim.

• paloasema: miehistötilat, ajoneuvotilat, korjaamotilat…

• sote-keskus: vuodeosasto, poliklinikat, apuvälinepalvelut, hallinto, ravintopalvelut…

• Tilaluokat (yksittäinen huonetila): maakunnille arvioitiin tulevan käyttöön n. 

500.000 huonetilaa => usein liian tarkka taso

• Käyttötarkoitusvyöhykkeiden kautta saadaan vertailukelpoista 

tietoa toiminnan ja tilojen (kustannuksien) suhteesta



KUN TILATIEDOT YHDISTETÄÄN VIELÄ 
TOIMINNAN SUORITTEISIIN…

• Viimeinen laajempi kuntien tilankäytön tehokkuutta selvittänyt tutkimus lienee 

VTT:n 2005-2008 ”Tilateho” sekä KTI 2010 Benchmarking

• Tilojen käyttö, kustannukset ja määrät yhdistettiin suoritteisiin

• Tutkimusta ei ole sellaisenaan uusittu (työläs, paljon vaihtelua selittäviä muuttujia, 

ei maksajia)

• Nykyiset tietovarastot mahdollistaisivat jopa reaaliaikaisen mittaroinnin

• Tilankäyttö myös muuttuu koko ajan

• Toiminnan suoritteiden vertaaminen tilaryhmien käyttötarkoituksittain



PERUSOPETUS JA LUKIO

Lähde: VTT Tilateho 

2008



www.maakuntientilakeskus.fi
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