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Johdanto

▪ Nordic Healthcare Group (NHG) on laatinut tämän raportin valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveys-

ministeriölle osana ’Selvitys sote-kiinteistöihin sitoutuvista kokonaiskustannuksista’ -toimeksiantoa syys-

marraskuussa 2017. 

▪ Toimeksiannon tavoitteena on selvittää, millaisia sisäisen vuokran järjestelmiä sairaanhoitopiireillä on tällä 

hetkellä käytössä ja missä määrin ne kattavat erikoissairaanhoidon toimitiloihin kohdistuvat kokonais-

kustannukset. Selvityksessä tuotetaan laskelma vuokranmääräytymisperusteiden yhdenmukaistumisen 

vaikutuksista sairaanhoitopiirien tilakustannuksiin.

▪ Selvityksessä esitetyt analyysit, arviot ja johtopäätökset perustuvat sairaanhoitopiirien Maakuntien Tilakeskus 

Oy:lle koostamiin ja toimittamiin kiinteistötietoihin. Selvityksessä ei ole käytetty Maakuntien Tilakeskuksen omia 

laskelmia. Tietoja on täydennetty suorilla tietopyynnöillä sairaanhoitopiireille sekä sairaanhoitopiirien ja muiden 

kiinteistöasiantuntijoiden haastatteluilla.

▪ Tässä raportissa esitetyt laskelmat on tarkoitettu vuokraperusteiden yhtenäistämisen vaikutusten arviointiin 

eri oletuksilla. Raportin laskelmia ei ole tarkoitettu suosituksiksi tilavuokran määrittelyyn tulevaisuudessa. 

Laskelmista ei voi vetää johtopäätöksiä tilavuokrien todellisesta kehittymisestä tulevaisuudessa, koska 

muutoksilla laskelmien muodostamisessa käytettyihin oletuksiin on merkittäviä vaikutuksia tuloksiin – laskenta-

mallissa ei esimerkiksi ole huomioitu mitenkään mahdollista kiinteistöalan käytön ja sitä kautta 

neliötehokkuuden parantamisen vaikutuksia. 
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Selvityksessä käytetyt aineistot, haastatellut asiantuntijat ja 
sovelletut rajaukset

▪ HUS

− Elisa Julin, tilahallintopäällikkö

− Tuula Suomalainen, taloussihteeri

▪ Kainuun sote

− Pentti Keränen, sairaalainsinööri

▪ PPSHP

− Pasi Keskitalo, tekninen johtaja

▪ PSSHP

− Jouni Pääkkönen, tietojärjestelmäasiantuntija

▪ VSHP

− Ulf Stenbacka, tekninen johtaja

− Lena Nystrand, talousjohtaja

▪ Maakuntien tilakeskus Oy

− Olavi Hiekka, toimitusjohtaja

− Petri Laurikka, rakennuttamisjohtaja

− Hannu Lähteenmäki, kiinteistöjohtaja

− Jukka Latvala, talousjohtaja

▪ Suomen yliopistokiinteistöt

− Mauno Sievänen, toimitusjohtaja

▪ Muut asiantuntijat

− Veijo Hurskainen, HR-Pro Consultatione oy

− Jorma Hämäläinen, HR-Pro Consultatione oy

Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle v. 2017 toimittamat 

tiedot kiinteistöistään ja niiden kustannuksista

▪ Sisältää kiinteistöjen rakennuskohtaiset perustiedot kuten 

käyttötarkoituksen, neliömäärän, rakentamisvuoden, 

kuntoarvion ja käyttöasteen (vuoden 2016 tieto)

▪ Sisältää tiedot kiinteistöihin liittyvistä sisäisistä tai ulkoisista 

vuokrista rakennuskohtaisesti sekä kustannuksista kuluerittäin 

kiinteistökohtaisesti

▪ Tilakeskuksen tietoja on täydennetty suoraan 

sairaanhoitopiireille tehdyillä tietopyynnöillä

Haastatellut asiantuntijat Aineistot

Rajaukset

▪ Selvitys keskittyy sairaanhoitopiirien omistamiin ja 

vuokraamiin kiinteistöihin

▪ Aineistona on käytetty sairaanhoitopiirien Maakuntien 

tilakeskukselle v. 2017 toimittamia selvityksiä sekä tähän 

aineistoon haastattelujen yhteydessä saatuja täydennyksiä ja 

korjauksia
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Keskeisiä käsitteitä

Käsite Kuvaus

Kiinteistökustannukset
Kaikki kiinteistön olemassaolosta aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat pääomakustannuksista ja 

ylläpitokustannuksista.

Korjausvelka
Rahamäärä, joka kiinteistöön tulisi investoida, jotta kiinteistö olisi kohtuullisessa käytön edellyttämässä 

kunnossa. Korjausvelkaa syntyy, jos ennakoivasta kunnossapidosta tingitään ja tehdään vain toiminnan 

kannalta välttämättömiä korjauksia.

Peruspääoman 

tuottovaatimus

Kiinteistön omistajan tilayksikölle määrittelemä tuottovaatimus, joka osoittaa kuinka paljon rakennuksiin 

sitoutunut pääoma omistajille vuosittain maksaa. Siirretään sisäisessä pääomavuokrassa osaksi käyttäjän 

maksamaa vuokraa. Määritetään kiinteistön teknisen arvon tai kirjanpitoarvon perusteella. Tuotto-

vaatimusta voidaan julkisella sektorilla perustella kahdesta eri näkökulmasta:
1. Vaihtoehtoistuotto: mikäli rakennukset on rahoitettu verorahoilla voidaan ajatella, että jos sama rahamäärä 

olisi sijoitettu johonkin muuhun kohteeseen, saataisiin sille jonkinlainen tuotto

2. Vaihtoehtoiskustannus: rakennuksen hankkimiselle omalla kustannuksella on vaihtoehtona ottaa lainaa markkinoilta, jolloin 

korkokustannus olisi lainasta maksettava korko

Yhtiömuotoiselle julkissektoria palvelevalle toimijalle tuottovaade ymmärretään tässä selvityksessä 

riskipreemiona, jolla varaudutaan kiinteistöihin liittyviin taloudellisiin riskeihin ja siten turvataan toiminnan 

taloudellista kestävyyttä

Sisäisen vuokran 

pääomakustannukset

Kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka koostuvat ulkoisen pääoman koroista, laskennallisista 

poistoista sekä peruspääoman tuottovaatimuksesta. Rakennuksissa on kiinni rahaa, josta aiheutuu 

omistajalle kustannuksia esim. maksettuina korkomenoina. Poistojen tarkoituksena on jakaa rakennuksen 

hankintameno kuluiksi sen pitoajalle.

Sisäisen vuokran 

ylläpitokustannukset

Kiinteistön päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, jotka 

koostuvat henkilöstö-, aine-, tarvike- ja kalustokuluista.

Tasapoisto
Tilikaudesta toiseen saman suuruinen poisto, jolla taseeseen tehdyn suuren kertainvestoinnin 

kustannukset jaksotetaan kirjanpidollisesti omaisuuden taloudellisella pitoajalla.

Lähteet: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), Kiinteistötalouden instituutin Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet, Rakennusteollisuus ry
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Yhteenveto

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Sairaanhoitopiireillä 

~3,7M htm2 

kiinteistökanta, 

josta valtaosa 

vanhoja sairaala-

kiinteistöjä

▪ Valtakunnallinen sairaanhoitopiirien raportoima kiinteistöala on n. 3,7M htm2, josta SHP:t omistavat n. 70 %
− Käyttöön vuokratuista kohteista n. 2/3 on muita hoitoalan rakennuksia (kuin sairaaloita) 

− Tarkempaan tarkasteluun valittujen viiden esimerkki-SHP:n osuus kiinteistöalasta on n. 35% (1,3M htm2)

▪ Sairaalat muodostavat merkittävän osan (67 %) kiinteistökannan neliöalasta, muiden hoitoalan 

rakennuksien osuus 19 %, toimistojen 4 % ja muiden rakennuksien 11 %

▪ SHP:n omistama kiinteistökanta on vanhaa: n. 80 % kiinteistöistä on yli 30 v ja n. 50 % yli 50 v vanhaa

Esimerkki-SHP:ien 

sisäisen vuokran 

järjestelmät ovat 

perusperiaatteiltaan 

yhteneväiset, 

tarkemman tason 

vuokramäärittelyssä 

eroja

▪ Valittujen viiden esimerkki-SHP:n sisäisen vuokran järjestelmät ovat lähtökohdiltaan yhteneväiset: 

käytössä kustannusperusteinen sisäinen vuokra, johon sisällytetään pääoma- ja ylläpitokustannuksia 

▪ Tarkemman tason vuokran määrittelytavat ja kustannuksien kohdistamiset eroavat sairaanhoitopiireittäin: 

merkittävimmät erot vuokrajärjestelmien välillä ovat pääomakustannuksien käsittelyssä:

poistokäytännöissä, ulkoisen rahoituksen korkomenojen ja oman pääoman tuottovaateen huomioimisessa

▪ Esimerkki-SHP:ien sisäiset vuokrat kattavat ne kiinteistökustannukset, jotka kiinteistöille on kohdistettu –

kulueristä investointien ulkoisen rahoituksen korkomenoja ei ole järjestelmällisesti huomioitu vuokramal-

leissa, maankäytöstä ei peritä vuokraa eikä 3/5 piirissä ole tuottovaadetta määritelty (tai se on nolla) 

SHP-kiinteistöjen 

vuokratason 

arvioidaan 

nousevan 

siirryttäessä yhtiö-

muotoisen tahon 

valtakunnallisesti 

yhdenmukaiseen 

vuokramalliin

▪ Yhtiömuotoisen tahon yhdenmukaiseen sisäiseen vuokraan siirtymisen vaikutuksen arvioidaan olevan 

valtakunnallisesti vuokratasoa kokonaisuudessa nostava suuruusluokassa +17–33 % – osa tästä kustan-

nuksesta on kuitenkin jo nyt sairaanhoitopiirien maksamaa, mutta sitä ei ole vyörytetty sisäisiin vuokriin
− Arvio perustuu oletukseen viiden esimerkki-SHP:n tilanteen yleistettävyydestä koko Suomeen; arviossa ei ole huomioitu yhteisen 

kiinteistöjen johtamisjärjestelmän mahdollistamia kiinteistöalan käytön ja neliötehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia

− Mahdollisen korjausvelan vaikutusta vuokriin ei ole arvioitu, mutta se tunnistetaan yhdeksi merkittävimmistä riskitekijöistä yhtiömuotoisen 

toimijan kiinteistöjen taloudellisesti kestävälle hallinnalle 

▪ Arvioitua vuokratason nousua ajaa kaksi päätekijää: (i) pääomalle asetettava tuottovaade, joka tässä 

ymmärretään julkissektoria palvelevan yhtiömuotoisen tahon riskikertoimena, eli turvaa toiminnan 

taloudellista kestävyyttä ja (ii) SHP:ien sisäisten vuokramallien ja -tasojen yhdenmukaistaminen
i. Arviossa on käytetty puhtaasti laskennallista 2–5 % tuottovaadehaarukkaa

ii. Arviossa huomioidaan systemaattisesti eri kuluerät ja yhdenmukaistetaan vuokratasot (vaikutus syntyy lähinnä pääomavuokrasta)

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Selvityksessä mallinnetaan omaisuusjärjestelyn vaikutusta SHP:n 
kiinteistövuokriin viiden SHP:n kiinteistöjen analyysin perusteella 

Valitut viisi sairaanhoitopiiriä toimivat laskennallisina esimerkkeinä

Viiden esimerkkisairaanhoitopiirin 
kiinteistöjen tarkempi analyysi

Arvio omaisuusjärjestelyn vaikutuksista SHP:ien
kiinteistövuokriin valtakunnallisesti

Selvitetään millaisia sisäisen 

vuokran järjestelmiä on 

käytössä viidessä esimerkki-

SHP:issä ja miten vuokran 

suuruus suhtautuu toimitilojen 

kiinteistökustannuksiin

Rakennetaan analyysin 

perusteella malli tulevaisuuden 

sisäisistä vuokrista esimerkki-

sairaanhoitopiireissä ja 

suhteutetaan se nykyisiin 

käytäntöihin ja vuokratasoihin

Tehdään johtopäätökset kiin-

teistöjärjestelyn taloudellisista 

vaikutuksista maakuntien 

vuosittaisiin tilakustannuksiin 

esimerkkisairaanhoitopiireissä

Simuloidaan yhteisen 

kokonaisvuokramallin 

vaikutukset valtakunnan 

tasolla olettaen, että 

esimerkkisairaanhoitopiirien 

kustannustasot voidaan 

yleistää koko maahan

Analysoidaan koko maan 

SHP:ien kiinteistöjen 

keskeiset perustiedot, kuten 

kiinteistöjen koko ja ikä 

valtakunnallisen mallin 

pohjaksi

Tehdään johtopäätökset sote-

uudistuksen omaisuus-

järjestelyn vaikutuksista 

sairaanhoitopiirien sisäisiin 

vuokrajärjestelmiin ja 

kustannustasoihin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Sairaanhoitopiirien kiinteistöala on valtakunnallisesti 3,7M htm2, 
näistä ~67 % pääasiallinen käyttötarkoitus on sairaalatoiminta

Sairaanhoitopiirien (SHP) omistamat ja käyttöönsä vuokraamat 

kiinteistöt käyttötarkoituksen mukaan1, tuhatta htm2

Huomiot: 1) Luokittelu Tilakeskuksen tietopyynnön mukaan, omistettujen kiinteistöjen neliöt suuntaa antavia; Eksote, E-P.maa, I-Savo, K-Häme, L-Pohja ja V-Suomi raportoitu vain brm2, 

omistettujen kiinteistöjen htm2 on saatu kertomalla brm2 kertoimella 0,8 2) Muut hoitoalan rakennukset ovat mm. terveyskeskuksia, vastaanottoja, palvelu- ja hoivakoteja, näytteenotto-, laboratorio-

tai kuvantamistiloja, 3) K-Suomen, K-P.maan ja Lapin vuokraamien kiinteistöjen tiedot puutteellisia. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi
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2. Liitteet1. Yhteenveto
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Sairaanhoitopiirien omistama kiinteistökanta on vanhaa, 
noin 80 % kiinteistöistä on yli 30 v ja puolet yli 50 v vanhaa

Sairaanhoitopiirien omistamien kiinteistöjen ikä rakennusvuoden mukaan1, tuhatta htm2

Huomiot: 1) V-Suomen ja K-Hämeen omistettujen kiinteistöjen ikätiedot puuttuvat tarkastelusta ja Lapin tiedoissa puutteita: yhteensä 421 169htm2, joille ei ole raportoitu ikätietoja.

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

800

1 000

900

700

500

400

300

200

100

0

600

30

722

81

55

45

25

32
29

11

36

0-10v.

39

77

37

46

15
18

54

11-30v.

94

238

23

35

30

24

260

35

Yli 50v.

998
10

132

13

41

30

18231

30

112

53

23

71

170

16

31-50v.

52

30

315

Satakunta

Pirkanmaa

HUS

I-Savo

P-Häme

P-Savo

E-Pohjanmaa

Carea

Vaasa

K-Suomi

E-Savo

Eksote

K-Pohjanmaa

Lappi

Kainuu

Siun sote

Länsi-Pohja

P-Pohjanmaa

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Viiden esimerkki-SHP:n toteutuneet kiinteistökustannukset olivat 
yhteensä ~217M€ vuonna 2016

HUS ainoa esimerkki-SHP, jossa pääomakustannukset ovat korkeammat kuin ylläpitokustannukset

Esimerkkisairaanhoitopiirien raportoimat, itse omistettujen kiinteistöjen 

pääoma- ja ylläpitokustannukset v. 2016, M€ (SHP:ien raportoima)

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, HUS:n ja VSHP:n toimittamat kiinteistökustannus- ja vuokratiedot, NHG analyysi
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2. Liitteet1. Yhteenveto
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HUS:n vuokrataso selvästi korkeampi kuin muissa 
esimerkki-SHP:eissä, ajurina pääomavuokra

Esimerkki-SHP:ien sisäinen vuokra omistettua 

huoneistoalaneliötä kohden keskimäärin, €/kk/htm2

Huomiot: 1) HUS:n pääomavuokrasta vähennetty asiakashyvitykset 8,9M€. 2) VSHP:n sisäinen vuokra on eritelty tätä analyysiä varten VSHP:n asiantuntijoiden toimesta SHP:n käyttämän 

kulurakenteen pohjalta, josta erät kohdistettu asiantuntija-arvioina pääoma- ja ylläpitovuokraeriin. 3) PPSHP:ssa pääomavuokrasta käytetään nimeä investointivuokra, mihin lasketaan poistojen 

lisäksi 2 % korko, joka lasketaan sisäiseksi tuloksi. Korko on ajalta, jolloin sisäisen vuokran nostaminen ei ollut mahdollista. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, 

HUS:n toimittamat kiinteiskustannus ja vuokratiedot VSHP:n toimittamat kiinteistökustannustiedot, PPSHP:n toimittamat vuokratiedot ja asiantuntijahaastattelu, NHG analyysi

▪ HUS:ssa suhteellisesti suuremman pääoma-

vuokran suuruuden taustalla ovat ainakin 

seuraavat kaksi tekijää

− Kiinteistöihin sovellettava 30-v. poistosuunnitelma on 

ollut voimassa pidempään kuin muissa esimerkki-

SHP:eissä, joissa iäkkääseen kiinteistökantaan 

sovelletaan pidempiä poistoaikoja kuin 30 v (vaikka 

nykytilassa 30-v. käytössä)

− HUS pääomavuokra pitää sisällään poistojen lisäksi 

myös peruspääoman tuottovaateen (1,5€/kk/htm2), 

investointien korot (0,4€/kk/htm2) sekä n. 3,3M€

(0,5€/kk/htm2) tarkemmin määrittelemätöntä 

pääomavuokran lisäosuutta

▪ Muissa esimerkki-SHP:eissä pääomavuokra 

koostuu lähes yksinomaan poistoista

− Kainuussa poistot ovat olleet SHP:n asiantuntijan 

mukaan viime vuosina yleisesti liian pienet; pääoma-

vuokran osuus on muihin SHP:hin verrattuna pieni
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2. Liitteet1. Yhteenveto
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Neljässä esimerkki-SHP:ssä viidestä poistoaikoja on muutettu 
viimeisen 5 v. aikana – nykytilassa kaikilla käytössä 30-v. tasapoisto

Poistoiksi aktivoitavien investointien eurorajat vaihtelevat SHP:ssä 10–50t€ välillä

Esimerkkisairaanhoitopiirien soveltamat sairaalarakennuksien poistokäytännöt

Huomiot: 1) Menojäännöspoisto 3–5%, riippuen investoinnista. 2) Lisäksi hankinnan taloudellisen vaikutusajan oltava 3 vuotta tai pidempi. Huom. aktivointiraja 

toimintayksiköiden oman tarveharkinnan mukaisille lisäinvestoinneille 300t€.  

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

PSSHP Kainuu

▪ 30-v. tasapoisto

▪ Poisto-

menetelmässä 

ei muutoksia 

viimeisen 5 

vuoden aikana

▪ Poistoiksi 

aktivoituvien 

investointien 

raja 10t€2

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2012 poistoja 

lyhennettiin 

40-v. -> 30-v. 

Rakennuksissa 

joissa poistoaikaa 

alle 30 v, voimassa 

vanha poisto-

suunnitelma

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

50t€

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2012 poistoja 

lyhennettiin 

50-v. -> 30-v. Tätä 
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rakennuksissa 
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poistosuunnitelma
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▪ 2015 poistoja 

pidennettiin 

20-v. -> 30-v. 

Ennen v. 2013 

käyttöönotetuissa 

rakennuksissa 

menojäännös-

poisto1

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

10t€

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2013 poistoaikoja 

lyhennettiin 

35-v. -> 30-v. Tätä 

vanhemmissa 

rakennuksissa 

voimassa vanha 

poistosuunnitelma

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

15t€
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Yhteenveto neljän esimerkki-SHP:n sisäiseen vuokraan nykyisin 
kuuluvista kulueristä

Sisäisen vuokran komponentit HUS PSSHP Kainuu PPSHP

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Ei Ei Kyllä

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Kyllä Ei Ei Ei

Maapohja Ei Ei Ei Ei

Ylläpitovuokra

Ylläpitopalvelut

Yleiskustannukset Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Muut hoitokulut Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Jätehuolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Ulkoalueiden hoito Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttö ja huolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Vuokrat Ei Ei Ei Kyllä

Kiinteistövero Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Korjaus Kyllä Ei Kyllä Kyllä

Vahinkovakuutus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttäjäpalvelut

Siivous (yhteiset tilat) Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Ei Ei Ei

Vartiointi Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Vaasan muista SHP:eistä poikkeava sisäisen vuokran kuluerien kohdentaminen tarkasteltu erikseen

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi
Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Elinkaaren yli kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtyminen 
neljässä esimerkki-SHP:issä nostaa laskennallisesti sisäisiä 
vuokria kokonaisuutena n. +15–32 % (+28–61 M€, arvio)

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksista neljässä1 esimerkki-SHP:ssä, 

M€/v

Huomiot: 1) VSHP:n sisäisiä vuokria tai kiinteistökustannuksia ei ole raportoitu rakennustasolla, minkä vuoksi VSHP:iä ei sisällytetä rakennustason tietoja hyödyntävään laskennalliseen malliin. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009): Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat 

kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017, Sisäisten toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa (Isoniemi 2002), NHG analyysi

160

40

0

200

80

120

280

240 33M€
-1M€

Sisäinen vuokra,

toteuma yhteensä1

13M€

178M€

+33M€

+16M€

+12M€
28M€

13M€

178M€

Yhdenmukaistettu 

sisäinen vuokra

192M€

45M€ 253M€

1

Sisäisten vuokramallien yhdenmukaistaminen: 

sisältää (i) kuluerät, jotka SHP:t maksavat, mutta joita 

ei kohdisteta kiinteistövuokriin (~2M€), sekä 

(ii) laskennallisen keskineliövuokran vaikutuksen, 

jolla mallinnetaan eroavaisuuksia vuokratasoissa ja 

erityisesti poistoissa (~14M€)

2 3

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (laki-ehdotuksen HE 

15/2017 yleis-perusteluissa 

esitetty arvio)

3

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5 % tuottovaateesta, 

joka laskettu peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen tasearvosta 

huomioiden HUS:n vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Huom. selvityksessä ei ole käytettävissä tietoa 

tulevaisuudessa kiinteistöihin sovellettavasta 

tuottovaateesta, eikä sovellettavaan 

tuottovaateen suuruuteen oteta tässä kantaa

INDIKATIIVINEN ARVIO

2 %

5 %

1

2. Liitteet1. Yhteenveto

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

0

Esimerkki-SHP:ien 

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

0

▪ Tarkasteltujen neljän1 esimerkki-

SHP:n sisäisten vuokrien toteuma 

yht. nousisi arvion mukaan 28–61M€ 

(pääoman tuottovaade 2–5 %)

▪ Vaikutus yksittäisen SHP:n vuokra-

toteumaan riippuu SHP:n nykyisin 

soveltamasta vuokramallista ja 

vuokratasoista
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Elinkaaren yli kokonaisvastuulliseen vuokramalliin
siirtymisen vaikutukset keskimääräisessä, laskennallisessa 
(sisäisessä) neliövuokrassa

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksista neljässä1 esimerkki-

SHP:ssä, €/kk/htm2

Huomiot: 1) VSHP:n sisäisiä vuokria tai kiinteistökustannuksia ei ole raportoitu rakennustasolla, jonka vuoksi VSHP:ta ei sisällytetä rakennustason tietoja hyödyntävään laskennalliseen malliin. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009): Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat 

kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017, Sisäisten toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa (Isoniemi 2002), NHG analyysi

15,1€ 15,1€

1,1€ 1,1€

2,4€

0

4

8

12

16

20

24

Keskimääräinen sisäinen 

vuokra, toteuma1

Yhdenmukaistettu 

sisäinen vuokra

+1,4€

+1,0€

-0,1€+2,8€ 2,7€

16,2€

3,8€ 21,3€

1

Sisäisten vuokramallien yhdenmukaistaminen: 

sisältää (i) kuluerät, jotka SHP:t maksavat, mutta joita 

ei kohdisteta kiinteistövuokriin (~2M€), sekä 

(ii) laskennallisen keskineliövuokran vaikutuksen, 

jolla mallinnetaan eroavaisuuksia erityisesti 

pääomavuokran poistoissa (~14M€)

3

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (lakiehdo-tuksen HE 

15/2017 yleisperus-teluissa

esitetty arvio)

3

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5% tuottovaateesta, 

joka laskettu peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen tasearvosta 

huomioiden HUS:n vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Huom. selvityksessä ei ole käytettävissä tietoa 

tulevaisuudessa kiinteistöihin sovellettavasta 

tuottovaateesta, eikä sovellettavaan 

tuottovaateen suuruuteen oteta tässä kantaa

INDIKATIIVINEN ARVIO

2%

5%

1

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

0

Esimerkki-SHP:ien

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

0

▪ Tarkasteltujen neljän1 esimerkki-SHP:n 

keskimääräinen sisäinen vuokra nousisi 

arvion mukaan 2,4 –5,1 €/kk/htm2

(pääoman tuottovaade 2–5%)

▪ Vaikutus yksittäisen SHP:n vuokra-

toteumaan riippuu SHP:n nykyisin 

soveltamasta vuokramallista ja 

vuokratasoista

2

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Huomiot: 1) HUS, PPSHP, PSSHP ja Kainuu. 2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009).

Lähteet: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017

Sisäisten 

vuokramallien 

yhdenmukaistaminen 

– yleistettävät tekijät 

Osa-alue Kuvaus

Laskennallinen 

tuottovaatimus

Tilahallinnon 

tehostuminen

1

▪ Tuottovaateen asettaminen 2–5 % tasolle nostaisi yhteenlaskettuja vuokria n. 12M€–45M€ vuodessa

▪ Vaikutus laskettu rakennusten kirjanpitoarvoista: tuottovaatimus-% * rakennuksen kirjanpitoarvo 

huomioiden SHP:n jo perimät peruspääoman tuotot (HUS 10,5M€)

▪ Käytetty havainnollinen tuottovaateen vaihteluväli pohjautuu Suomessa liikelaitosmuotoisille 

tilakeskuksille yleisesti käytettyyn peruspääoman tuottovaateeseen 3–8 %2

▪ Tilahallinnon tehostamisen vaikutukset arvioitu yleiskulujen pienenemisenä, vaikutus -0,7M€

▪ Arvio perustuu Hallituksen esityksessä (15/2017) esitettyyn arvioon valtion palvelukeskusrakenteilla 

saavutettavaan ~20 % palvelutuotannon (tehostumiseen suhteessa hajautettuihin malleihin –

tehostuminen tulkittu yleiskulujen pienenemisenä -20 %

Esimerkki-SHP:ien 

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

▪ Osaan tarkasteltujen esimerkki-SHP:n sisäisen vuokran malleista sisältyy peruspääoman tuottovaade ja 

ulkoisen rahoituksen korkokustannukset (yhteensä n. 13M€) – erotetaan lähtötilanteessa näkyväksi

− HUS peruspääoman tuottovaade 10,5M€ (3 %), joka vastaa n. 1,5 % tuottovaadetta laskettuna kiinteistöjen 650M€ 

tasearvosta

− Ulkoisen rahoituksen korkomenot HUS 2,7M€ ja PPSHP 170t€ – SHP:t soveltaneet omia mallejaan näiden laskennallisten 

korkomenojen määrittämiseen

0

2

3

▪ Kohdistettu yhdenmukaistettuun sisäiseen vuokramalliin ylläpito- ja pääomakuluerät, joita SHP:t 

nykytilassa maksavat, mutta joita kaikki SHP:t eivät ole kohdistaneet kiinteistöjen vuokriin (+2,1M€)

− Ylläpitokustannuksiin kuuluvat erien yhdenmukaistamisen (mm. siivous) vaikutus (+1,9M€)

− Ulkoisen rahoituksen korkokustannuksien yhdenmukaistamisen vaikutus (+0,2M€)

▪ Laskettu kiinteistöjen sisäiset vuokrat laskennallisilla neliövuokrilla, millä mallinnetaan karkeasti piirien 

välisiä eroavaisuuksia erityisesti pääomavuokran poistoissa  (~14M€)

Laskentaperusteet: arvio kokonaisvastuulliseen vuokramalliin 
siirtymisen vaikutuksista esimerkkisairaanhoitopiireissä

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Valtakunnallisesti kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtyminen 
nostaa laskennallisesti vuokratasoa arviolta n. +17–33 %

Perustuu oletukseen, että esimerkki-SHP:ien tilanne on yleistettävissä koko maahan

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksesta valtakunnallisesti, M€/v

Huomiot: 1) Valtakunnallinen sisäisen vuokran toteuma on arvioitu raportoitujen kiinteistökustannusten (SHP:ien ilmoittamat poistot ja ylläpitokustannukset) perusteella. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009). 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), NHG analyysi

0

150

750

300

600

450

77M€ -2M€

466M€

Sisäinen vuokra, 

toteuma yhteensä1

40M€

41M€

Yhdenmukaistettu 

sisäinen vuokra

466M€

75M€

117M€ 621M€

81M€0

1

2 3

Sisäisten vuokramallien 

yhdenmukaistaminen: 

yleistetty esimerkki-SHP:ien 

tarkastelun perusteella vuokra-

mallien yhdenmukaistamisen 

vaikutukset valtakunnallisiksi

Kaikkien SHP:ien raportoimat toteutuneet 

kiinteistökustannukset: 

käytetty kiinteistökustannuksia vuokra-toteuman 

indikaattorina; huom. raportoidut 

kustannustiedot vaikuttavat puutteellisilta, jonka 

vuoksi toteuma on indikatiivinen

0 1

INDIKATIIVINEN ARVIO

2%

5%

2. Liitteet1. Yhteenveto

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (lakiehdotuksen HE 

15/2017 yleisperusteluissa esitetty 

arvio)

3

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

▪ Keskeinen oletus tässä 

tekijässä on esimerkki-

SHP:n vuokramallien ja -

tasojen yhdenmukais-

tamisen vaikutuksien 

yleistettävyys kuvaamaan 

valtakunnallista tilannetta

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5 % 

tuottovaateesta, joka laskettu 

peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen 

tasearvosta huomioiden SHP:n 

(HUS:n) vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Kaikkien SHP:n 

sisäisten vuokrien 

toteuma yhteensä nousisi 

81–155M€ (pääoman 

tuottovaade 2–5 %)
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Laskentaperusteet: arvio kokonaisvastuulliseen vuokramalliin 
siirtymisen vaikutuksista valtakunnallisesti

Huomiot: 1) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti käytetty peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009) 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017

Sisäisten 

vuokramallien 

yhden-

mukaistaminen 

Osa-alue Huomiot

Omistajan 

määrittelemä 

peruspääoman 

tuottovaatimus

Tilahallinnon 

tehostuminen

▪ Tuottovaateen asettaminen 2–5 % tasolle nostaisi arvioitua valtakunnallista sisäisen vuokran toteumaa 

~41M€–128M€ vuodessa – tässä huomioitu, että HUS tuottovaade (10,5M€) sisältyy nykyvuokraan

− Laskentateknisesti tuottovaateen vaikutuksen laskeminen on perustettu kiinteistöjen tasearvoon: 

tuottovaatimus-% * SHP:n kiinteistöjen tasearvo (~2,6mrd.€)

− Laskentaan sisältyy tekninen oletus, että valtakunnallisesti tarkasteltuna muissa SHP:eissä kuin HUS:ssä ei nykyisin 

sisällytetä peruspääoman tuottovaadetta kiinteistöjen sisäisiin vuokriin

▪ Käytetty havainnollinen tuottovaateen vaihteluväli pohjautuu Suomessa liikelaitosmuotoisille 

tilakeskuksille yleisesti käytettyyn peruspääoman tuottovaateeseen 3–8 %1

▪ Tilahallinnon tehostamisen vaikutukset arvioitu yleiskulujen pienenemisenä, vaikutus -1,7M€

▪ Arvio perustuu Hallituksen esityksessä (15/2017) esitettyyn arvioon valtion 

palvelukeskusrakenteilla saavutettavaan ~20 % palvelutuotannon (tämän tulkinta: hallinnon 

yleiskustannukset) tehostumiseen suhteessa hajautettuihin malleihin

▪ Lisätty valtakunnalliseen SHP:ien sisäisten vuokrien toteumaan yhdenmukaistettuun elinkaaren yli 

kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtymisen vaikutus. Vaikutus on laskettu suhteellisena 

muutoksena (n. +9 %) nykyisten tilakustannusten kohdistusten perusteella määritettyyn sisäiseen 

vuokratasoon nähden esimerkki-SHP:n tarkastelusta (+40M€).

1

2

3

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Johtopäätökset

▪ Sairaanhoitopiirien sisäisen vuokran järjestelmät ovat perusperiaatteeltaan yhteneväiset: vuokrien 

määritykseen käytetään kustannusperäistä sisäistä vuokraa, joka koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta, mutta 

mallien yksityiskohdat poikkeavat toisistaan selvästi.

▪ Siirtyminen keskitettyyn kiinteistöjen johtamisjärjestelmään ja yhdenmukaiseen vuokramalliin tulee kuitenkin 

vaikuttamaan eri tavalla eri maakuntiin, koska sisäiseen vuokraan sisällytettävissä kuluerissä on sairaanhoito-

piirikohtaisia eroja, etenkin pääomavuokran osalta.

▪ Siirtymässä maakuntien laskennalliset vuokramenot tulevat kasvamaan eri tekijöiden seurauksena – sairaan-

hoitopiirikohtaisten erojen vuoksi osassa maakunnista vuokramenot kasvavat enemmän, osassa vähemmän

− Kiinteistökustannusten kohdentaminen sisäisiin vuokriin ei ole kattavaa: kaikki piirit eivät sisällytä esimerkiksi ulkoisen rahoituksen 

kustannuksia kiinteistökustannuksiin tai sisäisiin vuokriin. Nämä kustannukset kuitenkin tulevat tälläkin hetkellä sairaanhoitopiirien 

maksettavaksi.

− Piirien välillä on eroja myös yksittäisten kustannuserien tasoissa: erityisesti poistojen suuruus hyötyneliötä kohden vaihtelee merkittävästi 

ja sen vaikutus kokonaisvuokratasoon on suuri (taustalla mm. erot tasearvoiltaan merkittävien sairaalakiinteistöjen poistoajoissa) 

− Tämän tarkastelun piirissä tulevaisuuden vuokran suuruuteen eniten vaikuttava tekijä on pääoman tuottovaade, jota tällä hetkellä ei ole 

käytössä kaikissa piireissä – piireissä, joissa sisäiseen vuokraan on jo sisällytetty pääoman tuottovaade, vuokrakustannusten kasvu voi 

jäädä pieneksi. Pääomantuottovaade on myös tapa varautua riskeihin, kuten yllättäviin korjausmenoihin, jolloin sen kerääminen on

perusteltua. Tällä hetkellä riskiin ei varauduta etukäteen, vaan sen realisoituessa kustannukset koituvat veronmaksajien katettaviksi.

− Vuokramenojen kasvuun vaikuttaa myös merkittävästi, miten käytössä olevan kiinteistöalan määrä ja kiinteistöinvestoinnit kehittyvät. Selvi-

tyksessä ei huomioitu yhteisen kiinteistöjen johtamisjärjestelmän mahdollistamia kiinteistöalan käytön ja neliötehokkuuden parantumista.

▪ Muita merkittäviä sisäisiin vuokriin tai vuokrausmalliin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistöjen 

korjausvelka ja omaisuudensiirron jälkeinen shp:n kiinteistökannan tasearvoistus

− Näitä tekijöitä ei ole arvioitu tässä selvityksessä – todetaan kuitenkin korjausvelasta, että tarkastelluista esimerkkipiireistä HUS 

oli ainoana tätä arvioinut jollain tapaa (karkea asiantuntija-arvio): HUS:n arvio korjausvelasta on n. 839M€ kiinteistöistä, joiden 

laskennallinen arvo taseessa on n. 690M€

2. Liitteet1. Yhteenveto
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Selvityksen tausta ja tavoitteet

▪ Selvityksen tavoitteena on kuvata mitä sisäisen 

vuokran järjestelmiä sairaanhoitopiirit tällä 

hetkellä käyttävät ja missä määrin ne kattavat 

sairaanhoitopiirien toimitiloihin kohdistuvat 

kustannukset

▪ Selvityksen lopputuloksena syntyy perusteltu 

laskelma ja laadulliset havainnot sisäisen 

vuokranjärjestelmän yhdenmukaistumisen 

vaikutuksista maakuntien tilakustannuksille

Selvityksen tausta: sote-uudistuksen 
omaisuusjärjestelyssä SHP:n kiinteistöomaisuus 

siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:lle 1.1.2020

Selvityksen tavoitteet

Lähteet: Sairaanhoitopiirien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, HE 15/2017 (Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista 

koskevaksi lainsäädännöksi), NHG analyysi

Sairaanhoitopiirien sote-kiinteistöt
- Pääasiassa sairaalat n. 2,6M htm2

- Kiinteistöomaisuus n. 2,6 mrd.€

Maakuntien valtakunnallinen 

tilakeskus Oy

Maakunnan sote-organisaatio

SHP:n kiinteistöomaisuus velkoineen 

siirtyy sote-uudistuksen omaisuus-

järjestelyssä valtakunnallisen 

Tilakeskuksen omistukseen.

Tilakeskus vuokraa kiinteistöt 

maakuntien käyttöön.

2. Liitteet1. Yhteenveto Johdanto
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Selvityksessä mallinnetaan omaisuusjärjestelyn vaikutusta SHP:n 
kiinteistövuokriin viiden SHP:n kiinteistöjen analyysin perusteella 

Valitut viisi sairaanhoitopiiriä toimivat laskennallisina esimerkkeinä

Viiden esimerkkisairaanhoitopiirin 
kiinteistöjen tarkempi analyysi

Arvio omaisuusjärjestelyn vaikutuksista SHP:ien
kiinteistövuokriin valtakunnallisesti

Selvitetään millaisia sisäisen 

vuokran järjestelmiä on 

käytössä viidessä esimerkki-

SHP:issä ja miten vuokran 

suuruus suhtautuu toimitilojen 

kiinteistökustannuksiin

Rakennetaan analyysin 

perusteella malli tulevaisuuden 

sisäisistä vuokrista esimerkki-

sairaanhoitopiireissä ja 

suhteutetaan se nykyisiin 

käytäntöihin ja vuokratasoihin

Tehdään johtopäätökset kiin-

teistöjärjestelyn taloudellisista 

vaikutuksista maakuntien 

vuosittaisiin tilakustannuksiin 

esimerkkisairaanhoitopiireissä

Simuloidaan yhteisen 

kokonaisvuokramallin 

vaikutukset valtakunnan 

tasolla olettaen, että 

esimerkkisairaanhoitopiirien 

kustannustasot voidaan 

yleistää koko maahan

Analysoidaan koko maan 

SHP:ien kiinteistöjen 

keskeiset perustiedot, kuten 

kiinteistöjen koko ja ikä 

valtakunnallisen mallin 

pohjaksi

Tehdään johtopäätökset sote-

uudistuksen omaisuus-

järjestelyn vaikutuksista 

sairaanhoitopiirien sisäisiin 

vuokrajärjestelmiin ja 

kustannustasoihin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Johdanto2. Liitteet1. Yhteenveto



24

Viiden esimerkkisairaanhoitopiirin tarkemmassa kiinteistö-
analyysissä hyödynnetään kolmea keskeistä tietokokonaisuutta

Tilaajan toivomuksesta esimerkki-SHP:ksi valittiin 
5 kooltaan ja kiinteistökannaltaan erilaista piiriä

Analyysissä hyödynnettävät kiinteistötiedot

Lähteet: Tilastokeskus, Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat tiedot

Kiinteistöjen perustiedot1.

▪ SHP:n tilakeskuksen toimitilojen käyttäjiltä perimä sisäinen 

pääomavuokra ja ylläpitovuokra kuukaudessa 

▪ SHP:n tilakeskuksen muulla tavoin koostama sisäinen 

vuokra, jos ei eriteltynä pääoma- ja ylläpitovuokraan

Kiinteistöjen sisäinen vuokra2.

▪ Kiinteistöjen vuosittaiset poistot sekä poistotapa

▪ Toteutuneet kiinteistökustannukset: ylläpitopalvelut, 

käyttäjäpalvelut sekä käyttöpalvelut

Kiinteistöjen kustannukset kuluerittäin3.

HUS

▪ Väestömäärä 1 634 t. hlö

PSSHP

▪ Väestömäärä 248 t. hlö

PPSHP

▪ Väestömäärä 408 t. hlö

Kainuu

▪ Väestömäärä 75 t. hlö

VSHP

▪ Väestömäärä 170 t. hlö 

▪ SHP:n omistamien kiinteistöjen pääasiallinen käyttötarkoitus, 

käyttöaste, bruttoneliöt, rakennusvuosi, tasearvo, kuntoarvio 

sekä arvio siitä, kuuluuko rakennus SHP:n ydinomaisuuteen

▪ SHP:n ulkopuolelta vuokraamien kiinteistöjen käyttötarkoitus, 

huoneistoalaneliöt, käyttöaste ja vuokran määrä

Johdanto2. Liitteet1. Yhteenveto
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Valtakunnallisessa tarkastelussa hyödynnetään kaikkien 
sairaanhoitopiirien kiinteistöjen perustietoja

▪ SHP:n omistuksessa olevat kiinteistöt

− Rakennuksen nimi ja pääasiallinen käyttötarkoitus 

− Käyttöaste, bruttoneliöt, rakennusvuosi, tasearvo, 

kuntoarvio sekä arvio siitä, kuuluuko rakennus SHP:n

ydinomaisuuteen

▪ SHP:n ulkopuoliselta vuokraamat kiinteistöt

− Käyttötarkoitus 

− Huoneistoalaneliöt, käyttöaste ja vuokran määrä

− Vuokralleantaja ja sopimuksen pituus

Valtakunnallisesti 20 SHP:ä Analyysissä hyödynnettävät kiinteistötiedot

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Määttä 2017 (alkuperäiset tiedot Maakuntien tilakeskus)

Koko Suomi

▪ Väestömäärä ~5,5 M hlö

▪ Kiinteistöjen arvo ~2,6 mrd.€ 

Kiinteistöjen perustiedot1.

Johdanto2. Liitteet1. Yhteenveto
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Koonti kiinteistötiedoista, jotka tarkasteltavat esimerkkisairaanhoitopiirit ovat raportoineet Tilakeskuksen tietopyyntöön

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

HUS, PSSHP ja Kainuu

▪ Kiinteistökustannukset raportoitu tietopyynnön kuluryhmittelyn mukaisesti kampustasolla

▪ Sisäiset vuokrat raportoitu rakennus- tai kampustasolla sekä pääoma- että ylläpitovuokran 

osalta

▪ PSSHP:stä tarkastelussa Puijon ja Julkulan kampusten kiinteistöt

PPSHP

▪ Kiinteistökustannukset raportoitu tietopyynnön kuluryhmittelyn mukaisesti kampustasolla

▪ Sisäiset vuokrat raportoitu rakennuskohtaisesti vain ylläpitovuokran osalta –

pääomavuokran tiedot puuttuvat

▪ Tätä selvitystä varten sisäisen vuokran vuositason kokonaismäärä saatu SHP:stä erillisellä 

tietopyynnöllä

▪ Tarkastelussa OYKS:n ja Peltolantien (Psykiatria) kampusten kiinteistöt

VSHP

▪ Tietopyynnön vastauksessa raportoiduista kiinteistö-kustannuksista puuttuu noin 50% 

kokonaiskustannuksista verrattuna SHP:n omaan kiinteistökustannuksien kirjanpitoon 

eikä sisäisen vuokran tietoja ole raportoitu

▪ Tätä selvitystä varten on SHP:ltä saatu tilinpäätöstasolla kustannus- ja vuokratiedot 

erillisellä tietopyynnöllä – toimitetuissa tiedoissa on Tilakeskuksen kulu- ja 

vuokraryhmittelystä eroava rakenne

▪ Eriävän kuluerittelyn takia SHP:n tietoja ei mahdollista hyödyntää selvityksen tulososiossa 

– tarkastelu rajoittuu SHP:n osalta ainoastaan kuvaileviin tietoihin

Esimerkkisairaanhoitopiirien Tilakeskukselle raportoimien tietojen 
tarkkuustasoissa on eroja

Johdanto2. Liitteet1. Yhteenveto
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Kiinteistön omistajalle kiinteistöstä syntyvät kustannukset 
muodostuvat pääoma- ja ylläpitokustannuksista

Viitekehys: kiinteistökustannuksien muodostuminen

Lähteet: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), NHG analyysi

Kiinteistö-

kustannukset

Pääoma-

kustannukset

Ylläpito-

kustannukset

Korkomenot

Poistot

Maankorko

Käyttäjäpalvelut

Ylläpitopalvelut

Käyttöpalvelut ▪ Sähkö, vesi ja lämpö ja vastaavat

▪ Palvelut, jotka mitoitetaan käyttäjän 

oman toiminnan kautta, kuten siivous

▪ Rakennuksen jatkuvaan ylläpitoon 

liittyvien toimien kustannukset

▪ Korvaus maahan sitoutuneesta 

pääomasta tai maavuokra

▪ Kiinteistön hankintainvestoinnin sekä 

lisäinvestointien (esim. peruskorjaus) 

kustannukset jaksotettuina

Tuottovaade ▪ Omistajan tuottovaade kiinteistöön 

sitoutuneelle pääomalle

▪ Kiinteistöinvestointien ulkoisen 

rahoituksen korkomenot

Vuokrasopimuksessa määritetään, missä laajuudessa ylläpitokustannukset sisältyvät vuokraan

Kiinteistökustannukset ja sisäinen vuokra2. Liitteet1. Yhteenveto
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Selvityksen pohja-aineiston sisältämät kiinteistökustannukset on 
allokoitu pääoma- ja ylläpitokustannuksiin

Pohja-aineisto on Tilakeskuksen kiinteistötietojen tietopyyntö sairaanhoitopiireille

Selvityksessä käytetty kiinteistökustannuksien ryhmittely

Huomiot: 1) Tarkastelluista esimerkki-SHP:eistä VSHP:ssa korkomenot on eritelty omana kulueränään.

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot

Y
ll
ä
p

it
o

Korjaus

Yleiskulut

Ulkoalueiden hoito

Käyttö ja huolto

Vuokrat

Vahinkovakuutus

Kiinteistövero

K
ä
y
tt

ö Sähkö, vesi & jätevesi, 

lämmitys, höyry, 

kaukokylmä, kaasu

Kiinteistö-

kustannukset

Pääoma-

kustannukset

Ylläpito-

kustannukset

Poistot

K
ä
y
tt

ä
jä

Jätehuolto

Siivous

Vartiointi

▪ Ylläpitopalveluihin on sisällytetty myös 

hallinnollisia tai taloudellisia vyörytyksiä 

kuten yleiskulut, kiinteistövero, vuokrat 

sekä vahinkovakuutus

▪ Tilakeskuksen tietopyyntöön 

vastatessaan SHP:t kohdentavat 

käyttämiltään kiinteistökustannustileiltä 

näihin esitettyihin kulueriin kuuluvat 

kustannukset asiantuntemuksensa 

perusteella 

▪ Poistoissa aggeroituna kiinteistö-

investoinnin ja lisäinvestointien 

kustannukset sekä korkomenot, mikäli 

SHP sisällyttää ne vuokraan1

▪ Käyttäjäpalvelut, joista on 

Tilakeskuksen tietopyynnössä 

pyydetty kustannuserittely

▪ Käyttöpalvelut, joista on Tilakeskuksen 

tietopyynnössä pyydetty 

kustannuserittely

Kiinteistökustannukset ja sisäinen vuokra2. Liitteet1. Yhteenveto
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Sisäisellä vuokralla kiinteistön omistaja hinnoittelee kiinteistön 
kustannukset samaan organisaatioon kuuluvalle kiinteistön käyttäjälle

▪ Kokonaisvuokra koostuu kahdesta osasta: pääomavuokrasta 

ja ylläpitovuokrasta

− Pääomavuokrassa hinnoitellaan kiinteistöön sitoutuneen pääomaan 

kustannukset

− Ylläpitovuokrassa hinnoitellaan kiinteistön ja käyttäjien päivittäiset  

palvelut

▪ Vuokran määrittämisen perustana toimivat toteutuneet ja 

arvioidut kustannukset

▪ Kaikissa selvityksessä haastatelluissa SHP:eissä

käytetään kustannusperusteista sisäisen vuokran mallia

Haastatelluissa sairaanhoitopiireissä käytetään kustannusperusteista vuokramallia

▪ Kiinteistön vuokrataso haetaan vuokramarkkinoilta eli se 

määritetään markkinoilla olevien vastaavien tilojen vuokrien 

perusteella – vuokra määräytyy tilamarkkinoiden kysynnän ja 

tarjonnan mukaan

▪ Luonnollisena edellytyksenä markkinalähtöiselle vuokran 

määrittämiselle on, että markkinoilla on tarjolla toiminnan 

edellytyksenä olevia kiinteistöjä ja rakennuksia

1. Kustannusperusteinen sisäinen vuokra 2. Markkinalähtöinen sisäinen vuokra

Lähteet: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), Kiinteistötalouden instituutin Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet, NHG analyysi

▪ Sisäistä vuokraa käytetään, kun kiinteistön omistaja tai vuokraaja ja kiinteistön käyttäjä kuuluvat samaan 

organisaatioon – esimerkiksi SHP:n omistamat sairaalakiinteistöt ja SHP:n palvelutuotanto näissä kiinteistöissä 

▪ Sisäinen vuokramalli määrittää käyttäjäyksikön maksaman korvauksen toimitilojen käytöstä sekä palvelut, 

jotka kuuluvat vuokraan

▪ Sisäisen vuokran suuruuden määrittämiseen voidaan käyttää mm. kustannusperusteista tai markkinalähtöistä 

mallia

Sisäinen vuokra

Kiinteistökustannukset ja sisäinen vuokra2. Liitteet1. Yhteenveto
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Sairaanhoitopiirien kiinteistöala on valtakunnallisesti 3,7M htm2, 
näistä ~67 % pääasiallinen käyttötarkoitus on sairaalatoiminta

Sairaanhoitopiirien (SHP) omistamat ja käyttöönsä vuokraamat 

kiinteistöt käyttötarkoituksen mukaan1, tuhatta htm2

Huomiot: 1) Luokittelu Tilakeskuksen tietopyynnön mukaan, omistettujen kiinteistöjen neliöt suuntaa antavia; Eksote, E-P.maa, I-Savo, K-Häme, L-Pohja ja V-Suomi raportoitu vain brm2, 

omistettujen kiinteistöjen htm2 on saatu kertomalla brm2 kertoimella 0,8 2) Muut hoitoalan rakennukset ovat mm. terveyskeskuksia, vastaanottoja, palvelu- ja hoivakoteja, näytteenotto-, laboratorio-

tai kuvantamistiloja, 3) K-Suomen, K-P.maan ja Lapin vuokraamien kiinteistöjen tiedot puutteellisia. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi
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SHP:ien käytössä olevista kiinteistöistä keskimäärin ~70% omassa 
omistuksessa, vuokrausaste vaihtelee piireittäin

Kiinteistöjä vuokrattu pääasiassa itse omistetuilta kiinteistöyhtiöiltä tai kaupungeilta

SHP:ien omistamat ja käyttöönsä vuokraamat kiinteistöt1

omistussuhteen mukaan, tuhatta htm2

Huomiot: 1) K-Suomen, K-P.maan ja Lapin vuokraamien kiinteistöjen tiedot puutteellisia, 2) Omistettujen kiinteistöjen neliöt suuntaa antavia; Eksote, E-P.maa, I-Savo, K-Häme, L-Pohja ja V-Suomi 

raportoitu vain brm2, omistettujen kiinteistöjen htm2 on saatu kertomalla brm2 kertoimella 0,8. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi
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Sairaanhoitopiirien omistama kiinteistökanta on vanhaa, 
noin 80 % kiinteistöistä on yli 30 v ja puolet yli 50 v vanhaa

Sairaanhoitopiirien omistamien kiinteistöjen ikä rakennusvuoden mukaan1, tuhatta htm2

Huomiot: 1) V-Suomen ja K-Hämeen omistettujen kiinteistöjen ikätiedot puuttuvat tarkastelusta ja Lapin tiedoissa puutteita: yhteensä 421 169htm2, joille ei ole raportoitu ikätietoja.

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi
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Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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SHP:ien kiinteistökannan ikäjakauman määrittävät sairaalat, 
joiden osuus omistetusta kannasta on lähes 90%

SHP:ien omistamien kiinteistöjen neliöiden jakauma 

rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen mukaan1, htm2

Huomiot: 1) V-Suomen ja K-Hämeen omistettujen kiinteistöjen ikätiedot puuttuvat tarkastelusta ja Lapin tiedoissa puutteita: yhteensä 421 169htm2, joille ei ole raportoitu ikätietoja.

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Kommentit

▪ Sairaaloiden ikäjakauma määrittää pitkälti 

SHP:ien omistamien kiinteistöjen 

kokonaisikäjakauman, koska kiinteistömassasta 

on sairaaloita lähes 90% 

▪ Muiden rakennuksien (muut hoitoalan rakennuk-

set, toimistot ja muut rakennukset) ikäjakauma on 

kuitenkin oleellisesti sairaaloiden mukainen: 

rakennuksista 70% tai yli on yli 30 vuotta vanhaa

▪ Toimistorakennukset ovat kiinteistökannan vanhin 

rakennustyyppi ja suhteellisesti sairaalakantaa 

vanhempia: toimistoista 72% on yli 50-vuotiaita

Rakennus
vuosi

Sairaala
Muu 

hoitoalan 
rakennus

Toimisto
Muu 

rakennus
Yhteensä

(htm2)

0-10v.

10 % 16 % 0 % 19 %
237 982
(10 %)

11-30v.

12 % 5 % 12 % 10 %
262 989
(12 %)

31-50v.

33 % 64 % 16 % 30 %
729 373
(33 %)

>50v. 45 % 15 % 72 % 40 %
988 463
(45 %)

Yhteensä
htm2

1 964 569
(88 %)

65 788
(3 %)

60 841
(3 %)

127 555
(6 %)

2 218 754
(100 %)

0 % 9 % 18 % 27 % 36 % 45 % 54 % 63 % 72 %

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Viiden esimerkki-SHP:n kiinteistöala yhteensä 1,3M htm2, 
näistä ~77% pääasiallinen käyttötarkoitus on sairaalatoiminta

Esimerkkisairaanhoitopiirien omistamat ja käyttöönsä vuokraamat 

kiinteistöt käyttötarkoituksen1 mukaan, tuhatta htm2

Huomiot: 1) Luokittelu Maakuntien tilakeskuksen käyttämän rakennuksen pääkäyttötarkoitusluokituksen mukaan. 2) Muut hoitoalan rakennukset ovat mm. terveyskeskuksia, vastaanottoja, 

palvelu- ja hoivakoteja, näytteenotto-, laboratorio- tai kuvantamistiloja. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi
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Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Esimerkki-SHP:ien käytössä olevista kiinteistöistä keskimäärin 
~80% omassa omistuksessa, vuokrausaste vaihtelee piireittäin

Esimerkkisairaanhoitopiirien omistamat ja käyttöönsä vuokraamat 

kiinteistöt omistussuhteen mukaan jaoteltuna, tuhatta htm2 (SHP:n raportoima) 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

118

132

221

VSHP

180

48

PPSHP

14

207

Kainuu

46
3

116
43

PSSHP

4

HUS

787

183

604

100%

0%

25%

75%

50%

Yhteensä

1 101

(81%)

1 352

251

(19%)

Omistettu Vuokrattu

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Esimerkki-SHP:ien omistama kiinteistökanta on vanhaa, 
kiinteistöistä ~82% on yli 30v. ja ~47% yli 50v. vanhaa 

Esimerkkisairaanhoitopiirien omistamien kiinteistöjen ikä 

alkuperäisen rakennusvuoden mukaan1, tuhatta htm2

Huomiot: 1) Mukana vain ne kiinteistöt, joiden ikä tiedossa

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

200

500

300

0

600

100

400

1

516

31

94

6
35

23

30

31-50v.0-10v.

3

77

11-30v.

24

10

3

170

4

182

383 13

81

317

Yli 50v.

124

80

Kainuu

PSSHP VSHP

HUSPPSHP

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Esimerkki-SHP:ien omien arvioiden mukaan 80–100% omistetuista 
kiinteistöistä on vähintään tyydyttävässä kunnossa pl. Kainuu

Esimerkki-SHP:n omistamat kiinteistöt kuntoarvion ja käyttötarkoituksen mukaan 

– kuntoarvio perustuen SHP:n omaan arvioon, htm2

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Kommentit

▪ Sairaanhoitopiirikohtaisesti tarkasteltuna 

kiinteistökannasta 80–100 % kunnoksi 

on arvioitu vähintään ’tyydyttävä’ muissa 

esimerkkipiireissä kuin Kainuussa

− PPSHP:ssä kuntoarvioksi kaikille rakennuk-

sille on kiinteistötietopohjassa merkitty 

kategorisesti ’tyydyttävä’,  

▪ Kuntoarvion mukaan kiinteistöt ovat 

verrattain hyvässä kunnossa 

kiinteistöjen ikäjakaumaan verrattuna

− Lähes puolet kiinteistöistä on yli 50 v 

vanhoja ja n. 80 % on yli 30 v vanhoja, 

kuitenkin vain 2 % esimerkki-SHP:ien

kiinteistökannasta on arvion mukaan 

heikossa tai purettavassa kunnossa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuntoarvio HUS PPSHP PSSHP Kainuu VSHP
Yhteensä

htm2

Uutta 
vastaava

1 % 0 % 26 % 0 % 21 %
65 861 
(6 %)

Hyvä 42 % 0 % 3 % 0 % 12 %
270 200
(25 %)

Tyydyttävä 38 % 100 % 70 % 31 % 48 %
591 574
(54 %)

Heikko 19 % 0 % 0 % 69 % 15 %
161 104

(1 %)

Purettava 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %
8104 
(1 %)

Yhteensä 
(htm2)

604 004 202 689 131 804 42 833 115 513 1 096 843 

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Viiden esimerkki-SHP:n toteutuneet kiinteistökustannukset olivat 
yhteensä ~217M€ vuonna 2016

HUS ainoa esimerkki-SHP, jossa pääomakustannukset ovat korkeammat kuin ylläpitokustannukset

Esimerkkisairaanhoitopiirien raportoimat, itse omistettujen kiinteistöjen 

pääoma- ja ylläpitokustannukset v. 2016, M€ (SHP:ien raportoima)

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, HUS:n ja VSHP:n toimittamat kiinteistökustannus- ja vuokratiedot, NHG analyysi

10

22

12
66

73

138

18

11

HUS

30

PPSHP

7

VSHP

21

4

Kainuu

2

16

5

PSSHP

75%

0%

100%

50%

25% 101

(47%)

115

(53%)

217

Yhteensä

Pääomakustannus

Ylläpitokustannus

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Käyttöpalvelut (sähkö, vesi ja lämpö) ovat esimerkki-SHP:ien
toteutuneiden ylläpitokustannuksien suurin yksittäinen kuluerä 

Esimerkki-SHP:ien kiinteistöjen ylläpitokustannukset,1 %-osuus

Huomiot 1) Luokittelu sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle raportoiman kustannuserittelyn mukaan, 2) Raskasta polttoöljyä käytetään valmistamaan höyryn, jota käytetään 

lämmitykseen sekä höyrystä energian ottaviin laitteisiin (mm. ilmanvaihdon kostutus). Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, HUS:n toimittamat 

kiinteistökustannustiedot, HUS tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, NHG analyysi

34%

46%
39%

52%

17%

21%

21%

7%11%

10%

15%
12%

23%

6%

6%
5%

7% 8%

6%

6%

5%

4%
4%

3% 9%
3%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
18,2M€

3%
1%

2%

3%

65,8M€

2%

HUS

3%

2%

4,1M€

PSSHP

12,1M€

PPSHP Kainuu

2%

1%

Korjaus

Vuokrat

Käyttö ja huolto

Kiinteistövero

Käyttöpalvelut

(Sähkö, lämpö, vesi)

Siivous

Vartiointi

Muut hoitokulut

Jätehuolto

Muut kulut

(mm. vahinkovakuutus

ja yleiskulut)

Ulkoalueiden hoito

Kommentit

▪ SHP:eissä ei yhtenäistä linjaa, mitä 

kuluja kohdistettu käyttöön ja 

huoltoon, korjauksiin sekä muihin 

hoitokuluihin – tämä selittää 

kuluerien välistä hajontaa 

− HUS:ssä esimerkiksi kuluerään 

’korjaus’ kohdistettu kaikki HUS-

Kiinteistöt Oy:ltä ostetut 

kunnossapitopalvelut

− Kainuussa käyttöpalvelujen kustan-

nuksiin lasketaan myös raskas 

polttoöljy2, jota ei muiden SHP:ien

erittelyistä löydy – tämä selittää 

Kainuun suurta käyttöpalvelujen 

suhteellista osuutta ylläpitomenoista

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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HUS:n vuokrataso selvästi korkeampi kuin muissa 
esimerkki-SHP:eissä, ajurina pääomavuokra

Esimerkki-SHP:ien sisäinen vuokra omistettua 

huoneistoalaneliötä kohden keskimäärin, €/kk/htm2

Huomiot: 1) HUS:n pääomavuokrasta vähennetty asiakashyvitykset 8,9M€. 2) VSHP:n sisäinen vuokra on eritelty tätä analyysiä varten VSHP:n asiantuntijoiden toimesta SHP:n käyttämän 

kulurakenteen pohjalta, josta erät kohdistettu asiantuntija-arvioina pääoma- ja ylläpitovuokraeriin. 3) PPSHP:ssa pääomavuokrasta käytetään nimeä investointivuokra, mihin lasketaan poistojen 

lisäksi 2 % korko, joka lasketaan sisäiseksi tuloksi. Korko on ajalta, jolloin sisäisen vuokran nostaminen ei ollut mahdollista. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, 

HUS:n toimittamat kiinteiskustannus ja vuokratiedot VSHP:n toimittamat kiinteistökustannustiedot, PPSHP:n toimittamat vuokratiedot ja asiantuntijahaastattelu, NHG analyysi

▪ HUS:ssa suhteellisesti suuremman pääoma-

vuokran suuruuden taustalla ovat ainakin 

seuraavat kaksi tekijää

− Kiinteistöihin sovellettava 30-v. poistosuunnitelma on 

ollut voimassa pidempään kuin muissa esimerkki-

SHP:eissä, joissa iäkkääseen kiinteistökantaan 

sovelletaan pidempiä poistoaikoja kuin 30 v (vaikka 

nykytilassa 30-v. käytössä)

− HUS pääomavuokra pitää sisällään poistojen lisäksi 

myös peruspääoman tuottovaateen (1,5€/kk/htm2), 

investointien korot (0,4€/kk/htm2) sekä n. 3,3M€

(0,5€/kk/htm2) tarkemmin määrittelemätöntä 

pääomavuokran lisäosuutta

▪ Muissa esimerkki-SHP:eissä pääomavuokra 

koostuu lähes yksinomaan poistoista

− Kainuussa poistot ovat olleet SHP:n asiantuntijan 

mukaan viime vuosina yleisesti liian pienet; pääoma-

vuokran osuus on muihin SHP:hin verrattuna pieni

Kommentit

0

5

10

15

20

6,4

(58%)

PSSHP

12,8

6,1

(48%)

6,6

(52%)

PPSHP3

11,0

4,6

(42%)

19,0

3,9

(29%)

HUS1

9,4

(71%)

13,3

9,1

(69%)

13,2

10,5

(55%)

4,1

(31%)

KainuuVSHP2

8,5

(45%)

Pääomavuokra

Ylläpitovuokra

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Esimerkki-SHP:ien toteutuneissa poistoissa on merkittäviä eroja

Keskimääräiset vuosittaiset poistokustannukset

huoneistoalaneliötä kohden, €/kk/htm2

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

▪ Poistot sisältävät kiinteistöjen hankintainvestointien ja 

kiinteistöihin tehtyjen investointien (peruskorjaukset ym.) 

poistot

▪ HUS:ssä 30-v. poistosuunnitelma on käytetty pidempään 

kuin muissa esimerkki-SHP:eissä ja siten suhteellisesti 

suurempaa poistoa sovelletaan laajempaan osaan 

kiinteistökannasta

− HUS:ssä lisäksi hankintojen investointiraja on verrokkijoukon 

pienimpiä (vaihteluväli 10t€–50t, kts. seur. sivu tarkemmin)

▪ Muissa SHP:eissä (kuin HUS) suurimmassa osassa 

rakennuksista on edelleen käytössä yli 30-v. poistoaika, 

koska iäkkääseen kiinteistökantaan sovelletaan 

aikaisemmin käytettyä pidemmän poistoajan suunnitelmaa

− Suurimmassa osassa PPSHP:n kiinteistöjä sovelletaan vanhaa 

50-v. poistosuunnitelmaa

− PSSHP:ssä 30-v. poistoja sovelletaan vain kahden 

uuden v. 2015 rakennetun rakennuksen kohdalla, muissa 

vanhemmissa rakennuksissa käytössä menojäännöspoisto

− Kainuussa poistojen koko ollut SHP:n kiinteistöasiantuntijan mukaan 

viime vuosina liian pieni – suurimmassa osassa rakennuksista 

käytössä vanha 35-v. poistosuunnitelma

Kommentit

2. Liitteet1. Yhteenveto Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila
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Muut pääomavuokran osat

2,3€



44

Neljässä esimerkki-SHP:ssä viidestä poistoaikoja on muutettu 
viimeisen 5 v. aikana – nykytilassa kaikilla käytössä 30-v. tasapoisto

Poistoiksi aktivoitavien investointien eurorajat vaihtelevat SHP:ssä 10–50t€ välillä

Esimerkkisairaanhoitopiirien soveltamat sairaalarakennuksien poistokäytännöt

Huomiot: 1) Menojäännöspoisto 3–5%, riippuen investoinnista. 2) Lisäksi hankinnan taloudellisen vaikutusajan oltava 3 vuotta tai pidempi. Huom. aktivointiraja 

toimintayksiköiden oman tarveharkinnan mukaisille lisäinvestoinneille 300t€.  

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

PSSHP Kainuu

▪ 30-v. tasapoisto

▪ Poisto-

menetelmässä 

ei muutoksia 

viimeisen 5 

vuoden aikana

▪ Poistoiksi 

aktivoituvien 

investointien 

raja 10t€2

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2012 poistoja 

lyhennettiin 

40-v. -> 30-v. 

Rakennuksissa 

joissa poistoaikaa 

alle 30 v, voimassa 

vanha poisto-

suunnitelma

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

50t€

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2012 poistoja 

lyhennettiin 

50-v. -> 30-v. Tätä 

vanhemmissa 

rakennuksissa 

voimassa vanha 

poistosuunnitelma

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

30t€

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2015 poistoja 

pidennettiin 

20-v. -> 30-v. 

Ennen v. 2013 

käyttöönotetuissa 

rakennuksissa 

menojäännös-

poisto1

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

10t€

▪ 30-v. tasapoisto

▪ 2013 poistoaikoja 

lyhennettiin 

35-v. -> 30-v. Tätä 

vanhemmissa 

rakennuksissa 

voimassa vanha 

poistosuunnitelma

▪ Poistoksi 

aktivoituvien 

investointien raja 

15t€
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HUS, ero raportoitujen kiinteistökustannusten ja vuokratulojen 
välillä

HUS:n itse raportoimat kiinteistökustannukset ja sisäiset vuokrat1 yhteensä v. 2016, M€

Huomiot: 1) Pääomavuokra on määritetty rakennuksittain kiinteäksi n. 5 v sitten, eikä siinä huomioida esim. korkotason muutoksia. Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat 

kiinteistötiedot, HUS:n toimittamat kiinteistökustannukset ja vuokratiedot, HUS tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

Kiinteistö-

kustannukset

Vuokratulot

150M€

Erotus: 

kiinteistökustannukset 

vs. vuokratulot

Ylläpitovuokra

62M€

138M€

Ylläpito-

kustannukset

66M€

Pääomavuokra

85M€

Poistot ja muut

pääoma-

kustannukset

73M€

Ulkoinen vuokratulo

3M€

12M€

Kommentit

▪ Tarkastelussa ovat mukana HUS:n

omistamat ja itsekäyttämät kiinteistöt sekä 

näiden kiinteistöjen sisällä ulkopuolisille 

vuokratut kiinteistöt

▪ Kustannusten ja vuokratulojen välisen 

erotuksen (12M) taustalla on perityt liian 

korkeat vuokrat, joista maksettiin takaisin 

asiakashyvityksiä ~9M€, erotuksesta 3M€ 

osuuteen ei saatu SHP:ltä selvitystä 

▪ Muihin pääomakustannuksiin kuuluvat 

jäsenkunnille vuosittain maksettava 

peruspääomankorko (10,5M€), 

investointien lainojen korkokulut (2,7M€) 

sekä yksikkökohtaiset mahdolliset 

lisäinvestoinnit

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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PPSHP, ero raportoitujen kiinteistökustannusten ja vuokratulojen 
välillä

PPSHP:n itse raportoimat kiinteistökustannukset ja sisäiset vuokrat yhteensä v. 2016, M€

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, PPSHP:n toimittamat kiinteistökustannukset ja vuokratiedot, Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

29,6M€0,0M€

Erotus: 

kiinteistökustannukset 

vs. vuokratulot

Muu tuotot

1,1M€

VuokratulotKiinteistö-

kustannukset

Ylläpito-

kustannukset

18,2M€

Ulk.

vuokratulo

1,1M€

29,6M€

Poistot

11,4M€

Sisäinen

vuokra

27,3M€

Kommentit

▪ Tarkastelussa ovat mukana SHP:n

omistamat ja itsekäyttämät sekä 

ulkopuolisille vuokraamat kiinteistötilat

▪ Muut tuotot ovat tekniikan yksikön saamia 

tuloja mm. pysäköinnistä, autopaikoista ja 

palveluiden myynnistä

▪ Sisäisen vuokran erottaminen ylläpito- ja 

pääomavuokraan ei PPSHP:n toimittamien 

tietojen perusteella mahdollista

− PPSHP:n sisäiseen vuokraan jyvitettävät 

pääomakustannukset koostuvat vuotuisista 

poistoista ja yksittäisten investointien päälle 

laskettavasta 2% sisäisestä korosta

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto



47

PSSHP, ero raportoitujen kiinteistökustannusten ja vuokratulojen 
välillä

PSSHP:n itse raportoimat kiinteistökustannukset ja sisäiset vuokrat yhteensä v. 2016, M€

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Kiinteistö-

kustannukset

Vuokratulot

22,2M€

Erotus: 

kiinteistökustannukset 

vs. vuokratulot

Ylläpitovuokra

10,5M€

21,7M€

Ylläpito-

kustannukset

12,1M€

Pääoma-

vuokra

9,7M€

Poistot

9,7M€

Ulkoinen

vuokratulo

2,1M€

0,5M€

Kommentit

▪ Tarkastelussa ovat mukana SHP:n

omistamat ja itsekäyttämät sekä 

ulkopuolisille vuokraamat kiinteistötilat

▪ Kustannusten ja vuokratulojen erotuksen 

taustalla on se, että PSSHP perii ulkoisilta 

vuokralaisilta korkeampaa vuokraan kuin 

sisäisiltä vuokralaisilta

▪ Muita huomioita:

− SHP:lle kertyy kustannuksia tyhjistä tiloista, 

joista ei saada vuokratuloja, mutta joiden 

ylläpitokustannukset jyvitetään kaikkien 

käyttäjien sisäisiin vuokriin

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Kainuu, ero raportoitujen kiinteistökustannusten ja vuokratulojen 
välillä

Kainuun itse raportoimat kiinteistökustannukset ja sisäiset vuokrat yhteensä v. 2016, M€

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Kainuun toimittamat kiinteistökustannukset, NHG analyysi

Kiinteistö-

kustannukset

Vuokratulot

6,8M€

Erotus: 

kiinteistökustannukset 

vs. sisäinen vuokra

Ylläpitovuokra

4,7M€

6,6M€

Ylläpito-

kustannukset

4,2M€

Pääoma-

vuokra

2,1M€Poistot

2,4M€

0,2M€

Kommentit

▪ Tarkastelussa ovat mukana SHP:n

omistamat ja itsekäyttämät kiinteistöt

▪ Kustannusten ja vuokratulojen välisen  

erotuksen taustalla on se, että SHP:n

asiantuntijan mukaan loppuvuonna 

2016 perityt ylläpitovuokrat olivat 

kiinteistökustannuksiin nähden ~0,2M€ 

liian korkeita

▪ SHP:n asiantuntijan mukaan poistot 

ovat olleet viime vuosina liian pieniä

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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VSHP, ero raportoitujen kiinteistökustannusten ja vuokratulojen 
välillä

VSHP:n raportoimat kiinteistökustannukset ja sisäiset vuokrat yhteensä v. 2016, M€

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, VSHP:n toimittamat kiinteistökustannukset ja vuokratiedot, NHG analyysi

Erotus: 

kiinteistökustannukset 

vs. vuokratulot

Poisto

ja muut

pääoma-

kustannukset

5,4M€

Ulk. vuokratulo

0,6M€

Ylläpito-

kustannukset

15,6M€

Kiinteistö-

kustannukset

0,0M€

Muut tuotot

1,9M€

Pääoma-

vuokra

5,4M€

Ylläpitovuokra

13,1M€

Vuokratulot

21,0M€ 21,0M€

Kommentit

▪ Tarkastelussa ovat mukana SHP:n

omistamat, itse käyttämät ja ulkopuolisille 

vuokraamat kiinteistöt

▪ Sisäiset vuokrat on kokonaisuutena 

laskettu tässä ilmoitettujen kiinteistö-

kustannusten toteuman perusteella, jolloin 

näiden kahden välillä ei ole eroa

▪ Muut pääomakustannukset koostuvat 

peruspääoman koroista (0,45M€) sekä 

investointien lainojen korkokuluista 

(0,45M€)

− Peruspääoman korkoprosentti v. 2016 oli 0,75 %

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Esimerkki-SHP:ien välillä eroja ulkoa vuokrattujen tilojen 
vuokrissa

Kolmen suurimman esimerkki-SHP:n omistamien ja ulkoa käyttöönsä vuokraamien sairaala- ja toimistorakennuksien 

kiinteistökustannusten keskimääräinen neliöhinta, €/htm2/kk

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

22€

18€

8€
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▪ SHP:n ulkoa vuokraamista tiloista ~41% on muita 

hoitoalanrakennuksia ja ~30% sairaaloita

▪ PPSHP:n ulkoa vuokratun sairaalatilan korkean hinnan 

taustalla on laaja( ~400htm2) leikkaussalitilan vuokra

▪ Muita huomioita:
− PSSHP:ssä ja VSHP:ssä ~80% tiloista vuokrattu SHP:n omistamalta 

kiinteistöyhtiöiltä tai kaupungeilta ja kunnilta

− HUS:ssa ja PPSHP:ssä ~40% tiloista vuokrattu  kaupungeilta ja kunnilta 

tai SHP:n omistamilta kiinteistöyhtiöiltä
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Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto
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Yhteenveto neljän esimerkki-SHP:n sisäiseen vuokraan nykyisin 
kuuluvista kulueristä

Sisäisen vuokran komponentit HUS PSSHP Kainuu PPSHP

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Ei Ei Kyllä

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Kyllä Ei Ei Ei

Maapohja Ei Ei Ei Ei

Ylläpitovuokra

Ylläpitopalvelut

Yleiskustannukset Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Muut hoitokulut Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Jätehuolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Ulkoalueiden hoito Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttö ja huolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Vuokrat Ei Ei Ei Kyllä

Kiinteistövero Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Korjaus Kyllä Ei Kyllä Kyllä

Vahinkovakuutus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttäjäpalvelut

Siivous (yhteiset tilat) Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Ei Ei Ei

Vartiointi Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Vaasan muista SHP:eistä poikkeava sisäisen vuokran kuluerien kohdentaminen tarkasteltu erikseen

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi
Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto



52

Sisäisen vuokran komponentit Mukana vuokrassa? Tarkennuksia

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Poistot sekä rakennusten arvosta että vuotuisista investoinneista

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Systemaattinen oletus: 30 % investoinnista rahoitetaan ulkoisella lainalla, jonka korko 

3 %, minkä lisäksi jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko 3 %

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Kyllä Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko, 3 %

Maapohja Ei Ei huomioida vuokrassa

Ylläpitovuokra

Ylläpito

palvelut

Yleiskulut Kyllä Tilahallinnon toiminnasta syntyvät kulut (mm. hallinnon, hankesuunnittelun ja 

ympäristökeskuksen kulut)

Muut hoitokulut Kyllä Kuuluvat, mutta tämä kulunimike ei yleensä käytössä. 

Jätehuolto Kyllä Yhdyskuntajätehuolto kuuluu, erikoisjätteet hoitaa jokainen yksikkö itse

Ulkoalueiden hoito Kyllä Kuuluu vuokraan

Käyttö ja huolto Kyllä Yleinen huoltomiestyyppinen toiminta

Vuokrat Ei Tilahallinnolla ei ulkoa vuokrattuja tiloja

Kiinteistövero Kyllä Rakennusten ja maa-alueiden vero

Korjaus Kyllä HUS-Kiinteistöt Oy:ltä ostetut kunnossapitopalvelut

Vahinkovakuutus Kyllä -

Käyttäjä

palvelut

Siivous (yhteiset tilat) Ei Yhteisten tilojen siivous ei kuulu

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Ei sisälly vuokraan. Yksiköt hankkivat itse

Vartiointi Kyllä Jatkuva vartiointi kuuluu vuokraan ja siitä tehdään sopimus HUS-kiinteistöjen kanssa

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä -

HUS:n sisäisen vuokran malli

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto

Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  
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Sisäisen vuokran komponentit Mukana vuokrassa? Tarkennuksia

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Poistot sekä rakennusten arvosta että vuotuisista investoinneista

Investointien rahoituskustannukset (korot) Ei Ei huomioida vuokrassa

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Ei Ei huomioida vuokrassa

Maapohja Ei Ei huomioida vuokrassa

Ylläpitovuokra

Ylläpito

palvelut

Yleiskulut Kyllä Sisältää tilahallinnon toiminnan kustannukset (mm. palkat, tilat, tietokonehankinnat)

Muut hoitokulut Kyllä Sisältää useita eri kulueriä, mm. kiinteistön ja alueen kunnossapitotarvikkeet, 

irtaimiston kunnossapitotarvikkeet, matkustus- ,kuljetus-, tele- ja ict-palvelut, rahoitus

Jätehuolto Kyllä Tavallinen jätehuolto kuuluu, erikoisjätteet yksiköt hoitavat itse

Ulkoalueiden hoito Kyllä Ulkoalueiden hoidosta koituvat kustannukset

Käyttö ja huolto Kyllä Kiinteistöjen arkiset ja jatkuvat pienkorjaustoimet (huoltomies-tyyppinen toiminta)

Vuokrat Ei -

Kiinteistövero Kyllä Rakennusten ja maa-alueiden vero

Korjaus Ei Menotiliin liittyvät kulut on kohdistettu mm. käyttöön, huoltoon ja ulkoalueiden hoitoon

Vahinkovakuutus Kyllä -

Käyttäjä

palvelut

Siivous (yhteiset tilat) Kyllä Yhteisten tilojen (kuten porraskäytävät) ja tilahallinnon tilojen siivouskustannukset

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Ei sisälly vuokraan. Yksiköt hankkivat itse

Vartiointi Kyllä Vartiointi kuuluu vuokraan. Tehostetun vartioinnin yksiköt hoitavat itse

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä -

PSSHP:n sisäisen vuokran malli

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto

Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  
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Sisäisen vuokran komponentit Mukana vuokrassa? Tarkennuksia

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Poistot sekä rakennusten arvosta että vuotuisista investoinneista

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Tekninen yksikkö lisää investointeihin 2 % koron, joka laskutetaan pääomavuokrassa

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Ei Ei huomioida vuokrassa

Maapohja Ei Ei huomioida vuokrassa

Ylläpitovuokra

Ylläpito

palvelut

Yleiskulut Kyllä Kattaa mm. teknisen yksikön kulut sekä toimistotarvikkeet

Muut hoitokulut Kyllä Sisäilmaongelmista johtuvat remontit

Jätehuolto Kyllä Sekajätehuollon sekä erikoisjätehuollon kustannukset

Ulkoalueiden hoito Kyllä Ulkoalueiden hoidosta koituvat kustannukset

Käyttö ja huolto Kyllä Sähkö-, lvi- ja toiminnan kulut (budjetoitu 1M€ per yksikkö vuodessa) sekä aineet ja 

tarvikekulut

Vuokrat Kyllä Väistötilojen vuokrat jyvitetään sisäiseen vuokraan

Kiinteistövero Kyllä Rakennusten ja maa-alueiden vero

Korjaus Kyllä Investointi- ja rakennusmenot, joita budjetoitu 1M€ vuodessa

Vahinkovakuutus Kyllä -

Käyttäjä

palvelut

Siivous (yhteiset tilat) Kyllä Yhteisten tilojen ja tekniikan tilojen siivous sisältyy vuokraan 

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Ei sisälly vuokraan, yksiköt hankkivat itse

Vartiointi Ei Kuntayhtymän hallinto hoitaa vartioinnin kilpailutuksen

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä -

PPSHP:n sisäisen vuokran malli

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi 

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto

Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  
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Sisäisen vuokran komponentit Mukana vuokrassa? Tarkennuksia

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Poistot sekä rakennusten arvosta että vuotuisista investoinneista

Investointien rahoituskustannukset (korot) Ei Ei huomioida vuokrassa

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Ei Ei huomioida vuokrassa

Maapohja Ei Ei huomioida vuokrassa

Ylläpitovuokra

Ylläpito

palvelut

Yleiskulut Kyllä Sekalaisia menoja mm. puhelinkulut, työvaatteet, asiantuntijapalvelut, koulutukset

Muut hoitokulut Kyllä Leasing-rakennusten vuokrat ja niiden ylläpitokulut

Jätehuolto Kyllä Sekajätteet kuuluvat vuokraan, erikoisjätteet yksiköt hoitavat itse

Ulkoalueiden hoito Kyllä Ulkoalueiden hoito ostopalveluna ja sen kulut kuuluvat vuokraan

Käyttö ja huolto Kyllä Kiinteistön huolto ja oman henkilöstön tekemät korjaukset, <15t€ investoinnit &  

huoltohenkilöstön palkat

Vuokrat Ei Tilahallinnolla ei vuokrakuluja, joten eivät kuulu sisäiseen vuokraan

Kiinteistövero Kyllä Rakennusten ja maa-alueiden vero

Korjaus Kyllä Ostopalveluina tehdyt korjaukset kuuluvat vuokraan

Vahinkovakuutus Kyllä Kuuluu vuokraan (tilojen osalta) irtaimistosta yksiköt vastaavat itse

Käyttäjä

palvelut

Siivous (yhteiset tilat) Kyllä Yhteisten tilojen siivous kuuluu vuokraan

Siivous (tuotantoyksiköt) Ei Yksiköt vastaavat omien tilojensa siivouksesta

Vartiointi Kyllä Alueen piirivartiointi kuuluu vuokraan

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä -

Kainuun sisäisen vuokran malli

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi 

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto

Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  
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Sisäisen vuokran komponentit Mukana vuokrassa? Tarkennuksia

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Poistot sekä rakennusten arvosta että vuotuisista investoinneista

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Rakentamiskustannusten korot kuuluvat vuokraan

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Kyllä Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko 0,75 %

Maapohja Ei Maapohjaa ei huomioida, koska VSHP maanomistaja

Ylläpitovuokra

Henkilöstökulut Kyllä
Palkat, henkilöstön sivukulut ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmä

Ostetut palvelut Kyllä
Asiakaspalvelut, toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut, korjaus ja ylläpito, 

vahinkovakuutus, matkat ja kuljetukset, muut palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kyllä
Toimisto-, hoito-, apteekki-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeet, sähkö, vesi ja 

lämpö, lyhyen käyttöajan laitehankinnat

Vuokrat Kyllä
Henkilöstön ja potilaiden asuntojen vuokrat, liiketilojen vuokrat, koneiden ja 

laitteiden vuokrat

Muut kulut Kyllä
Rakennusten ja maa-alueiden kiinteistöverot

Sisäiset kustannukset Kyllä Vahtimestaripalvelut ja hallintokustannukset

VSHP:n sisäisen vuokran malli

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi 

Sairaanhoitopiirien kiinteistöjen nykytila2. Liitteet1. Yhteenveto

Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  
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Elinkaaren yli kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtyminen 
neljässä esimerkki-SHP:issä nostaa laskennallisesti sisäisiä 
vuokria kokonaisuutena n. +15–32 % (+28–61 M€, arvio)

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksista neljässä1 esimerkki-SHP:ssä, 

M€/v

Huomiot: 1) VSHP:n sisäisiä vuokria tai kiinteistökustannuksia ei ole raportoitu rakennustasolla, minkä vuoksi VSHP:iä ei sisällytetä rakennustason tietoja hyödyntävään laskennalliseen malliin. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009): Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat 

kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017, Sisäisten toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa (Isoniemi 2002), NHG analyysi
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Sisäinen vuokra,

toteuma yhteensä1

13M€

178M€

+33M€

+16M€

+12M€
28M€

13M€

178M€

Yhdenmukaistettu 

sisäinen vuokra

192M€

45M€ 253M€

1

Sisäisten vuokramallien yhdenmukaistaminen: 

sisältää (i) kuluerät, jotka SHP:t maksavat, mutta joita 

ei kohdisteta kiinteistövuokriin (~2M€), sekä 

(ii) laskennallisen keskineliövuokran vaikutuksen, 

jolla mallinnetaan eroavaisuuksia vuokratasoissa ja 

erityisesti poistoissa (~14M€)

2 3

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (laki-ehdotuksen HE 

15/2017 yleis-perusteluissa 

esitetty arvio)

3

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5 % tuottovaateesta, 

joka laskettu peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen tasearvosta 

huomioiden HUS:n vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Huom. selvityksessä ei ole käytettävissä tietoa 

tulevaisuudessa kiinteistöihin sovellettavasta 

tuottovaateesta, eikä sovellettavaan 

tuottovaateen suuruuteen oteta tässä kantaa

INDIKATIIVINEN ARVIO

2 %

5 %

1

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

0

Esimerkki-SHP:ien 

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

0

▪ Tarkasteltujen neljän1 esimerkki-

SHP:n sisäisten vuokrien toteuma 

yht. nousisi arvion mukaan 28–61M€ 

(pääoman tuottovaade 2–5 %)

▪ Vaikutus yksittäisen SHP:n vuokra-

toteumaan riippuu SHP:n nykyisin 

soveltamasta vuokramallista ja 

vuokratasoista

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Elinkaaren yli kokonaisvastuulliseen vuokramalliin
siirtymisen vaikutukset keskimääräisessä, laskennallisessa 
(sisäisessä) neliövuokrassa

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksista neljässä1 esimerkki-

SHP:ssä, €/kk/htm2

Huomiot: 1) VSHP:n sisäisiä vuokria tai kiinteistökustannuksia ei ole raportoitu rakennustasolla, jonka vuoksi VSHP:ta ei sisällytetä rakennustason tietoja hyödyntävään laskennalliseen malliin. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009): Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat 

kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017, Sisäisten toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa (Isoniemi 2002), NHG analyysi
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1

Sisäisten vuokramallien yhdenmukaistaminen: 

sisältää (i) kuluerät, jotka SHP:t maksavat, mutta joita 

ei kohdisteta kiinteistövuokriin (~2M€), sekä 

(ii) laskennallisen keskineliövuokran vaikutuksen, 

jolla mallinnetaan eroavaisuuksia erityisesti 

pääomavuokran poistoissa (~14M€)

3

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (lakiehdo-tuksen HE 

15/2017 yleisperus-teluissa

esitetty arvio)

3

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5% tuottovaateesta, 

joka laskettu peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen tasearvosta 

huomioiden HUS:n vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Huom. selvityksessä ei ole käytettävissä tietoa 

tulevaisuudessa kiinteistöihin sovellettavasta 

tuottovaateesta, eikä sovellettavaan 

tuottovaateen suuruuteen oteta tässä kantaa

INDIKATIIVINEN ARVIO

2%

5%

1

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

0

Esimerkki-SHP:ien

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

0

▪ Tarkasteltujen neljän1 esimerkki-SHP:n 

keskimääräinen sisäinen vuokra nousisi 

arvion mukaan 2,4 –5,1 €/kk/htm2

(pääoman tuottovaade 2–5%)

▪ Vaikutus yksittäisen SHP:n vuokra-

toteumaan riippuu SHP:n nykyisin 

soveltamasta vuokramallista ja 

vuokratasoista

2

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Huomiot: 1) HUS, PPSHP, PSSHP ja Kainuu. 2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009).

Lähteet: Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017

Sisäisten 

vuokramallien 

yhdenmukaistaminen 

– yleistettävät tekijät 

Osa-alue Kuvaus

Laskennallinen 

tuottovaatimus

Tilahallinnon 

tehostuminen

1

▪ Tuottovaateen asettaminen 2–5 % tasolle nostaisi yhteenlaskettuja vuokria n. 12M€–45M€ vuodessa

▪ Vaikutus laskettu rakennusten kirjanpitoarvoista: tuottovaatimus-% * rakennuksen kirjanpitoarvo 

huomioiden SHP:n jo perimät peruspääoman tuotot (HUS 10,5M€)

▪ Käytetty havainnollinen tuottovaateen vaihteluväli pohjautuu Suomessa liikelaitosmuotoisille 

tilakeskuksille yleisesti käytettyyn peruspääoman tuottovaateeseen 3–8 %2

▪ Tilahallinnon tehostamisen vaikutukset arvioitu yleiskulujen pienenemisenä, vaikutus -0,7M€

▪ Arvio perustuu Hallituksen esityksessä (15/2017) esitettyyn arvioon valtion palvelukeskusrakenteilla 

saavutettavaan ~20 % palvelutuotannon (tehostumiseen suhteessa hajautettuihin malleihin –

tehostuminen tulkittu yleiskulujen pienenemisenä -20 %

Esimerkki-SHP:ien 

vuokriin jo nykyisin 

kohdistamat 

tuottovaateet ja 

korkokustannukset

▪ Osaan tarkasteltujen esimerkki-SHP:n sisäisen vuokran malleista sisältyy peruspääoman tuottovaade ja 

ulkoisen rahoituksen korkokustannukset (yhteensä n. 13M€) – erotetaan lähtötilanteessa näkyväksi

− HUS peruspääoman tuottovaade 10,5M€ (3 %), joka vastaa n. 1,5 % tuottovaadetta laskettuna kiinteistöjen 650M€ 

tasearvosta

− Ulkoisen rahoituksen korkomenot HUS 2,7M€ ja PPSHP 170t€ – SHP:t soveltaneet omia mallejaan näiden laskennallisten 

korkomenojen määrittämiseen

0

2

3

▪ Kohdistettu yhdenmukaistettuun sisäiseen vuokramalliin ylläpito- ja pääomakuluerät, joita SHP:t 

nykytilassa maksavat, mutta joita kaikki SHP:t eivät ole kohdistaneet kiinteistöjen vuokriin (+2,1M€)

− Ylläpitokustannuksiin kuuluvat erien yhdenmukaistamisen (mm. siivous) vaikutus (+1,9M€)

− Ulkoisen rahoituksen korkokustannuksien yhdenmukaistamisen vaikutus (+0,2M€)

▪ Laskettu kiinteistöjen sisäiset vuokrat laskennallisilla neliövuokrilla, millä mallinnetaan karkeasti piirien 

välisiä eroavaisuuksia erityisesti pääomavuokran poistoissa  (~14M€)

Laskentaperusteet: arvio kokonaisvastuulliseen vuokramalliin 
siirtymisen vaikutuksista esimerkkisairaanhoitopiireissä

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Back-up: laskennassa sovellettu yhdenmukainen sisäisen vuokran 
malli vastaa suurelta osin esimerkki-SHP:n nykyisiä vuokramalleja

Sisäisen vuokran komponentit Sovellettu yhden-

mukainen malli

HUS PSSHP Kainuu PPSHP

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Investointien rahoituskustannukset (korot) Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä

Omistajan tuottovaade tai riskikerroin Kyllä Kyllä Ei Ei Ei

Maapohja Ei Ei Ei Ei Ei

Ylläpitovuokra

Ylläpito-

palvelut

Yleiskustannukset Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Muut hoitokulut Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Jätehuolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Ulkoalueiden hoito Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttö ja huolto Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Vuokrat Ei Ei Ei Ei Kyllä

Kiinteistövero Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Korjaus Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä

Vahinkovakuutus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Käyttäjä-

palvelut

Siivous (yhteiset tilat) Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Siivous (yksiköt) Ei Ei Ei Ei Ei

Vartiointi (piirivart.) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi Kuuluu vuokraan           Ei kuulu vuokraan  

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Back-up: sisäisten vuokramallien kuluerien yhdenmukaistamisen 
vaikutukset sairaanhoitopiireittäin ja kuluerittäin

Sisäisen vuokran komponentit HUS PSSHP Kainuu PPSHP

Pääomavuokra

Poistot (hankinta ja investoinnit)

Investointien rahoituskustannukset (korot) 2 748 t€ +162 t€ +59 t€ 170 t€

Omistajan tuottovaatimus (5%)
+24 000 t€

(10 500 t€)
+11 525 t€ +2 851 t€ +6 954 t€

Maapohja

Ylläpitovuokra

Ylläpitopalvelut

Yleiskustannukset

Muut hoitokulut -325 t€

Jätehuolto

Ulkoalueiden hoito

Käyttö ja huolto

Vuokrat -832 t€

Kiinteistövero

Korjaus Jyvitetty muihin kuluihin

Vahinkovakuutus

Käyttäjäpalvelut

Siivous (yhteiset tilat) +2 009 t€

Siivous (tuotantoyksiköt)

Vartiointi (piirivartiointi) +1 067 t€

Käyttöpalvelut Sähkö, vesi ja lämpö

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi Lisätty vuokraan                Poistettu vuokrasta  

Kainuussa muut hoitokulut -

menotili pitää sisällään 

leasing-rakennusten vuokrat, 

jotka poistetaan tarkastelusta

PPSHP:ssa tällä menotilillä 

sisäisiin vuokriin jyvitetyt 

väistötilojen vuokrat, jotka 

poistetaan tarkastelusta

PPSHP:n kustannukset 

laskettu muiden SHP:n

saman menotilin 

keskiarvoistetuilla

neliökustannuksilla

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto

HUS:n kustannukset laskettu 

muiden SHP:ien saman 

kuluerän keskiarvoistetuilla

neliökustannuksilla

Lisätty toteutuneen 

tuottovaateen (10,5M€) 

päälle laskennallinen lisäosa 

5 % tuottovaateeseen

Toteuma, ei muutosta
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Back-up: yhdenmukaistettujen vuokratasojen laskenta (1/2)

Huomiot:1) HUS:n neliövuokra laskettu ilman asiakashyvitystä (9M€) ja peruspääoman tuottovaatimusta 2) VSHP:n eriävän kuluerittelyn takia sen tietoja ei käytetty vuokrien yhdenmukaistamisessa 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Esimerkki-SHP:ien keskimääräiset neliövuokrat ja yhdenmukaistettu 

keskimääräinen vuokrataso, €/kk/htm2

Esimerkki-SHP:n keskimääräiset yhdenmukaistetut neliövuokrat 

rakennuksen iän ja käyttötarkoituksen mukaan, €/kk/htm2

Kuvaus

▪ Esimerkki-SHP:eille2 muodostettiin yhden-

mukaistetut rakennustyyppikohtaiset vuokratasot 

keskimääräisillä neliövuokrilla, jotka on laskettu 

esimerkki-SHP:ien kiinteistökustannuksista

▪ HUS:n vuokratason vaikutus laskennalliseen 

vuokraan on merkittävä suuren kiinteistömassan 

ja muita SHP:ta korkeampien sisäisten vuokrien 

vuoksi: pääajurina korkeammissa vuokrissa on 

muita SHP:ejä sekä suhteellisesti että 

neliövuokrana mitattuna suurempi poistojen osuus

▪ Laskennalliseksi yhdenmukaistetuksi neliövuokraksi 

muodostui SHP:ien raportoimien kiinteistötietojen 

perusteella 16,3€/kk/htm2

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto

11,0€

12,8€13,2€13,3€

18,1€

5,0

10,0

15,0

20,0

PSSHPHUS1

Laskennallinen

vuokra 16,3€

KainuuVSHP1 PPSHP

Rakennuksen 
ikä

Sairaala
Muu hoitoalan 

rakennus
Toimisto Muu rakennus

0-10 v 17,1 10,0 14,6 7,0

11-30 v 17,1 10,0 14,6 7,0

31-50 v 17,1 10,0 14,6 7,0

>50 v 17,1 10,0 14,6 7,0
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Back-up: yhdenmukaistettujen vuokratasojen laskenta (2/2)

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Esimerkki-SHP:ien kiinteistöt iän ja rakennustyypin 

mukaan, htm2

▪ Esimerkki-SHP:ien vuokratasojen yhdenmukaistamisen 

yhteydessä tarkasteltiin rakennusten iän vaikutusta vuokriin

▪ Tarkastelun perusteella päädyttiin käyttämään rakennus-

tyypeittäin eri kiinteistöikäluokille samaa neliövuokraa, koska 

laskennan perustana olevat neliömäärät eri ikä- ja rakennus-

tyyppiluokissa eivät mahdollista luotettavien ikäluokka-

kohtaisten keskineliövuokrien laskentaa

Esimerkki-SHP:ien keskim. yhdenmukaistetut neliövuokrat 

rakennuksen iän ja käyttötarkoituksen mukaan, €/kk/htm2

Esimerkki-SHP:ien keskim. rakennuksen käyttötarkoituksen 

perusteella yhdenmukaistetut neliövuokrat, €kk/htm2

Edellisen sivun eur/htm2 taulukko

Rakennuksen 
ikä

Sairaala
Muu 

hoitoalan 
rakennus

Toimisto
Muu 

rakennus

0-10v. 17,9 N/A N/A 9,2

11-30v. 14,7 N/A N/A 6,9

31-50v. 15,0 7,6 4,5 8,2

>50v. 19,3 12,4 15,3 5,2

Kommentit

Rakennuksen 
ikä

Sairaala
Muu 

hoitoalan 
rakennus

Toimisto Muu rakennus

0-10v. 17,1 10,0 14,6 7,0

11-30v. 17,1 10,0 14,6 7,0

31-50v. 17,1 10,0 14,6 7,0

>50v. 17,1 10,0 14,6 7,0

Rakennuksen 
ikä

Sairaala
Muu 

hoitoalan 
rakennus

Toimisto
Muu 

rakennus

0-10v. 82 535 0 0 10 004

11-30v. 71 881 0 0 7 734

31-50v. 350 473 5 344 2 666 18 723

>50v. 374 682 4 668 27 703 24 553

Esimerkki-SHP:ien analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Valtakunnallisesti kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtyminen 
nostaa laskennallisesti vuokratasoa arviolta n. +17–33 %

Perustuu oletukseen, että esimerkki-SHP:ien tilanne on yleistettävissä koko maahan

Arvio tilakustannusten kohdistuksen yhdenmukaistuksen vaikutuksesta valtakunnallisesti, M€/v

Huomiot: 1) Valtakunnallinen sisäisen vuokran toteuma on arvioitu raportoitujen kiinteistökustannusten (SHP:ien ilmoittamat poistot ja ylläpitokustannukset) perusteella. 

2) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti asetettu peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009). 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), NHG analyysi

0

150

750

300

600

450

77M€ -2M€

466M€

Sisäinen vuokra, 

toteuma yhteensä1

40M€

41M€

Yhdenmukaistettu 

sisäinen vuokra

466M€

75M€

117M€ 621M€

81M€0

1

2 3

Sisäisten vuokramallien 

yhdenmukaistaminen: 

yleistetty esimerkki-SHP:ien 

tarkastelun perusteella vuokra-

mallien yhdenmukaistamisen 

vaikutukset valtakunnallisiksi

Kaikkien SHP:ien raportoimat toteutuneet 

kiinteistökustannukset: 

käytetty kiinteistökustannuksia vuokra-toteuman 

indikaattorina; huom. raportoidut 

kustannustiedot vaikuttavat puutteellisilta, jonka 

vuoksi toteuma on indikatiivinen

0 1

INDIKATIIVINEN ARVIO

2%

5%

Tilahallinnon tehostuminen: 

Hallinnon yleiskustannuksiin 20 % 

tehostuminen (lakiehdotuksen HE 

15/2017 yleisperusteluissa esitetty 

arvio)

3

Laskennallinen tuotto-

vaatimus: havainnollistettu 

systemaattisesti sovelletun  

2–5 %2 peruspääoman 

tuottovaateen vaikutus

2

▪ Keskeinen oletus tässä 

tekijässä on esimerkki-

SHP:n vuokramallien ja -

tasojen yhdenmukais-

tamisen vaikutuksien 

yleistettävyys kuvaamaan 

valtakunnallista tilannetta

▪ Havainnollistettu vaikutus 2–5 % 

tuottovaateesta, joka laskettu 

peruspääoman tuottovaateen 

mukaisin periaattein kiinteistöjen 

tasearvosta huomioiden SHP:n 

(HUS:n) vuokriin jo sisältyvä 

tuottovaade

▪ Kaikkien SHP:n 

sisäisten vuokrien 

toteuma yhteensä nousisi 

81–155M€ (pääoman 

tuottovaade 2–5 %)

Valtakunnallinen analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Laskentaperusteet: arvio kokonaisvastuulliseen vuokramalliin 
siirtymisen vaikutuksista valtakunnallisesti

Huomiot: 1) Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille yleisesti käytetty peruspääoman tuottovaatimus on 3–8 % (Isoniemi 2009) 

Lähteet: Sairaanhoitopiirien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä (Isoniemi 2009), HE 15/2017

Sisäisten 

vuokramallien 

yhden-

mukaistaminen 

Osa-alue Huomiot

Omistajan 

määrittelemä 

peruspääoman 

tuottovaatimus

Tilahallinnon 

tehostuminen

▪ Tuottovaateen asettaminen 2–5 % tasolle nostaisi arvioitua valtakunnallista sisäisen vuokran toteumaa 

~41M€–128M€ vuodessa – tässä huomioitu, että HUS tuottovaade (10,5M€) sisältyy nykyvuokraan

− Laskentateknisesti tuottovaateen vaikutuksen laskeminen on perustettu kiinteistöjen tasearvoon: 

tuottovaatimus-% * SHP:n kiinteistöjen tasearvo (~2,6mrd.€)

− Laskentaan sisältyy tekninen oletus, että valtakunnallisesti tarkasteltuna muissa SHP:eissä kuin HUS:ssä ei nykyisin 

sisällytetä peruspääoman tuottovaadetta kiinteistöjen sisäisiin vuokriin

▪ Käytetty havainnollinen tuottovaateen vaihteluväli pohjautuu Suomessa liikelaitosmuotoisille 

tilakeskuksille yleisesti käytettyyn peruspääoman tuottovaateeseen 3–8 %1

▪ Tilahallinnon tehostamisen vaikutukset arvioitu yleiskulujen pienenemisenä, vaikutus -1,7M€

▪ Arvio perustuu Hallituksen esityksessä (15/2017) esitettyyn arvioon valtion 

palvelukeskusrakenteilla saavutettavaan ~20 % palvelutuotannon (tämän tulkinta: hallinnon 

yleiskustannukset) tehostumiseen suhteessa hajautettuihin malleihin

▪ Lisätty valtakunnalliseen SHP:ien sisäisten vuokrien toteumaan yhdenmukaistettuun elinkaaren yli 

kokonaisvastuulliseen vuokramalliin siirtymisen vaikutus. Vaikutus on laskettu suhteellisena 

muutoksena (n. +9 %) nykyisten tilakustannusten kohdistusten perusteella määritettyyn sisäiseen 

vuokratasoon nähden esimerkki-SHP:n tarkastelusta (+40M€).

1

2

3

Valtakunnallinen analyysi ja tulokset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Yhteenveto

Lähteet: Sairaanhoitopiirien Maakuntien tilakeskukselle toimittamat kiinteistötiedot, NHG analyysi

Sairaanhoitopiireillä 

~3,7M htm2 

kiinteistökanta, 

josta valtaosa 

vanhoja sairaala-

kiinteistöjä

▪ Valtakunnallinen sairaanhoitopiirien raportoima kiinteistöala on n. 3,7M htm2, josta SHP:t omistavat n. 70 %
− Käyttöön vuokratuista kohteista n. 2/3 on muita hoitoalan rakennuksia (kuin sairaaloita) 

− Tarkempaan tarkasteluun valittujen viiden esimerkki-SHP:n osuus kiinteistöalasta on n. 35% (1,3M htm2)

▪ Sairaalat muodostavat merkittävän osan (67 %) kiinteistökannan neliöalasta, muiden hoitoalan 

rakennuksien osuus 19 %, toimistojen 4 % ja muiden rakennuksien 11 %

▪ SHP:n omistama kiinteistökanta on vanhaa: n. 80 % kiinteistöistä on yli 30 v ja n. 50 % yli 50 v vanhaa

Esimerkki-SHP:ien 

sisäisen vuokran 

järjestelmät ovat 

perusperiaatteiltaan 

yhteneväiset, 

tarkemman tason 

vuokramäärittelyssä 

eroja

▪ Valittujen viiden esimerkki-SHP:n sisäisen vuokran järjestelmät ovat lähtökohdiltaan yhteneväiset: 

käytössä kustannusperusteinen sisäinen vuokra, johon sisällytetään pääoma- ja ylläpitokustannuksia 

▪ Tarkemman tason vuokran määrittelytavat ja kustannuksien kohdistamiset eroavat sairaanhoitopiireittäin: 

merkittävimmät erot vuokrajärjestelmien välillä ovat pääomakustannuksien käsittelyssä: 

poistokäytännöissä, ulkoisen rahoituksen korkomenojen ja oman pääoman tuottovaateen huomioimisessa

▪ Esimerkki-SHP:ien sisäiset vuokrat kattavat ne kiinteistökustannukset, jotka kiinteistöille on kohdistettu –

kulueristä investointien ulkoisen rahoituksen korkomenoja ei ole järjestelmällisesti huomioitu vuokramal-

leissa, maankäytöstä ei peritä vuokraa eikä 3/5 piirissä ole tuottovaadetta määritelty (tai se on nolla) 

▪

SHP-kiinteistöjen 

vuokratason 

arvioidaan 

nousevan 

siirryttäessä yhtiö-

muotoisen tahon 

valtakunnallisesti 

yhdenmukaiseen 

vuokramalliin

▪ Yhtiömuotoisen tahon yhdenmukaiseen sisäiseen vuokraan siirtymisen vaikutuksen arvioidaan olevan 

valtakunnallisesti vuokratasoa kokonaisuudessa nostava suuruusluokassa +17–33 % – osa tästä kustan-

nuksesta on kuitenkin jo nyt sairaanhoitopiirien maksamaa, mutta sitä ei ole vyörytetty sisäisiin vuokriin
− Arvio perustuu oletukseen viiden esimerkki-SHP:n tilanteen yleistettävyydestä koko Suomeen; arviossa ei ole huomioitu yhteisen 

kiinteistöjen johtamisjärjestelmän mahdollistamia kiinteistöalan käytön ja neliötehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia

− Mahdollisen korjausvelan vaikutusta vuokriin ei ole arvioitu, mutta se tunnistetaan yhdeksi merkittävimmistä riskitekijöistä yhtiömuotoisen 

toimijan kiinteistöjen taloudellisesti kestävälle hallinnalle 

▪ Arvioitua vuokratason nousua ajaa kaksi päätekijää: (i) pääomalle asetettava tuottovaade, joka tässä 

ymmärretään julkissektoria palvelevan yhtiömuotoisen tahon riskikertoimena, eli turvaa toiminnan 

taloudellista kestävyyttä ja (ii) SHP:ien sisäisten vuokramallien ja -tasojen yhdenmukaistaminen
i. Arviossa on käytetty puhtaasti laskennallista 2–5 % tuottovaadehaarukkaa

ii. Arviossa huomioidaan systemaattisesti eri kuluerät ja yhdenmukaistetaan vuokratasot (vaikutus syntyy lähinnä pääomavuokrasta)

Yhteenveto ja johtopäätökset2. Liitteet1. Yhteenveto
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Johtopäätökset

▪ Sairaanhoitopiirien sisäisen vuokran järjestelmät ovat perusperiaatteeltaan yhteneväiset: vuokrien 

määritykseen käytetään kustannusperäistä sisäistä vuokraa, joka koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta, mutta 

mallien yksityiskohdat poikkeavat toisistaan selvästi.

▪ Siirtyminen keskitettyyn kiinteistöjen johtamisjärjestelmään ja yhdenmukaiseen vuokramalliin tulee kuitenkin 

vaikuttamaan eri tavalla eri maakuntiin, koska sisäiseen vuokraan sisällytettävissä kuluerissä on sairaanhoito-

piirikohtaisia eroja, etenkin pääomavuokran osalta.

▪ Siirtymässä maakuntien laskennalliset vuokramenot tulevat kasvamaan eri tekijöiden seurauksena – sairaan-

hoitopiirikohtaisten erojen vuoksi osassa maakunnista vuokramenot kasvavat enemmän, osassa vähemmän

− Kiinteistökustannusten kohdentaminen sisäisiin vuokriin ei ole kattavaa: kaikki piirit eivät sisällytä esimerkiksi ulkoisen rahoituksen 

kustannuksia kiinteistökustannuksiin tai sisäisiin vuokriin. Nämä kustannukset kuitenkin tulevat tälläkin hetkellä sairaanhoitopiirien 

maksettavaksi.

− Piirien välillä on eroja myös yksittäisten kustannuserien tasoissa: erityisesti poistojen suuruus hyötyneliötä kohden vaihtelee merkittävästi 

ja sen vaikutus kokonaisvuokratasoon on suuri (taustalla mm. erot tasearvoiltaan merkittävien sairaalakiinteistöjen poistoajoissa) 

− Tämän tarkastelun piirissä tulevaisuuden vuokran suuruuteen eniten vaikuttava tekijä on pääoman tuottovaade, jota tällä hetkellä ei ole 

käytössä kaikissa piireissä – piireissä, joissa sisäiseen vuokraan on jo sisällytetty pääoman tuottovaade, vuokrakustannusten kasvu voi 

jäädä pieneksi. Pääomantuottovaade on myös tapa varautua riskeihin, kuten yllättäviin korjausmenoihin, jolloin sen kerääminen on

perusteltua. Tällä hetkellä riskiin ei varauduta etukäteen, vaan sen realisoituessa kustannukset koituvat veronmaksajien katettaviksi.

− Vuokramenojen kasvuun vaikuttaa myös merkittävästi, miten käytössä olevan kiinteistöalan määrä ja kiinteistöinvestoinnit kehittyvät. Selvi-

tyksessä ei huomioitu yhteisen kiinteistöjen johtamisjärjestelmän mahdollistamia kiinteistöalan käytön ja neliötehokkuuden parantumista.

▪ Muita merkittäviä sisäisiin vuokriin tai vuokrausmalliin tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistöjen 

korjausvelka ja omaisuudensiirron jälkeinen shp:n kiinteistökannan tasearvoistus

− Näitä tekijöitä ei ole arvioitu tässä selvityksessä – todetaan kuitenkin korjausvelasta, että tarkastelluista esimerkkipiireistä HUS 

oli ainoana tätä arvioinut jollain tapaa (karkea asiantuntija-arvio): HUS:n arvio korjausvelasta on n. 839M€ kiinteistöistä, joiden 

laskennallinen arvo taseessa on n. 690M€

Yhteenveto ja johtopäätökset2. Liitteet1. Yhteenveto



Yhteystiedot

Riikka-Leena Leskelä, Tutkimusjohtaja, riikka-leena.leskela@nhg.fi tai +358 50 410 0737

Tuomas Nikoskinen, Projektipäällikkö, tuomas.nikoskinen@nhg.fi tai +358 50 558 8461


