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Maakuntien tilakeskus Oy tarjoaa toimitiloja 

suomalaisten hyvinvointia ja alueiden 

elinvoimaisuutta edistäviin palveluihin. Tehtävämme 

on huolehtia kaikista tulevien maakuntien 

tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, 

terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista 

pelastusasemiin ja toimistoihin.



MAAKUNTIEN TILATARPEET JA SELVITYKSEN TILANNE

Kuntien perusterveydenhuollon tilat
Terveyskeskukset, sairaalat

Lasten neuvolat. muut

Karkea neliöarvio 3,3 Mm²

Karkea vuokra-arvio 500 M€/v

Kuntien sosiaalitoimen tilat
Vanhustenhoito, vammaispalvelut

Lastensuojelu, asumispalvelut, ym.

Karkea neliöarvio 3,4 Mm²

Karkea vuokra-arvio 450 M€/v

Pelastustoimen tilat
Kunnilla paloasemia n. 770 kpl

Muita paloasemia n. 190 kpl

Karkea neliöarvio 0,62 Mm²

Karkea vuokra-arvio 100 M€/v

Sairaanhoitopiirit
20 kpl, 3,2 Mm²

Karkea vuokra-arvio n. 600 M€/v

Erityishuoltopiirit
17 kpl, 0,2 Mm²

Karkea vuokra-arvio n. 50 M€/v

Vesistörakenteet
Pääosin Pohjanmaalla olevia 

patorakenteita

Karkea vuokra-arvio 5 M€/v

Toimistotilat
ELY-keskus 15 kpl

TE-toimisto 83 kpl

Sopimuksia 264, 192.000 m², 27,5 M€/v

Ympäristöterveys

Alue-kehittäminen

Tienpito- ja liikennesuun.

Maaseudun keh. ja lomitus

Vuokraa omasta taseesta
Edelleenvuokraa siirtymäkaudeksi 

pääosin kuntien tiloja

Omistetut kiinteistöyhtiöt 84 kpl
Tytär- ja osakkuusyhtiöt

Myös palvelutuotantoa

Maakuntien liittojen kiinteä omaisuus

Edelleenvuokraa muiden taseesta

Karkea vuokra-arvio
omasta taseesta 650 M€/v

edelleenvuokraus 1 100 M€/v

Yhteensä 1,75 Mrd€/v



Häiriötön ja onnistunut haltuunotto 2020

 Haltuunotto ja siirtymä yli vuodenvaihteen 2019 – 2020 

tapahtuu häiriöittä ja joustavasti. 

 Edellytykset tehokkaalle ja laadukkaalle toiminnalle on 

luotu. 

 Asiakkaamme luottavat Maakuntien tilakeskukseen 

tilaratkaisujen toimittajana ja ovat sitoutuneet toimintaan.

Toiminta vakiintunut ja parannuksia saavutettu 2023

 Maakuntien tilakeskuksen toiminta on vakiintunut ja 

kaikki toimintamallit sisäistetty. 

 Asiakkaamme kokevat saaneensa mitattavia hyötyjä ja 

selkeästi parempaa palvelua, ja tyytyväisyyttä mitataan 

systemaattisesti yhteisillä mittareilla eri tasoilla.

 Loppukäyttäjät eri sektoreilla kokevat, että heitä on 

kuunneltu tilaratkaisujen kehittämisessä.

Toiminta uudella tasolla 2030

 Tilankäytön tehokkuus sekä tilojen turvallisuus ja 

laadukkuus on merkittävästi parempi kuin lähtötilassa, ja 

kustannuksissa on saavutettu mitattavia säästöjä.

 Asiakaskokemuksella ja asiakastyytyväisyydellä 

mitattuna olemme yhtä hyvä tai parempi kuin parhaat 

yksityisen sektorin toimijat. 

 Loppukäyttäjien mielestä tilaratkaisuissa on aikaansaatu 

merkittäviä parannuksia.

Lähivuosien tavoitteemme – etenemme kolmessa vaiheessa

Maakuntien tilakeskuksen strategia keskittyy maakunta- ja sote-uudistuksen haluttujen hyötyjen 

varmistamiseen tarjoamalla edistyksellisiä, tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia tilaratkaisuja. 

Erinomainen asiakaskokemus joka 

tekee Maakuntien tilakeskuksesta 

halutun kumppanin

Toimialamme paras osaaminen ja 

johtaminen tilaratkaisujen ja 

työympäristöjen kehittämiseen

Tehokas, yhteinen toimintamalli 

varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden

ja palvelujen laadun

Kannustava työympäristö joka 

tarjoaa mielenkiintoisia ja kehittäviä 

työtehtäviä

Missio: Varmistamme, että maakuntilla on käytössään edistykselliset, tehokkaat, 

ympäristöystävälliset ja turvalliset tilat 

 Tehtävämme on varmistaa maakuntien toimintakyky toimittamalla niiden käyttöön 

edistyksellisiä, tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia toimitilaratkaisuja.

 Meillä on erityinen rooli auttaa asiakkaitamme palveluverkoston kehittämisessä, 

tilatehokkuuden parantamisessa ja kustannustehokkuudessa. Tuotamme asiakkaillemme 

toimitila- ja tehokkuustietoja päätöksenteon tueksi. 

 Tuemme asiakkaidemme tilaratkaisutarpeita ja niissä tapahtuvia muutoksia, kehitämme uusia 

tilaratkaisuja muuttuviin olosuhteisiin ja edistämme uusimman teknologian käyttöä.

 Missiomme kautta huolehdimme aktiivisesti omaisuuden arvon säilymisestä.

Strategiamme kulmakivet

Visio: Maailmanluokan tilaratkaisuja ja työympäristöjä maakuntien 

tarpeisiin 

 Maakunnilla ja tilojen käyttäjillä on käytössään käyttötarkoituksen ja 

toimintavarmuuden kannalta aina parhaat mahdolliset toimitilat.

 Maakunnat kokevat, että tarjoamme heille kokonaistaloudellisesti parhaita 

mahdollisia työympäristöjä, tilaratkaisuja ja asiantuntijapalveluita.

 Tilojen loppukäyttäjät eri sektoreilla kokevat, että heidän tarpeensa on 

ymmärretty ja otettu huomioon tilaratkaisuissa.

 Henkilöstölle olemme haluttu työnantaja ja työympäristö jossa voi 

kehittyä.



YHTIÖN RAKENTAMINEN PROSESSIT

Valmistautuminen tehdään hankesuunnitelman pohjalta ja se jakaantuu useihin eri 

projekteihin, joista keskeisimmät työn alla olevat tällä hetkellä

• Kunnilta vuokrattavien tilojen projekti (edelleen vuokraus) 1.5.2018 mennessä

• Oman taseen vuokrajärjestelmä ja vuokrasopimukset 1.5.2018 mennessä

• Taloushallinnon järjestelmän luominen 31.12.2018 mennessä

• Ylläpidon ja rakennuttamisen haltuunotto

• Asiakkuudenhallinnan järjestely

• Henkilöstöhallinnon ja vastaanoton suunnittelu

• Järjestelmäarkkitehtuuri

• Rahoituksen valmistelu odottaa tällä hetkellä linjauksia mahdollisesta valtion takauksesta

Projektien hallinta keskeisessä asemassa, KPMG-tuottaa teknisen 

projektinjohtopalvelun



Yhtiön varsinainen toiminta asiakasrajapinnassa ja sen henkilöstön siirto tapahtuu 1.1.2020. Yhtiön tärkein tehtävä 

tällä hetkellä on rakentaa yhtiön toiminta valmiiksi ja suunnitella siirtymävaiheen toteutus.  Yhtiön 

hankesuunnitelman pääetapit on esitetty alla.  

Yhtiön rakentamisen aikataulusuunnitelma

2017 2018 2019 2020

1/17

Maakuntien 

tilakeskus Oy 

perustetaan

1/20

Maakuntien 

tilakeskus Oy ottaa 

vastuun toimitiloista

6/19

Yrityksen 

tärkeimmät 

toimintamallit ja 

järjestelmät 

valmiina

10/18

Vuokrasopimusehdotukset 

toimitetaan maakunnille6/18

Taloudellinen 

simulaatio valmis ja 

vuokrajärjestelmä 

suunniteltu

03/19

Vuokrasopimukset 

neuvoteltu 

maakuntien kanssa

1/18

Kunnat toimittaneet 

tilatiedot

2/18

Sairaanhoitopiirit 

toimittaneet 

tilatiedot

2-5/18

Henkilöstöinfot 

sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiireissä

3/18

Käynnissä olevien ja 

suunniteltujen 

rakennushankkeiden 

selvitys valmis

5/18

Vuokrataso alustavasti 

määritelty

12/18

Yhtiössä n. 40 

työntekijää

8/19

Toimintamallien 

pilotointi ja 

henkilöstökoulutukset 

alkavat 

6/19

Henkilöstön ja 

toimittajasopimusten 

siirroista sovittu

6/19

Vuoden 2020 budjetti 

hyväksytty

1/20

Yhtiössä työskentelee 

1200 henkilöä



MILLÄ RESURSSEILLA

• Oma henkilöstö 15

• Vuokrattuja henkilöitä 2 ja lisäksi useita vuokrahenkilöitä sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiireistä

• Johtamisen kehittämisen konsultointi ja projektisihteeri, KPMG

• ICT-konsultointi, Consultor Finnland

• Kunnilta vuokrattavat tilat, FSG-konsultointi

• Resurssitarve kasvaa vuoden 2018 loppuun mennessä n. 2,5 kertaiseksi

• Useita rekrytointeja vireillä, ensisijaisesti jaamme kuitenkin resursseja sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirien kanssa



Tilakeskuksen organisaatio 1.2.2018

Talous

TJ

Johdon as.Viestintäpäällikkö

Talousjohtaja
Talouden projektip.Rakennuttamisjohtaja

Independent
adviser

Senaatin asiantuntijat
Lakiasianpäällikkö

Talousjohtaja
Tietohallintojohtaja

Omaisuus
Vuokraus
Asiakkuus

Ylläpito Rakennuttaminen

Asiakkuusjohtaja
Vuokrauspäällikkö
Business controller

Järjestelmäas.t.

Ylläpitojohtaja
Ylläpidon 

kehittämispäällikkö

Liiketoiminnan valmistelu Tukitoimintojen valmistelu

HenkilöstöTietohallinto

Tietohallintojohtaja

Ict-projektip. Henkilöstöjohtaja



TILAKESKUKSEN VALMISTELUN OHJAUS

Palvelukeskusten johtoryhmä
Pj VM:n muutosjohtaja

Jäsenet ministeriöistä, 

maakunnista, 

sairaanhoitopiireistä, kunnista ym. 

yht. 26 henkilöä

Tilakuskuksen ohjausryhmä
Pj VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja

Jäsenet ministeriöistä ja 

kiinteistösektorilta, yht. 7 henkilöä

Tilakeskuksen 

projektiryhmä
Pj tilakeskuksen tj.

Jäsenet 12 shp:stä ja muita 

tahoja, yht. 18 henkilöä

Tilakeskuksen 

asiakasneuvottelukunta
Jäsenet kaikista maakunnista

Maakuntien tilakeskus Oy:n 

hallitus

Maakuntien tilakeskus OY 



PALVELUMME

VUOKRAUS YLLÄPITO RAKENNUTTAMINEN



PALVELULUPAUS

• Yhtiö antoi ensimmäisen palvelulupauksen 3/2017

• Vuokrauksen vastuurajataulukko 6/2017

• Paljon keskustelua palvelutarpeesta syksy 2017

• Palvelukysely noin 150 maakuntavalmistelijalle => 17.1.2018

• Tärkeää tietoa odotuksista, jotka kohdistuvat tilakeskuksen palveluihin ja valmisteluun

• Yhteenveto tuloksista saadaan 25.1. 

• Keväällä 2018 palvelulutarjoaman uudelleen määrittely

• Vuokrauksen vastuurajataulukon täydentäminen



Heikkilä Heikki

Yhtiö on toimintakunnossa ja sille on luoto toimiva hallintokoodi sekä talous- ja hallintojärjestelmä.

Yhtiö vuokraa omistamiaan sairaala- ja sosiaalihuollon erityistiloja toimintaa tukevilla vuokrasopimuksilla, jotka perustuvat 
oikeudenmukaiseen ja kaikki kustannukset kattavaan vuokrajärjestelmään

Yhtiö selvittää kuntien käytössä olevat perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen tilat sekä laatii näistä 
asetuksenmukaiset vuokrasopimusluonnokset kuntien ja yhtiön sekä yhtiön ja maakunnan välille
Yhtiö selvittää muut maakunnan tarvitsemat tilat ja rakenteet ja huolehtii näiden vuokrauksesta

Yhtiö osallistuu tarvittaessa väliaikaishallinnon tilaratkaisuihin kunkin maakunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla

Yhtiö luo toimivan asiakkuudenhoitojärjestelmän ja informoi asiakkaitaan säännöllisesti valmistelun edistymisestä
Sairaanhoitopiireillä ja erityishuoltopiireillä on edustus projektiryhmässä
Yhtiö luo toimivat kontaktit asiakaskuntaan sen kaikilla toiminnan tasoilla
Yhtiö tiedottaa toiminnastaan toukokuussa 2017 avattavien verkkosivujen välityksellä
Yhtiön toiminnassa sovelletaan julkisuusperiaatetta

Yhtiö turvaa rakennusten käytettävyyden kaikissa olosuhteissa
Yhtiö ottaa haltuun sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon sekä rakennushankkeet ja 
luo lisäksi näille toimivat taloushallinnon prosessit 
Yhtiö huolehtii maakunnan toimintaan liittyvästä vuokrareskontrasta
Tilakeskus ylläpitää tilatietoa ja tarjoaa tilatiedon maakuntakonsernin käyttöön

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöhallinnon henkilöstö siirtyy yhtiöön vanhoina työntekijöinä
Yhtiö huolehtii sen palvelukseen tulevan henkilöstön vastaanotosta ja perehdyttämisestä toimintaan uudessa 
toimintakulttuurissa
Yhtiö huolehtii asianmukaisen henkilöstöpolitiikan luomisesta

Projektivaihe  2017–2018

Tuloksel-
lisuus & 
palvelut

Asiakkaat

Prosessit

Henkilöstö & 
osaaminen

Palvelulupaus 3/2017



ASIAKAS KUMPPANINA

• Kaikki maakunnat ovat Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakaita

• Yhtiö palvelee maakuntia ja niiden laitoksia ainoana tilatoimittajana

• Yhtiön tulevaisuus riippuu siitä, miten yhtiö onnistuu tuottamaan tiloja, jotka 

palvelevat maakunnan toimintaa kustannustehokkaasti

• Onnistunut kiinteistöliiketoiminta on välttämättömyys, mutta asiakkaan 

tarpeet on kaiken ylimenevä tavoite



ASIAKKUUDEN AVAINKYSYMYKSET

• Yhtiön on kyettävä luomaan organisaatio, joka kohtaa asiakkaansa eli 

maakunnat sen kaikilla relevanteilla tasoilla

• Arjen sujuminen eli lähinnä ylläpidon toimenpiteet pitää hoitaa lähellä ja 

nopeasti

• Sujuvan yhteistyön rakentaminen sairaaloiden ym. tilojen muutostöiden ja 

laajempien investointien käsittelyyn vaatii yhteistä pohdintaa

• Tiedolla johtaminen eli yhtiön tulee tuottaa maakunnille ajantasaista 

tilatietoa päätöksentekoa varten



TILAKESKUKSEN JA MAAKUNNAN YHTEYSTAHOT

Maakunta

Liikelaitos

Yhtiö

Tilakeskuksen 

paikallisorganisaatio

Maakuntien tilakeskus OY:n

hallitus

Maakuntien tilakeskus OY:n

johto ja keskitetyt toiminnot

Toimialue/ 

Palveluyksikkö/sote-
keskus



YHTIÖELÄMÄLLE OMINAISTA

• Kyseessä on normaali osakeyhtiö, jonka on kyettävä tuottamaan voittoa 

• kattaakseen oman pääoman tuoton ja vieraan pääoman kustannuksen

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

• ollakseen velkamarkkinoilla uskottava

• Yhtiön toiminta perustuu oikeudenmukaiseen vuokrajärjestelmään, joka turvaa 

toiminnan kulut ja pääoman tuoton

• Edelleenvuokraus on oma tulosalueensa, missä ansainta perustuu 

manageerauskorvaukseen



www.maakuntientilakeskus.fi

Olavi Hiekka

olavi.hiekka@maakuntientilakeskus.fi

+358 205 811 400

+358 40 025 2394

http://www.maakuntientilakeskus.fi/
mailto:olavi.hiekka@maakuntientilakeskus.fi

