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Missio: Varmistamme, että maakuntilla on käytössään edistykselliset, tehokkaat, ympäristöystävälliset ja turvalliset tilat  

Maakuntien tilakeskuksen strategia keskittyy maakunta- ja soteuudistuksen käytäntöön viemiseen tilahallinnan näkökulmasta. 

Tehtävämme on varmistaa maakuntien toimintakyky vuokraamalla niiden käyttöön edistyksellisiä, tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia toimitiloja. 

Meillä on erityinen rooli auttaa asiakkaitamme palveluverkoston kehittämisessä, tilatehokkuuden parantamisessa ja kustannustehokkuudessa. Kehitämme 

uusia tilaratkaisuja muuttuviin olosuhteisiin ja edistämme uusimman teknologian käyttöä. Tuotamme asiakkaillemme toimitila- ja tehokkuustietoja 

päätöksenteon tueksi.  

 

Visio: Joustavampi ja tehokkaampi toimitilojen käyttö maakunnissa 

Asiakkaamme kokevat aidosti, että heillä on käytössään käyttötarkoituksen ja toimintavarmuuden kannalta aina parhaat mahdolliset toimitilat. Tuemme 

asiakkaidemme tilaratkaisutarpeita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Asiakaskokemuksella ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna olemme yhtä hyvä tai parempi 

kuin parhaat yksityisen sektorin toimijat. Asiakkaillemme Maakuntien tilakeskus on tilaratkaisujen kehittämisessä aina haluttu kumppani.  

Visiomme toteutuu kolmessa vaiheessa seuraavasti: 

Häiriötön ja onnistunut haltuunotto 2020 

Haltuunotto ja siirtymä yli vuodenvaihteen 2019 

– 2020 tapahtuu häiriöittä ja joustavasti. Kaikki 

edellytykset tehokkaalle ja laadukkaalle 

toiminnalle on luotu. Asiakkaamme luottavat 

Maakuntien tilakeskukseen tilaratkaisujen 

toimittajana ja ovat sitoutuneet toimintaan. 

Toiminta on vakiintunut ja parannuksia on 

saavutettu 2023 

Maakuntien tilakeskuksen toiminta on 

vakiintunut ja kaikki toimintamallit sisäistetty. 

Asiakkaamme kokevat jo saaneensa mitattavia 

hyötyjä ja selkeästi parempaa palvelua.  

Toiminta uudella tasolla 2030 

Tilankäytön tehokkuus sekä tilojen turvallisuus 

ja laadukkuus on merkittävästi parempi kuin 

lähtötilassa. 

NYKY-YMMÄRRYS MISSIOSTA JA VISIOSTA 



• Maakuntien tilakeskuksen strategia keskittyy maakunta- ja soteuudistuksen 

käytäntöön viemiseen tilahallinnan näkökulmasta. 

• Tehtävämme on varmistaa maakuntien toimintakyky vuokraamalla niiden 

käyttöön edistyksellisiä, tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia toimitiloja.  

• Meillä on erityinen rooli auttaa asiakkaitamme palveluverkoston kehittämisessä, 

tilatehokkuuden parantamisessa ja kustannustehokkuudessa.  

• Kehitämme uusia tilaratkaisuja muuttuviin olosuhteisiin ja edistämme uusimman 

teknologian käyttöä.  

• Tuotamme asiakkaillemme toimitila- ja tehokkuustietoja päätöksenteon tueksi.  

 

 

TILAKESKUS OSANA MAAKUNTAUUDISTUSTA 
 



MAAKUNTIEN TILATARPEET JA SELVITYKSEN TILANNE 

Kuntien perusterveydenhuollon tilat 
Terveyskeskukset, sairaalat 

Lasten neuvolat. muut 

Karkea neliöarvio 3,3 Mm² 

Karkea vuokra-arvio 500 M€/v 

Kuntien sosiaalitoimen tilat 
Vanhustenhoito, vammaispalvelut 

Lastensuojelu, asumispalvelut, ym. 

Karkea neliöarvio 3,4 Mm² 

Karkea vuokra-arvio 450 M€/v 

Pelastustoimen tilat 
Kunnilla paloasemia n. 770 kpl 

Muita paloasemia n. 190 kpl 

Karkea neliöarvio 0,62 Mm² 

Karkea vuokra-arvio 100 M€/v 

Sairaanhoitopiirit 
20 kpl, 3,2 Mm² 

Karkea vuokra-arvio n. 600 M€/v 

Erityishuoltopiirit 
17 kpl, 0,2 Mm² 

Karkea vuokra-arvio n. 50 M€/v 

Vesistörakenteet 
Pääosin Pohjanmaalla olevia 

patorakenteita 

Karkea vuokra-arvio 5 M€/v 

Toimistotilat 
ELY-keskus 15 kpl 

TE-toimisto 83 kpl 

Sopimuksia 264, 192.000 m², 27,5 M€/v 

Ympäristöterveys 

Alue-kehittäminen 

Tienpito- ja liikennesuun. 

Maaseudun keh. ja lomitus 

 

Vuokraa omasta taseesta 
Edelleenvuokraa siirtymäkaudeksi 

pääosin kuntien tiloja 

Omistetut kiinteistöyhtiöt 84 kpl 
Tytär- ja osakkuusyhtiöt 

Myös palvelutuotantoa 

Maakuntien liittojen kiinteä omaisuus 

Edelleenvuokraa muiden taseesta 

Karkea vuokra-arvio 
omasta taseesta 650 M€/v 

edelleenvuokraus 1 100 M€/v 

Yhteensä 1,75 Mrd€/v 



KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 

• Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta 

parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille  

• Tilakeskus mahdollistaa yhteisillä toimintaprosesseilla ja merkittävällä  

hankintavolyymillä edellytykset kustannussäästöille ja toimintaympäristön 

kehittämiselle 

• Tilakeskus luo maakunnille edellytykset ohjata toimintaa ja palveluverkon 

kehittämistä  sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakunnan muun toiminnan 

nykyisistä ja tulevaisuuden tarpeista lähtien 



YHTIÖN RAKENTAMINEN PROSESSIT 

Valmistautuminen  jakaantuu useihin eri projekteihin, joista keskeisimmät tällä 

hetkellä 

• Kunnilta vuokrattavien tilojen projekti (edelleen vuokraus) 1.5.2018 mennessä 

• Oman taseen vuokrajärjestelmä ja vuokrasopimukset 1.5.2018 mennessä 

• Taloushallinnon järjestelmän luominen 31.12.2018 mennessä 

• Ylläpidon ja rakennuttamisen haltuunotto 

• Asiakkuudenhallinnan järjestely 

• Henkilöstöhallinnon ja vastaanoton suunnittelu 

• Järjestelmäarkkitehtuuri 

• Rahoituksen valmistelu odottaa tällä hetkellä linjauksia mahdollisesta valtion takauksesta 

Projektien hallinta keskeisessä asemassa, KPMG-tuottaa teknisen 

projektinjohtopalvelun 

 



MILLÄ RESURSSEILLA 

• Oma henkilöstö 14 

• Johtamisen kehittämisen konsultointi ja projektisihteeri, KPMG 

• ICT-konsultointi, Consultor Finnland 

• Vuokrahenkilöitä sairaanhoito- ja erityispiireistä 

• Kunnilta vuokrattavat tilat, FSG-konsultointi 

 

 



TILAKESKUKSEN VALMISTELUN OHJAUS 

Palvelukeskusten johtoryhmä 
Pj VM:n muutosjohtaja 

Jäsenet ministeriöistä, 

maakunnista, 

sairaanhoitopiireistä, kunnista ym. 

yht. 26 henkilöä 

Tilakeskuksen ohjausryhmä 
Pj VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja 

Jäsenet ministeriöistä ja 

kiinteistösektorilta, yht. 7 henkilöä 

Tilakeskuksen 

projektiryhmä 
Pj tilakeskuksen tj. 

Jäsenet 12 shp:stä ja muita 

tahoja, yht. 26 henkilöä 

Tilakeskuksen 

asiakasneuvottelukunta 
Jäsenet kaikista maakunnista 

Maakuntien tilakeskus Oy:n 

hallitus 

Maakuntien tilakeskus OY  



PALVELUMME 

VUOKRAUS 
Vuokraamme toimitiloja 

terveydenhoito- ja sosiaalialan 
sekä maakunnan muiden 

toimintojen käyttöön.  

Autamme asiakkaitamme 
palveluverkoston kehittämisessä, 
tilatehokkuuden parantamisessa 

ja kustannustehokkuudessa. 

YLLÄPITO 
Vastaamme omistamiemme 

kiinteistöjen ylläpidosta. 
Kehitämme keskitetyllä ohjauksella 
tehokkaita ylläpidon menetelmiä, 

joilla turvaamme rakennusten 
kustannustehokkaan toiminnan 

koko taloudellisen elinkaaren ajan. 
Turvaamme rakennusten 
käytettävyyden kaikissa 

olosuhteissa. 

RAKENNUTTAMINEN 
Seuraamme aktiivisesti 

toimintaympäristön muutosta sekä 
edistämme hyvien 

toimitilaratkaisujen käyttöönottoa. 

Toteutamme toimitilahankkeet 
asiakaslähtöisesti 

tarveselvityksestä uusien 
toimintatapojen suunnitteluun, 

projektin johtamiseen ja 
valvontaan. 



AVAINLUKUJA 

8000 
Vuokrasopimusta 

10,5  M m² 
Kiinteistöjä 

3,4 mrd € 
Kiinteistöomaisuus 

1,75 mrd € 
Vuosittainen vuokratuotto 

4 mrd € 
Käynnissä olevat investoinnit 



ASIAKKUUDEN AVAINKYSYMYKSET 

• Yhtiön on kyettävä luomaan organisaatio, joka kohtaa asiakkaansa eli 

maakunnat sen kaikilla relevanteilla tasoilla 

• Arjen sujuminen eli lähinnä ylläpidon toimenpiteet pitää hoitaa lähellä ja 

nopeasti 

• Sujuvan yhteistyön rakentaminen sairaaloiden ym. tilojen muutostöiden ja 

laajempien investointien käsittelyyn vaatii yhteistä pohdintaa 

• Tiedolla johtaminen eli yhtiön tulee tuottaa maakunnille ajantasaista tilatietoa 

päätöksentekoa varten 

 



TILAKESKUKSEN JA MAAKUNNAN YHTEYSTAHOT 

Maakunta 

Liikelaitos 

Yhtiö 

Tilakeskuksen 

paikallisorganisaatio 

Maakuntien tilakeskus Oy:n 

hallitus 

Maakuntien tilakeskus Oy:n 

johto ja keskitetyt toiminnot 

Toimialue/ 

Palveluyksikkö/sote-
keskus 



YHTIÖELÄMÄLLE OMINAISTA 

• Kyseessä on normaali osakeyhtiö, jonka on kyettävä tuottamaan voittoa  

• kattaakseen oman pääoman tuoton ja vieraan pääoman kustannuksen 

• kattaakseen toiminnan riskit, arvonalennukset, toiminnan kehittämisen kustannuksen jne. 

• ollakseen velkamarkkinoilla uskottava 

• Yhtiön toiminta perustuu oikeudenmukaiseen vuokrajärjestelmään, joka turvaa 

toiminnan kulut ja pääoman tuoton 

• Edelleenvuokraus on oma tulosalueensa, missä ansainta perustuu 

manageerauskorvaukseen 



Olavi Hiekka 

olavi.hiekka@maakuntientilakeskus.fi 

+358 40 025 2394 

www.maakuntientilakeskus.fi 

 

KIITOS! 
  


