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Terveellisiä, turvallisia ja tehokkaita 

tiloja maakuntien tarpeisiin



SUOMEN SUURIN 
TOIMITILAYHTIÖ



Tarjoamme maakunnille vuodesta 

2021 lähtien kaikki niiden tarvitsemat 

tilat ja työympäristöt: 

sairaalat, terveyskeskukset, 

sosiaalipalveluiden tilat ja 

pelastusasemat. 

Palvelumme kattavat kiinteistöjen 

koko elinkaaren rakennuttamisesta 

vuokraamiseen sekä ylläpitoon ja 

kehittämiseen.



OLEMME MAAKUNTIEN 
OMISTAMA OSAKEYHTIÖ

Siirrymme asiakkaidemme eli 

maakuntien omistukseen vuoden 2021 

alusta lähtien. 

Valmisteluvaiheen ajan olemme 

Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö ja 

toimimme Senaatin rahoituksella.



KESKITETYN TILAHALLINNAN SÄÄSTÖPOTENTIAALI

80–300 m€
5–8 vuoden 

kuluttua

Tiivistyvä palveluverkko 

Keskitetty tilahallinta 

Tilahankinnan 

konseptointi 

Rakennushankkeiden 

konseptointi 

Sairaaloiden 

yhtenäiset 

ylläpitokäytännöt 

Tilojen käytön 

tehokkuus 

paranee ja 

tilakustannukset 

laskevat 



MISSIOMME

Tehtävämme on varmistaa, että 

Suomen 18 maakuntaa voivat 

palvella asukkaitaan 

edistyksellisissä, tehokkaissa, 

ympäristöystävällisissä ja 

turvallisissa tiloissa.



VISIOMME

Tarjoamme maakuntien 

tarpeisiin maailmanluokan 

tilaratkaisuja ja työympäristöjä. 

Voimavarojamme ovat  

osaaminen, paikallistuntemus ja 

uusin teknologia. 



PALVELUT



MAAKUNNAT 
PILOTOIVAT  PALVELUITA

• Tilatietojärjestelmä (Etelä-Pohjanmaa)

• Toimitilastrategia (Siun Sote)

• Kiinteistötietojärjestelmä (Päijät-Häme) 

• Sopimuspohjat (Kymenlaakso)

• Huoltokirja (alkaa vuoden 2019 alussa)



TILATIETO LAAJAAN 
KÄYTTÖÖN JO 2019

• Tilatietojärjestelmään kerran tallennettu tilatieto 

palvelee sekä johtamista että tilojen käyttäjien 

arkea

• tehokkaampi toimitilajohtaminen

• ajantasainen tieto maakunnan tiloista

• budjetointi

• vuokraus

• Pilottivaiheen jälkeen tilatietopalvelu on kaikkien 

maakuntien käytettävissä heinäkuussa 2019

CASE: 
Tilatieto-
palvelu



VALMISTELUUN TARVITTAVAT TIEDOT

1. Asiakastarpeet

• Asiakastarpeiden sekä 
asiakkaiden organisoitumisen ja 
toimintamallien ymmärtäminen. 
Rajapinnoista sopiminen 
asiakkaan kanssa.

• Asiakkaiden tarpeet ohjaavat 
yhtiön toiminnan suunnittelua ja 
rakentamista

2. Omistuksen tiedot

• Siirtyvien kiinteistöjen tiedot, 
rakennuskohtaiset 
ylläpitokustannukset ja niihin 
liittyvät taloudelliset seikat 
(esim. poistosuunnitelma)

• Kiinteistötiedot ovat toiminnan 
suunnittelun pohja. Taloustiedot 
tarvitaan vuokrien laskennan ja 
yhtiön talouden suunnitteluun

3. Vuokraustiedot

• Kunnilta vuokrattavien tilojen 
kiinteistötiedot ja kaupalliset 
tiedot. Tiedot myös kuntien ja 
piirien sisään vuokraamien 
tilojen vuokrasopimuksista

• Edelleenvuokrattavat tilat ovat 
noin puolet yhtiön toiminnasta. 
Nykyiset vuokrasopimukset on 
huomioitava suunnittelussa

4. Muut sopimukset

• Muita sopimuksia ovat mm. 
toimitilapalvelut, 
palveluhankinnat ja 
yhteistyösopimukset

• Yhtiö hyödyntää 
siirtymävaiheessa olema olevia 
sopimuksia. Päättyvät 
sopimukset uusitaan ja muita 
tarkistetaan. 

5. Rakennushankkeet

• Suunnitteilla olevat, 
käynnistyneet ja käynnistyvät 
sote-toiminnan 
rakennushankkeet

• Investoinnit vaikuttavat yhtiön 
perimään kokonaisvuokraan, 
vaativat ylläpitotoiminnan 
järjestämisen ja vaikuttavat 
yhtiön rahoitustarpeeseen

6. Siirtyvä henkilöstö

• Henkilöstön osaaminen ja roolit 
sekä keskustelu toiveista

• Henkilöstön osaaminen ja 
organisoituminen ohjaavat 
tulevan toiminnan suunnittelua

• Huom. henkilöstötiedot ja 
työehtosopimukset saadaan 
valmisteluorganisaatiolta

7. Tekniikka

• Tiedot toimitiloihin ja niiden 
hallintaan liittyvistä teknisistä 
laitteista, sisältäen 
tietojärjestelmät ja IT-laitteet

• Yhtiö hyödyntää olemassa olevaa 
tekniikkaa ja toisaalta rakentaa 
uuden teknologian avulla uusia 
toimintamalleja

8. Siirtyvät yhtiömuotoiset 
toimitilat ja –palvelut

• Siirtyvien sairaanhoitopiirien 
omistamien yhtiöiden toiminnan 
ja talouden tiedot sekä 
omistusmuutoksen vaatimat 
juridiset ja hallinnolliset seikat

• Yhtiöiden tiedot tarvitaan 
rahoituksen hakuun ja 
haltuunoton valmisteluun

Maakunta

Sairaanhoitopiirit Osakeyhtiöt

Kunnat ja shp:t

Tiedon pääasiallinen lähde





TILOJEN VUOKRAUS



4 ERILAISTA VUOKRAMALLIA

Tilakeskuksen 
omistamat kiinteistöt

Sopimusperusteinen 
vuokrajärjestelmä

Kokonaisvuokrasopimus

Kuntien omistamat 
kiinteistöt

Vuokraus lakisääteinen; 
3+1v

Vuokran määrän ja 
sisällön määrää 

Valtioneuvoston asetus

Kokonaisvuokrasopimus

Muiden omistamat 
tilat

Vuokrasopimuksien 
vastuut siirtyvät 

sellaisinaan

Sopimusvastuiden siirto 
maakunnalle 
lakisääteinen

ARA-kohteiden vuokra ao. säädösten mukaan omistajasta riippumatta



OLEMME 
PALVELUKSESSASI



OLLAAN YHTEYDESSÄ

Olavi Hiekka
Toimitusjohtaja

Jukka Latvala
Talousjohtaja

Mikko Hollmén
Asiakkuusjohtaja

Hannu Lähteenmäki
Ylläpitojohtaja

Petri Laurikka
Rakennuttamisjohtaja

Heli Huopainen
Henkilöstöjohtaja

Ari Maaninen
Tietohallintojohtaja

Katri Laukkanen
Viestintäjohtaja



SEURAA MEITÄ ERI 
KANAVISSA

Omat kanavat

• maakuntientilakeskus.fi

• Twitter, LinkedIn, Youtube

• Uutiskirje

• Tapahtumat

Rekrytointi 

• Kuntarekry

• LinkedIn

Maakunta- ja sote-uudistus

• alueuudistus.fi

• omamaakunta.fi



KIITOS!


