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Tänään ohjelmassa
• Maakuntien tilakeskus tänään ja huomenna

• Tuemme hyvinvointialueiden rakentamista

• Otamme käyttöön Modulo-tilatietopalvelua 
hyvinvointialueille

• Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien 
rakennusinvestointien selvitys 2022

• Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?



Maakuntien tilakeskus
tänään ja huomenna



Maakuntien tilakeskus: 
hyvinvointialueiden toimitila- ja 
kiinteistöhallinnon osaamiskeskus
• 01/2017 > Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiö
• 10/2021 > hyvinvointialueiden lakisääteinen osaamiskeskus
• Henkilöstön lukumäärä noin 30 

Visiomme vuoteen 2024
Autamme hyvinvointialueita ja kuntia rakennemuutoksen tuoman kustannuspaineen 
keskellä löytämään oikeat kiinteistö- ja tilaratkaisut.

Arvolupauksemme
Autamme asiakkaitamme tunnistamaan eri tarpeisiin sopivat keinot tilakannan ja -
käytön hallintaan.

Asiakkaitamme vuonna 2022
• sairaanhoitopiirit
• erityishuoltopiirit
• pelastuslaitokset
• kunnat
• valtio (omistaja)
• hyvinvointialueiden 

valmistelutoimielimet
ja hyvinvointialueet

Asiakkaitamme vuonna 2023
• hyvinvointialueet (omistaja)
• valtio (omistaja)
• kunnat



Hyvinvointialueiden
kiinteistö- ja tilahallinnon 
osaamiskeskus
Tarjoamme palveluita, joilla toteutetaan
• lakisääteiset osaamiskeskuksen tehtävät
• valtioneuvoston asetuksella säädettävät tehtävät
• muut kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tehtävät

Osaamiskeskuksena lakisääteisiä tehtäviämme ovat
• hyvinvointialueiden yhteisen tilatietojärjestelmän ja siihen 

liittyvien palveluiden ylläpito
• vuosittaisen selvityksen antaminen hyvinvointialueille ja 

valtioneuvostolle hyvinvointialueiden tekemistä toimitilojen 
investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden 
talouteen

• hyvinvointialueiden osaamiskeskukselle antamien muiden 
toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtävien tuottaminen



Vuonna 2022 keskitymme 
tukemaan sote-uudistusta 
Keskitymme
• sote- ja pela-uudistuksen toimenpanon valmistelun tukemiseen 
• osaamiskeskuksen järjestäytymiseen
• Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoihin hyvinvointialueilla
• kuntien tilatiedon laadulliseen ja määrälliseen kehittämiseen

Visiomme vuoteen 2024
Autamme hyvinvointialueita ja kuntia rakennemuutoksen tuoman 
kustannuspaineen keskellä löytämään oikeat kiinteistö- ja tilaratkaisut.

Arvolupauksemme
Autamme asiakkaitamme tunnistamaan eri tarpeisiin sopivat keinot 
tilakannan ja -käytön hallintaan.

Olemme myös aloittaneet
• lakisääteisen investointiselvityksen suunnittelun
• palvelukehityksen asiakkaidemme kanssa
• keskustelut yhtiön roolista ja kehittämisestä omistajien kanssa
• yhtiön omistuksen siirron tukemisen valtiolta

hyvinvointialueille



Tuemme 
hyvinvointialueiden 
rakentamista



Olemme pian tehneet jo 
vuoden verran yhteistyötä 
hyvinvointialueiden kanssa
• 07/2021 hyvinvointialueet ja niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet 

aloittivat toimintansa ja yhteistyön Maakuntien tilakeskuksen kanssa

• 09/2021 Maakuntien tilakeskus kokoaa tilavalmistelijoiden verkoston

• 10/2021 ensimmäiset hyvinvointialueet käyttöönottavat Maakuntien 
tilakeskuksen Modulo-tilatietopalvelun

Vuoteen 2023 mennessä hyvinvointialueet kokoavat käytössään olevien 
tilojen tiedot Modulo-tilatietopalveluun

• omistukseen siirtyvien tilojen tiedot sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiireiltä sekä kuntayhtymiltä

• vuokrattavien tilojen tiedot kuntien omistamista sote- ja pela-
tiloista sekä kuntien nykyisin vuokraamista sote-tiloista

• noin 9 000 erillistä rakennusta
• noin 11 miljoonaa bruttoneliömetriä 



Tavoitteena terveet, turvalliset 
ja tarkoituksenmukaiset tilat
kaikille suomalaisille
• Sote- ja pela-uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvinvointialueet 

kokoavat perus-, käyttötarkoitus-, kunto-, korjaus- ja 
mahdolliset vuokravastuutiedot alueellaan sijaitsevista tiloista 
Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun. 

• Yhteen paikkaan kootut ajantasaiset ja yhteismitalliset
tilatiedot tukevat hyvinvointialueiden valmistelutoimielimien ja 
aluevaltuutettujen päätöksentekoa sekä mahdollistavat 
valtakunnallisen tilannekuvan tilatarpeista, käytettävissä 
olevista tiloista ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

• Paikallisesti täsmällinen ja alueellisesti vertailukelpoinen data 
mahdollistaa entistä täsmällisemmät analyysit, 
tavoitteellisemman tilajohtamisen sekä uudenlaisten 
tilahallinnointi- ja -käyttötapojen innovoinnin. 

• Tilojen hallinta vaatii tehokkaita toimitilahallinnon ratkaisuja.



Toimitilajärjestelyt sote- ja pela-uudistuksessa
Sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirien 
omistamat tilat

noin
820

rakennusta, 
3,9 miljoonaa brm²

Omistus siirtyy 
hyvinvointialueille

Kuntien omistamat 
sote-tilat

noin
4 500

rakennusta, 
yli 4 miljoonaa brm²

Lisäksi yli 500 
pelastuslaitosten 

rakennusta  

Hyvinvointialueen 
on vuokrattava tilat

(3+1)

Kuntien hallinnassa vuokra-
tai muilla sopimuksilla olevat 

sote-tilat

noin
2 900

rakennusta, 
alle 2 miljoonaa brm²

Lisäksi alle 200 
pelastuslaitosten 

rakennusta  

Sopimukset siirtyvät 
hyvinvointialueille

Esitetyt luvut ovat Maakuntien tilakeskuksen arvioita 08/2021.



Sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiirien 
rakennusinvestointien 
selvitys 2022



www.maakuntientilakeskus.fi/selvitys-hyvinvointialueille-yli-3,2-
miljardin-euron-sairaalainvestoinnit-viidessa-vuodessa/

Selvityksen tavoitteet
• Selvityksen tavoitteena oli luoda valtakunnallinen 

kokonaiskuva käynnissä olevien sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiirien rakennushankkeiden

• laajuudesta
• kestoista
• kustannuksista

• Selvityksen tiedoilla tuetaan uusien hyvinvointialueiden 
valmistelua ja tiedolla johtamisen päätöksentekoa

• Selvitys on toteutettu viisi kertaa
• syksy 2018
• kesä 2019
• talvi 2020
• kesä 2021
• talvi 2022

https://www.maakuntientilakeskus.fi/selvitys-hyvinvointialueille-yli-32-miljardin-euron-sairaalainvestoinnit-viidessa-vuodessa/


Selvityksessä mukana 
olevat hankkeet
• Manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien

• peruskorjaushankkeet
• perusparannushankkeet
• uudisrakennushankkeet

• Yli 0,5 miljoonan euron arvoiset hankkeet
• arvioitu valmistumisaika on vuosina 2022–2026
• vuoden 2026 jälkeen valmistuvat, mutta jo 

alkaneet hankkeen sekä hankkeet, joista on jo 
tehty investointipäätös 

• Investointikustannukset sisältävät rakentamisen ja 
kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset



Vuosina
2022–2026 
valmistuvien 
hankkeiden 
bruttoalat ja 
kustannukset 
maakunnittain



Investointien laajuus, aloitus-
ja valmistumisajankohdat
• Yli 0,5 miljoonan euron hankkeita käynnissä tai suunnitteilla 

seuraavan 10 vuoden ajalle noin 190 kpl, joiden 
kokonaiskustannusarvio on noin 6 miljardia euroa 

• Vuosina 2022–2026 valmistuvien investointien arvo noin 
3,2 miljardia euroa 

• Kokonaisennuste kääntynyt laskuun, huippukausi jäämässä taakse
• 2021 investointibuumin vilkkain peruskorjausten, perusparannusten ja 

uudisrakentamisen aloitusvuosi
• 2022 alkavien investointien osalta edellisvuotta hiljaisempi
• 2023 sairaalainvestointibuumin viimeinen huippuvuosi 

• Käyntiin saadut hankkeet valmistumassa pääosin suunnitelmien 
mukaan

• Hankkeiden kustannusennusteet muuttuvat yhä epävarmemmiksi 
3. vuodesta eteenpäin – erityisesti pienemmissä hankkeissa

• epävarmuuteen vaikuttavat suunnittelun aikajänne, talousarvioprosessi 
ja haluttomuus jakaa alustavia tai päätöksiä vailla olevia suunnitelmia



Investointihankkeiden keskimääräiset 
vuosittaiset kulut lineaarisesti jaettuna



Kymmenen 
suurinta 
rakennus-
hanketta 
vuonna 2022



Valmistuvien hankkeiden arvioidut 
bruttoneliömetrit vuosina 2022–2026



Investoinnit asukasta kohden
• seuraavan 10 vuoden aikana suurimmat investointiennusteet 

yhteensä yli 2 000 euroa asukasta kohden
• suurimmat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä
• pienimmät, alle 500 euron asukaskohtaiset investoinnit,

Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-
Karjalassa

• eroa suurimpien ja pienimpien asukaskohtaisten investointien 
välillä selittää merkittävästi uudistamishankkeiden aikataulut

• pienimmän asukaskohtaisen ennusteen alueilla suuret uudistukset 
rakennuskannassa on jo tehty

• suurimman asukaskohtaisen ennusteen alueella käynnissä 
yliopistollisen sairaalan kokonaisuudistaminen



Investointi-
hankkeiden
arvioitujen 
aloitusten
bruttoalat
ja kustannus-
ennusteet 
2021–2026



Mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan?



Hyvinvointialueiden 
investointien hyväksyminen
611/2021 Laki hyvinvointialueesta:

15 § Hyvinvointialueen lainanottovaltuus
• Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä 

hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen 
lainan ottamiseksi. 

• Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän 16 §:ssä 
tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien 
rahoittamiseksi. 

16 § Investointisuunnitelma
• Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma 

seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista 
hyvinvointialue-konsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.

• Investointisuunnitelman pitää sisältää tiedot investoinneista ja 
investointia vastaavista sopimuksista. 



Tulevaisuudessa edessä 
olevia kysymyksiä
• Kuntien muuttuva rooli

• Kuntien omistamien sote- ja pela-rakennusten tulevaisuus

• Hyvinvointialueiden operatiivisen toiminnan 
käynnistyminen

• Hyvinvointialueiden talouden kantokyky ja 
investointikyvykkyys

• Megatrendien huomioonottokyky
• kaupungistuminen
• ikääntyminen
• digitalisaatio

• Palveluverkkojen kehittäminen

• Digitaaliset palvelut



Hyvinvointialueista
Maakuntien tilakeskuksen 
omistaja-asiakkaita
• valtiovarainministeriö on käynnistänyt projektin valtio-

omistajan omaisuusjärjestelyihin

• hyvinvointialueista Maakuntien tilakeskuksen omistaja-
asiakkaita vuoteen 2023 mennessä

• yhtiön kehittäminen ja rooli tulevaisuudessa
• lakisääteisiä tehtäviä täydentävät palvelut
• kustannus- ja rahoitusmallit
• jne.

Hyvinvointialue, 
tervetuloa mukaan kehittämään
Maakuntien tilakeskusta!

Tänään 1.6.2022 enää

150 työpäivää
vuodenvaihteeseen



Kiitos!
Seuraathan meitä myös somessa.

Jukka Latvala
toimitusjohtaja
Maakuntien tilakeskus
p. 029 471 2002
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
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