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KESKEISET TEHTÄVÄT 
JA STRATEGIA 



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 TILAKESKUS OY    

•  Yhtiö on perustettu 1/2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiönä 

•  Yhtiö siirtyy viimeistään 1.1.2020 maakuntien omistukseen ja hallintoon 

•  Maakunnat omistavat yhtiötä asukaslukujen mukaisessa suhteessa 

•  Senaatti-kiinteistöt rahoittaa yhtiön perustamisen omistukseen siirtoon asti 

•  Yhtiö omistaa 1.1.2020 alkaen nykyisten erikoissairaanhoidon kuntayhtymin ja 

erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuuden ja vastaa omaisuuteen liittyvistä 

veloista 



MAAKUNTIEN TILATARPEET  

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 



VUOKRAUKSEN KOKONAISUUS 

Tilakeskuksen 
omistukseen siirtyvät 
tilat 
• Vuokrajärjestelmän 

perusteet 

Kuntien omistamat 
tilat 
• Vuokran määrittely 

siirtymäkaudelle 
säädösten mukaan 

Muiden omistamat 
tilat 
• Vuokra määräytyy 

siirtyvien sopimuksen 
mukaisesti 

Maakunnan vuokrakustannus muodostuu koko tilakannasta 

Edelleenvuokraus 



MEISTÄ TULEE SUOMEN SUURIN 
TOIMITILAYHTIÖ 

10 000 
Vuokrasopimusta 

10,5  M m² 
Kiinteistöjä 

3,4 mrd € 
Kiinteistöomaisuus 

1,75 mrd € 
Vuosittainen vuokratuotto 

4 mrd € 
Käynnissä olevat investoinnit 



ROOLIMME  



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.  

 

 

 



STRATEGIAMME KULMAKIVET 

Erinomainen 
asiakaskokemus, joka 

tekee Maakuntien 
tilakeskuksesta halutun 

kumppanin 

Toimialamme 
 paras osaaminen ja 

johtaminen tilaratkaisujen 
ja työympäristöjen 

kehittämiseen 

Kannustava 
työympäristö, 
 joka tarjoaa 

mielenkiintoisia ja 
kehittäviä työtehtäviä 

Tehokas, yhteinen 
toimintamalli  

varmistaa liiketoiminnan 
kannattavuuden ja 
palvelujen laadun 



ARVOMME =  
YHTEINEN TAPAMME TEHDÄ TÖITÄ 

Uudistamme rohkeasti Valitsemme vastuullisesti 

Arvostamme osaamista Toimimme tiiminä 

Työmme lähtökohta ovat 
aina asiakkaidemme 

tarpeet. Asiantuntijuutemme 
tuottaa asiakkaillemme 
parhaita tilaratkaisuja. 



MUUTOSVISIO 
VUOTEEN 2020  
 
Häiriötön ja onnistunut haltuunotto 

  
•  Kiinteistoiminnan 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. 



KESKITTÄMISEN EDUT 
ASIAKKAALLE 

1.  Valtakunnallisesti johdettu, paikallisesti palveleva 

organisaatio tuottaa parhaan 

palvelukokemuksen. 

2.  Ylläpidon ja rakennuttamisen yhteinen 

toimintamalli ja osaaminen luovat tehokkuutta 

3.  Digitalisaation hyödyntäminen ja uusien 

teknologioiden käyttöönotto nopeutuu. 

4.  Hankintavolyymi ja ammattimainen 

hankintatoimi mahdollistavat kustannussäästöt. 

 

 



 
 
Tehtävänä on hallita kaikkia 
maakuntien tiloja 
•  Tilojen vuokraus 
•  Tilojen ylläpito 
•  Tilojen rakennuttaminen 

Mahdollisesti osa 
siirtyy maakunnan  

perustamaan 
kiinteistöhuolto-

yhtiöön 

Vähäinen osa 
henkilöistä voi siirtyä 

maakuntaan 
toimitilajohtamisen 

tehtäviin  

SAIRAANHOITO- JA ERITYISHUOLTOPIIRIEN KIINTEISTÖHALLINNON 
HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN 

Kuntien kiinteistöhallinnon henkilöstö jää kuntiin 

Alustavan arvion mukaan n. 1200 henkilöä 



KAIKKI OSAAJAT 
TARVITAAN 

•  Kaikille kiinteistöhallinnon henkilöille riittää  
mielenkiintoisia töitä 

•  Kiinteistöosaamisen ydin muodostuu 
tilakeskukseen 

•  Kokonaisuudesta muodostuu sairaala- ja muiden 
sote-kiinteistöjen rakentamisen ja ylläpidon 
huippuosaamisen paikka 

•  Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että 
kaikki osaajat jäävät palvelemaan tilakeskusta tai 
maakuntaa, näin turvaamme jatkuvuuden ja 
maakuntien tilojen kehittymisen 



YHTIÖN RAKENTAMISEN 
TILANNE 



YHTIÖN RAKENTAMISEN 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 siirtyminen 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 VALMISTELUN AIKATAULU 

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 
Vuokrasopimus-
ehdotukset maakunnille 6/18 

Taloudellinen 
simulaatio valmis 
ja 
vuokrajärjestelmä 
suunniteltu 

03/19 
Vuokrasopimukset 
neuvoteltu 
maakuntien 
kanssa 

1/18 
Kunnat 
toimittaneet 
tilatiedot 

2/18 
Sairaanhoito ja 
eh-piirit 
toimittaneet 
tilatiedot 

2-5/18 
Henkilöstöinfot 
maakunnissa 

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 
henkilöstökoulutuks
et alkavat  

6/19 
Henkilöstön ja 
toimittajasopimusten 
siirroista sovittu 
 
6/19 
Vuoden 2020 budjetti 
hyväksytty 

1/20 
Yhtiössä 
työskentelee 1200 
henkilöä 



HENKILÖSTÖRESURSSIEN NYKYTILANNE  
•  Oman henkilöstön  määrä tällä hetkellä 15 

•  Useita vuokrahenkilöitä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireistä 

•  Johtamisen kehittämisen konsultointi ja projektisihteeri, KPMG 

•  ICT-konsultointi, Consultor Finland 

•  Kunnilta vuokrattavat tilat, FSG-konsultointi 

•  Resurssitarve kasvaa voimakkaasti koko projektin aikana 

•  Useita rekrytointeja vireillä, ensisijaisesti haemme osaamista sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiireistä 



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 

•  Keväällä 2018 palvelulutarjoaman uudelleen määrittely 

•  Vuokrauksen vastuurajataulukon täydentäminen 



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. 



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 



TILAKESKUKSEN VALMISTELUN OHJAUS 

Palvelukeskusten johtoryhmä 
Pj VM:n muutosjohtaja 
Jäsenet ministeriöistä, 

maakunnista, 
sairaanhoitopiireistä, kunnista ym. 

yht. 26 henkilöä 

Tilakeskuksen ohjausryhmä 
Pj VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja 

Jäsenet ministeriöistä ja 
kiinteistösektorilta, yht. 7 henkilöä 

Tilakeskuksen 
projektiryhmä 

Pj tilakeskuksen tj. 
Jäsenet 12 shp:stä ja muita 

tahoja, yht. 26 henkilöä 

Tilakeskuksen 
asiakasneuvottelukunta 

Jäsenet kaikista maakunnista 

Maakuntien tilakeskus Oy:n 
hallitus 

Maakuntien tilakeskus Oy  



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 



YHTIÖN JOHTORYHMÄ 



Seuraa meitä: maakuntientilakeskus.fi, Twitter, LinkedIn, 
uutiskirje, tapahtumat, alueuudistus.fi, Kuntarekry 
 



www.maakuntientilakeskus.fi 

Olavi Hiekka 

olavi.hiekka@maakuntientilakeskus.fi 

+358 205 811 400 

+358 40 025 2394 

 


