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Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kiinteistö- ja toimitilajohtamista kunnan talouden hallinnan 

välineenä. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen merkitys on korostunut kunnissa kuntien taloustilanteen 

tiukentuessa. Kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kuntien taseessa olevasta omaisuudesta, 

minkä vuoksi on luontevaa tarkastella kiinteistöjen tarjoamia mahdollisuuksia kuntien talouden 

kannalta. Kiinteistöjen oikeaoppinen hankinta, hallinnointi ja ylläpito tarjoavat kunnille lukuisia 

mahdollisuuksia, joilla kunta pystyy tarjoamaan laadukkaat palvelut kuntalaisille ja samalla 

tuottamaan palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla.  

 

Viime aikoina erilaiset julkisen ja yksityisen väliset yhteistyömallit ovat yleistyneet rakentamisessa 

myös kuntasektorilla. Erityisesti elinkaarimalli ja kiinteistöleasing ovat trendikkäitä termejä, joista 

uutisoidaan runsaasti mediassa. Samalla kuntien kiinteistöissä esiintyvät sisäilmaongelmat yhdessä 

väestön muuttoliikkeen ja ikääntymisen kanssa muuttavat palvelutarvetta kunnissa. Sote- ja 

maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus aiheuttaa lisää epävarmuutta kunnille. Tässä tutkielmassa 

selvitettiin keinoja, joilla kunnat voivat kiinteistö- ja toimitilajohtamisen keinoin hallita talouttansa.  

 

 

Tutkielman käsitteellis-teoreettinen kehys muodostettiin aiheeseen liittyvän teorian ja kirjallisuuden 

sekä aikaisempien kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta tehtyjen tutkimustulosten perusteella. 

Aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella muodostettiin teemoja ja näiden teemojen perusteella 

laadittiin tutkimukselle hypoteesit, joiden toteutumista testattiin tämän tutkimuksen aineistoon. 

Tutkimuksen aineisto muodostui kuntien ylimmille viranhaltijoille laaditun kyselylomakkeen 

vastauksista.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kiinteistö- ja toimitilajohtamisella voidaan jossain 

määrin vaikuttaa kunnan talouteen. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen merkitys on myös korostunut 

kunnissa viime aikoina. Kunnilla on liikaa kiinteistöjä omistuksessaan ja ylimääräisistä kiinteistöistä 

tulisi päästä eroon. Kiinteistöjen korjausvelka on myös melko suuri ja investointipaineet sekä 

olemassa olevien kiinteistöjen korjaukset haastavat kuntien taloutta tulevaisuudessa. Osassa kunnista 

ollaan jopa tilanteessa, jossa kiinteistöjen suuri tasearvo estää kiinteistöjen kirjaamisen alas taseesta, 

koska kunnan tilikauden tuloksen heikkenemisellä olisi liian suuri vaikutus kunnan taloudelliseen 

asemaan. Taseen ulkopuoliset kiinteistöratkaisut eivät nosta kunnan lainamäärää, mutta lisäävät 

puolestaan kunnan käyttötalouden kuluja.  
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1. Johdanto 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mikä vaikutus kunnan harjoittamalla kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisella on kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti 

kiinteistöihin käyttöomaisuuden keskeisenä elementtinä ja tarkastellaan kiinteistöjen eri hankinta-, 

hallinta-, ja ylläpitotapojen vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan. Kunnat tarvitsevat 

kiinteistöjä niin lakisääteisten kuin vapaaehtoistenkin tehtäviensä järjestämistä ja hoitamista varten. 

Lisäksi Kuntien omistamat kiinteistöt ja toimitilat ovat merkittävä kustannus Suomen kunnissa. 

Erilaiset vaihtoehtoiset kiinteistöjen hallintakeinot tarjoavat mahdollisuuksia kunnille vähentää 

omistamien kiinteistöjensä määrää, minkä vuoksi kuntien investoinnit omaan taseeseen pienenevät ja 

kuntien ei tarvitse ottaa lainaa. Kiinteistöissä esiintyvät sisäilmaongelmat ovat iso ongelma kunnille 

ympäri Suomen. Samaan aikaan kuin erityisesti kasvavissa kunnissa investoidaan uusiin 

kiinteistöihin, on tarpeettomista kiinteistöistä päästävä eroon taloudellisten säästöjen 

aikaansaamiseksi.  

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen muodostaa tutkimuksen ydinkäsitteen, jonka kautta tutkimuksessa 

lähestytään kunnan taloudellista tilannetta. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisella tarkoitetaan kaikkien 

kunnan omistamien kiinteistöjen ja niihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista 

hoitamista (Leväinen 2013, 241). Leväisen mukaan (2013, 241) kiinteistöihin liittyviä toimintoja ovat 

esimerkiksi kiinteistöjen hankintaan, omistuksen aikaiseen hallintaan ja myyntiin liittyvät 

toimenpiteet, sekä sellaiset toimenpiteet, jotka liittyvät muunlaiseen kiinteistöstä luopumiseen kuin 

myynnin muodossa tapahtuvaan. Leväinen toteaa (2013, 241) kiinteistöjohtamisen keskeisenä 

tehtävänä olevan organisaation kiinteistöjen ja tilojen tarkoituksenmukainen saanti ja siten myös 

kiinteistöissä järjestettävien palvelujen saanti. Leväinen (2013, 241) painottaa kiinteistöjohtamisen 

prosessin dynaamisuutta, sillä organisaation kiinteistösalkun tulisi olla jatkuvasti optimaalinen 

organisaation tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

 

Kunnat järjestävät alueellaan monenlaisia palveluita, joiden järjestämiseen kunnat tarvitsevat erilaisia 

kiinteistöjä ja toimitiloja. Kuntakonsernien omistamat rakennukset muodostavat noin 40 % 

kuntakonsernien taseen loppusummasta, minkä vuoksi kiinteistöjen ja toimitilojen merkitys kunnan 

taloudelle on varsin suuri (ks. Korhonen, Niemi, Ekuri, Oksanen, Miettinen, Parviainen, Haapanen & 

Patanen 2018, 9). Kunnat ovat taloudellisesti hyvin tiukoilla, esimerkiksi vuonna 2019 Manner-

Suomen kunnista peräti 209 teki negatiivisen tuloksen (Tilastokeskus, 20.9.2019). Kiinteistö- ja 

toimitilajohtamista sekä kuntien taloutta on tutkittu aiemmin jonkin verran, mutta tieteellistä 
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tutkimusta näiden kahden keskinäisestä suhteesta ei oikeastaan ole. Tällä hetkellä julkisella sektorilla 

ja erityisesti kuntien kiinteistöjen hallinnoinnissa voidaan havaita olevan muutosta ja kuntien 

kiinteistöihin liittyvät kysymykset ovat laajasti esillä ympäri Suomea (ks. esim. Yle 9.3.2019, 

Kauppalehti 9.10.2019 & 26.11.2019, Aamulehti 27.3.2019 & 9.9.2019, MTV3 Uutiset 13.3.2019).  

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen käsitteen lisäksi tutkimuksen keskeinen teoriapohja muodostuu 

aikaisempien aihealueen tieteellisten artikkelien muodostamalle käsitteellis-teoreettiselle 

tarkastelulle.  Tasapainoinen kuntatalous sekä kiinteistöjen erilaiset hankinta- ja hallintamallit ovat 

välineitä kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toteuttamiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan kuntien 

tekemien kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toimenpiteiden yhteyttä kunnan taloudelliseen asemaan 

keskeisten taloudellisten ja muiden tunnuslukujen kautta.  Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen on 

käsitteenä hyvin laaja ja varsin vähän tutkittu kuntakontekstissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

yhdistää kiinteistö- ja toimitilajohtaminen ja kunnan talous toisiinsa samaan tutkimukseen. Vahvan 

pohjan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tutkimiselle muodostaa käsitteellis-teoreettinen kehys, joka 

on rakennettu aiempien kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tieteellisistä tutkimuksista. Vahva 

kirjallisuuskatsaus toimii siis kiinteistö- ja toimitilajohtamisen -käsitteen ja teoreettisen kehyksen 

pohjana. Aikaisempien tieteellisten tutkimusten keskeiset havainnot ja tulokset on luokiteltu 

aihealueittain tämän tutkimuksen kehykseksi ja synteesiksi. Kehyksen perusteella on laadittu 

tutkimuksen hypoteesit, joiden toteutumista ja syytä toteutumiseen tai toteutumatta jättämiseen 

etsitään tutkimuksen varsinaisesta aineistosta, joka on hankittu kyselylomakkeen avulla kuntien 

viranhaltijoilta. 

 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten kiinteistö- ja toimitilajohtamisella voidaan vaikuttaa 

kunnan taloudelliseen tilanteeseen, millaisia nämä mahdolliset keinot ovat käytännössä ja miten 

mahdolliset toimenpiteet ja päätökset näkyvät sekä vaikuttavat kunnan taloudellisessa asemassa. 

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen pitää sisällään kunnissa muun muassa kiinteistöjen omistamisen, 

niiden hallinnan ja ylläpidon, uusien kiinteistöjen hankkimisen ja vanhojen tai tarpeettomien 

myymisen sekä kiinteistöjen liittymisen kunnan strategiaan sekä tietysti varsinaisten palveluiden 

tuottamiseen (ks. Leväinen 2013, 241). 

 

Aiheena kuntien kiinteistö- ja toimitilajohtaminen on hyvin mielenkiintoinen aiheen 

ajankohtaisuudesta sekä kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen (ks. esim. Yle 9.3.2019, 

Kauppalehti 9.10.2019 & 26.11.2019, Aamulehti 27.3.2019 & 9.9.2019, MTV3 Uutiset 13.3.2019).  

Aiheena kuntien kiinteistöt ja kuntien talous ovat hyvin dynaamisia ja nopeasti muuttuvia (ks. esim. 
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Leväinen 2013, 241). Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen jatkuvalla lykkääntymisellä on 

todennäköisesti vaikutusta kuntien tekemiin päätöksiin kiinteistöihin liittyen. Esimerkiksi kuntien 

sote-investointeja rajoittavan lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa vuoteen 2025 asti (ks. ESS 

23.12.2019, STM 3.10.2019). Tutkielman teoriapohja on rakentunut aikaisemmista tieteellisistä 

tutkimuksista, alan kirjallisuudesta, erilaisista selvityksistä, sekä ajankohtaisista lehtiartikkeleista ja 

uutisista. Aikaisempien tutkimusten tarkastelun perusteella tarvetta tutkimukselle liittyen kuntien 

kiinteistö- ja toimitilajohtamisen vaikutuksesta kuntien taloudelle on selvästi. Aikaisemmat 

tutkimukset ovat keskittyneet varsin selvästi joko kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tutkimiselle tai 

vaihtoehtoisesti kuntien talouden tutkimiselle. Samassa tutkimuksessa ole aiemmin juurikaan 

käsitelty kiinteistö- ja toimitilajohtamisen merkitystä kuntien taloudelliselle asemalle.  

 

Monissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa taistellaan tiukan kuntatalouden kanssa ja kuntien 

investointitarpeet aiheuttavat lisää haasteita kuntien taloudelle. Velkaantuvat kunnat eivät kuitenkaan 

sijaitse kaikki muuttotappioalueilla, vaan joukossa on myös väestöään kasvattavia kuntia. 

Esimerkiksi Nokian kaupungin investoinnit ovat seuraavan kolmen taloussuunnitelmavuoden (2020 

– 2022) aikana noin 90 miljoonaa euroa, mikä on historiallisen paljon (Aamulehti, 21.1.2020). 

Investointimäärän kasvu johtuu sisäilmaongelmien suuresta määrästä kaupungin olemassa olevissa 

kiinteistöissä, minkä vuoksi kaupunki joutuu rakentamaan uusia, terveellisiä ja turvallisia toimitiloja 

kuntalaisille (Aamulehti, 21.1.2020). Velan määrän kasvun lisäksi myös käyttötalouden kustannukset 

ovat kasvaneet välttämättömien väestötilojen vuoksi. Nokian kaupunki ei ole välttynyt myöskään 

huonokuntoisten ja sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen alaskirjauksista, sillä viimeisen neljän 

vuoden aikana on tehty alaskirjauksia peräti 11 miljoonan euron edestä (Aamulehti, 21.1.2020).   

 

Sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen lisäksi myös kuntien omistamien kiinteistöjen suuri määrä 

aiheuttaa haastetta kuntien ja kuntayhtymien toiminnalle, johtuen muun muassa väestön 

muuttoliikenteestä ja ikärakenteesta. Monissa kunnissa palveluverkon supistaminen on viimeistään 

nyt ajankohtainen asia, ellei toimenpiteisiin ole ryhdytty jo aiemmin. Esimerkiksi Lahden seudulla 

kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kaavailee 

supistavansa merkittävästi palveluverkkoaan seuraavien vuosien aikana (ESS, 8.9.2019). 

Hyvinvointikuntayhtymän muutosjohtaja Asko Saaren mukaan hyvinvointikuntayhtymän tulisi 

päästä eroon mahdollisimman monista niin Lahden kaupungin kuin yksityisten vuokranantajienkin 

omistamista tiloista ja keskittää toimintansa kolmeen isompaan toimipisteeseen Lahdessa. Tämä 

tietää useiden lähiklinikoiden lakkauttamista Lahdessa. Saari kuitenkin korostaa lähiklinikoiden 

lakkauttamisen edellytyksenä olevan se, että muun muassa kaupunginsairaalan käyttöastetta saadaan 
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parannettua niin ”tilallisesti kuin vuorokausitasollakin”. Yhteensä yhtymä toimii yli 200 kiinteistössä 

Päijät-Hämeessä ja vuokrakuluista aiheutuu vuosittain yli 35 miljoonan euron kulut. Ydinkeskustassa 

ja sen liepeilläkin on kymmeniä kiinteistöjä. Hyvinvointiyhtymä maksaa vuosittain satoja tuhansia 

euroja sellaisista tiloista, jotka eivät ole edes yhtymän käytössä.  Saaren mukaan tämä johtuu kuntien 

taktikoinnista, jonka tarkoituksena oli siirtää tarpeettomat tilat pois kunnilta maakunnille sote- ja 

maakuntauudistuksen toteutumisen vuoksi. Sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi kunnissa on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin tarpeettomista kiinteistöistä eroon pääsemiseksi. Viime kädessä yhtymän 

kunnat kuitenkin maksavat tarpeettomien tilojen vuokrauksesta syntyneet kulut. (ESS, 8.9.2019.) 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kuntien viranhaltijoilta, joille on lähetetty kyselylomake 

kunnan kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen liittyen. Riittävä määrä erilaisia ja erikokoisia kuntia 

tutkimuksessa mahdollistavat esimerkiksi kuntien analysoimisen väestötekijöiden, sijainnin tai 

taloudellisen aseman mukaisesti. Kyselylomakkeeseen saatiin vastauksia ympäri Suomea hyvin 

erikokoisista kunnista, mikä tekee tutkimuksesta varsin kattavan Suomen oloihin. Otosta voidaan 

pitää täten riittävänä (42,7 % kaikista Manner-Suomen kunnista vastasi kyselyyn) kuntien 

luokittelemiseksi eri kuntatyyppien mukaan. Aikaisempien tutkimusten perusteella muodostettuihin 

tutkimuksen hypoteeseihin on vastattu kyselylomakkeella kerätyn empiirisen aineiston avulla. Tämä 

on mahdollistanut tutkimuksen tulosten vertailmeisen muiden aikaisempien tutkimustulosten kanssa 

ja mahdollisten yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien syiden tarkastelemisen. Kyselylomakkeella 

saatuja tietoja analysoitiin eri taustatekijöittäin Tilastokeskuksen sivuilta kerättyjen kuntien talous- ja 

väestötietojen avulla.  

 

Kiinteistöjen rooli luultavasti yhä korostuu nykyisessä talouden ja toiminnan tilanteessa, jossa kunnat 

kohtaavat entistä enemmän epävarmuutta toimintaympäristöönsä liittyen (ks. esim. MTV3, 

20.7.2018). Viime aikoina onkin keskusteltu kuntasektorilla paljon siitä, onko kuntien ylipäätään 

tarkoituksenmukaista omistaa ”seiniä” eli rakennuksia, joissa kuntien vastuulla olevia palveluja 

tuotetaan (ks. esim. VM, 15.11.2018). Kunnat ovat laissa määriteltyjen palvelujen osalta 

järjestämisvastuussa, mutta kunnille ei ole välttämättä tarpeellista omistaa itse kaikkia kiinteistöjä, 

sillä kunta voi olla esimerkiksi vuokralla kiinteistössä, jossa se tuottaa palveluita. Myös 

ostopalvelujen käyttö on kasvanut kunnissa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 

varhaiskasvatuksessa (ks. Kuntaliitto, 5.11.2018). Ostopalvelujen lisääntynyt käyttö jakaa toki 

mielipiteitä (erityisesti palveluiden ja vastuun näkökulmista), mutta kunnan ulkopuolelta palveluiden 

ostamisen etuna voidaan ajatella olevan ”seiniin sijoittamisen vähenemisen”, mikä puolestaan 

vähentää kuntien kiinteistömassaan liittyviä riskejä, pienentää kunnan lainamäärää ja siten 



5 
 

suhteellista velkaantuneisuutta sekä parantaa omavaraisuusastetta.  Tällä hetkellä monissa Suomen 

kunnissa investointitarpeet ovat valtavat, joten palvelusetelien myöntäminen kuntalaisille esimerkiksi 

varhaiskasvatuksessa saattaa vapauttaa kunnan resursseja muualle varsinaiseen palvelutehtävään 

kiinteistöihin sijoittamisen puolesta (ks. esim. Kuntalehti, 4.12.2019).  

 

Tutkimus on myös siksi hyvin ajankohtainen, koska sote- ja maakuntauudistus kaatui hallituksessa 

keväällä 2019. Sote-uudistusta on tarkoitus jatkaa nykyisen hallituksen toimesta edelleen 

maakuntavetoisena, tosin muun muassa isoimpien kaupunkiseutujen erityispiirteet otetaan 

todennäköisesti paremmin huomioon (ks. Uusi Suomi, 23.5.2019). Kunnat elävät siis edelleen 

epävarmuuden ilmapiirissä sote-uudistuksen suhteen, minkä voidaan olettaa vaikuttavan myös niiden 

kiinteistöjen hallinnointiin ja omistamiseen.  

Aikaisempien tutkimusten valossa kuntien suhtautuminen sote- ja maakuntauudistukseen on ollut 

vaihtelevaa (ks. Korhonen ym. 2018, 68). Korhosen ym. (2018, 68) tutkimuksen perusteella osa 

kunnista on ollut odottavalla kannalla odottaessaan uudistusta, kun taas osa on reagoinut selvästi 

aktiivisemmin muutokseen. Osa kunnista oli päättänyt olla investoimatta uusiin rakennuksiin ennen 

päätösten saamista sote-uudistukseen liittyen (Korhonen ym. 2018, 68). Sote- ja 

maakuntauudistuksen kaatumisen vuoksi tässä tutkimuksessa on mielenkiintoista selvittää kuntien 

suhtautumista ja jo tehtyjä toimenpiteitä kiinteistöihin liittyen uudistuksen kaatumisen jälkeen. 

Oletettavaa on, että investointitarpeet ja korjausvelka ovat kasvaneet entisestään sote-uudistuksen 

toteutumista odotellessa. Uudistuksen kaatumisesta huolimatta sote-kiinteistöihin investoimista 

rajoittava laki pidettiin edelleen voimassa (ks. STM, 7.5.2019), minkä vuoksi isoihin investointeihin 

on haettava ministeriötä erikoislupa, jolle pitää olla hyvät perustelut. Investointeja rajoittavan lain 

tarkoituksena on varmasti valtion osalta hillitä kuntien sote-kiinteistöjen rakentamista tilanteessa, 

jossa tulevaisuudessa palveluiden järjestäjistä ja toimivista kiinteistöistä ei ole varmuutta. Kunnat 

todennäköisesti pyrkisivät niin sanotusti osaoptimointiin rakentamalla uusia sote-kiinteistöjä, jolloin 

palvelut todennäköisemmin säilyisivät uudessa kiinteistössä palveluvastuun siirtyessä maakunnalle.  

Sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi kuntien taloudellisen tilanteen ei ainakaan oleteta paranevan. 

Yle uutisten (11.3.2019) haastatteleman Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Seppo Huldenin mukaan 

Päijät-Häme olisi ollut iso voittaja, mikäli sote- ja maakuntauudistus olisi toteutunut. Huldenin 

mukaan Päijät-Hämeen kunnat ”menettivät” noin 41 miljoonaa euroa, mikä lisää maakunnan kuntien 

hankalaa taloudellista tilannetta entisestään. Hulden uskoo tulevaisuudessa syntyvän lukuisia 

kuntaliitoksia ja huomauttaa sote-kuntayhtymiä olevan tulossa jo pian lisää. Kuntien taloudellisia 

lukuja ja niiden tekemiä kiinteistöpäätöksiä voidaan myös verrata kriisikuntakriteereihin oletuksena, 
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että vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat pyrkivät todennäköisemmin hankkiutumaan 

eroon ylimääräisistä kiinteistöistään.  

 

Kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt viime aikoina muun muassa valtionosuuksien 

leikkausten, lakisääteisten tehtävien lisääntymisen ja yleisen taloudellisen tilanteen seurauksena. 

Kuntatalous näyttää hälyttävän synkältä vuoden 2019 tilinpäätösten valossa. Peräti 209 Manner-

Suomen kuntaa teki negatiivisen tuloksen. Vuosikate muodostui negatiiviseksi 46 kunnassa, jolloin 

kunnan tulorahoitus ei riittänyt edes toimintakulujen kattamiseen, poistoista ja tulevaisuuden 

investoinneista puhumattakaan. Vuonna 2017 vuosikate oli negatiivinen ainoastaan 4 kunnassa, joten 

muutos edelliseen vuoteen oli merkittävä. Tilikauden tulos painui kaikki Suomen kunnat yhteen 

laskettuna yli 100 miljoonaa euroa tappiolle, kun vuonna 2017 kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos 

oli noin 1,2 miljardia euroa positiivinen. (Tilastokeskus, 20.9.2019.) 

 

Vaikea kuntatalous ei koske ainoastaan väestöään menettäviä maaseutumaisia kuntia, sillä 

esimerkiksi vuonna 2018 Tampereen seudun kunnat tekivät kaikki alijäämäisen tuloksen Ylöjärveä 

lukuun ottamatta (AL, 29.3.2019). Ylöjärvi teki 2,4 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen, mistä 1,5 

miljoonaa euroa koostui Elokaaren palvelukeskuksen myymisestä yksityiselle Esperi Carelle. 

Kiinteistöihin liittyvä korjausvelka kasvaa monissa Suomen kunnissa. Ylöjärven kaupunki on 

teettänyt korjausvelkaselvityksen kaupungin kiinteistöjen korjausvelasta, joka selvityksen mukaan 

nousee nykyisestä 13,9 miljoonasta eurosta 29,9 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä (AL, 

27.3.2019). Selvityksen mukaan kaupungin kiinteistöjen uudishinta olisi 294 miljoonaa euroa, kun 

tällä hetkellä kiinteistöjen nykyhinta on 217 miljoonaa euroa. Ylöjärven kaupungin elinvoimajohtaja 

Pauli Piiparisen mukaan ”selvitys kasvattaa tietoisuutta kiinteistömassan tilasta ja helpottaa 

keskusteluja investoinneista”. Ylöjärvi on myös salkuttanut myytävänsä kiinteistöt. Kansainvälisissä 

tutkimuksissakin on nostettu esiin kiinteistöjen salkuttamisen sekä keskitetyn kiinteistöjen hallinnan 

merkitys onnistuneelle kiinteistöjohtamiselle (ks. Hopland & Kvamsdal 2018, 230 - 243).  

Kuntien ja kuntayhtymien isojen kiinteistöinvestointien tuomat taloudelliset ongelmat on nostanut 

esiin myös muun muassa MTV3:n politiikan toimittaja Jussi Kärki (13.3.2019). Kärjen mukaan 

erityisesti monissa pienemmissä kunnissa talous on tiukalla ja luottamus valtakunnin päättäjiin 

heikkoa mikä tekee tilanteen erityisen hankalaksi tilanteessa, jossa valtavat sairaalainvestoinnit 

kaatuvatkin maakuntien sijasta kuntien ja kuntayhtymien vastuulle. Vireillä on yli 2000 hanketta 

arviolta yli 5 miljardin euron arvosta. Kärki uskookin sote-uudistuksen tarkoittavan sote-palveluiden 

ulkoistuksia ja sote-kiinteistöjen yhä lisääntyvää myyntiä yksityisille palvelutuottajille. Artikkelin 
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mukaan yksityiset terveysjätit ovatkin jo tiedustelleet kuntien päättäjien kantoja sote-kiinteistöihin 

liittyen. Lisäksi paljon keskustelua viime aikoina on herättänyt sote-palvelujen ulkoistamista 

rajoittava laki, minkä jatkumista osa pitää perusteettomana soten kaaduttua. Rajoittamislaki määrää, 

että kunta saa ulkoistaa vain 30 prosenttia sote-palveluistaan (tällöin kunnille lienee järkevämpää olla 

vuokralla tiloissa, käyttää palveluseteliä yms, jotta kiinteistöt eivät kaadu kuntien niskaan). Lain 

tarkoitukseksi on kirjattu, että sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa turvataan edellytykset sosiaali- 

ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen ja taloudelliseen järjestämiseen. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg 

(Maaseudun Tulevaisuus, 9.3.2019) ei kuitenkaan näe syytä ulkoistuksia rajoittavan lain 

poistumiselle tällä hetkellä.  

Osassa kunnista toimenpiteisiin kiinteistöjen osalta on jo ryhdytty. MTV3:n uutisten (14.3.2019) 

haastattelema Kokkolan kaupungin talousjohtaja Jari Saarinen toteaa Kokkolan kaupungin myyneen 

jo kaksi tyhjilleen jäävää sote-kiinteistöä, joista on kirjattu noin 0,5 miljoonan euron tappiot 

tilikauden tulokseen. Saarisen mukaan jo kolme palvelutaloa on jäänyt kaupungissa tyhjilleen sekä 

toteaa, ettei tyhjilleen jääviin kiinteistöihin kannata tehdä korjauksia, mikäli kukaan ei niitä osta. 

Saarinen siis jakaa huolen tyhjilleen jäävistä sote-kiinteistöistä, joille on vaikeaa löytää ostajaa tai 

vuokralaista. Samassa MTV3:n uutisessa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio toteaa 

kuntien kiinteistöistä tehtävän myyntikauppoja jopa päivittäin, mutta ainakin viikoittain.   

Taloudellinen liikkumavara on käytännössä minimissään erityisesti monissa ikääntyvissä 

muuttotappiokunnissa, joissa kiinteistöriskin toteutuminen saattaisi vaarantaa jopa kunnan 

peruspalvelujen järjestämisen (ks. esim. Laesterä 2010, 101-108). Kunnat pyrkivätkin välttämään 

tyhjilleen jäävien kiinteistöjen mukanaan tuomaa käyttöomaisuus- tai kiinteistöriskiä esimerkiksi 

myymällä kiinteistöjä yksityisille sote-yrityksille, jotka lupaavat usein jatkaa palvelutuotantoa 

kunnan alueella myös sote-uudistuksen alkamisen jälkeen (ks. Kuntalehti 30.11.2017). Yksityiset 

terveyspalveluyritykset saattavat myös joissakin tapauksissa rakentaa vanhan toimitilan tilalle uuden 

toimitilan. Tällöin kunnat säilyttäisivät mahdollisesti myös palvelut kunnassa kiinteistöriskin 

vähenemisen/pienentymisen lisäksi. Joissakin tilanteissa puolestaan vanhan kiinteistön myyminen 

yksityiselle yritykselle (jopa alle tasearvon) mahdollistaa uuden kiinteistön rakentamisen vanhan 

tilalle, koska vanha kiinteistö vaatisi mittavan peruskorjauksen, joka saattaisi lisätä kunnan 

kiinteistöriskiä entisestään. Kiinteistöjen käypä arvo saattaa kuitenkin olla todellisuudessa selvästi 

kirjanpidon tasearvoa suurempi, jolloin kunnan tappio muodostuu vieläkin suuremmaksi kiinteistöä 

myytäessä.  
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Toimitilojen ja kiinteistöjen merkitys nousee monissa kunnissa ison rooliin myös tilanteissa, joissa 

emokunta on myöntänyt takauksen esimerkiksi kuntakonserniin kuuluvan kiinteistöosakeyhtiön 

ottamiin lainoihin. Kunta on voinut myöntää myös suoraan antolainan kuntakonserniin tai jopa sen 

ulkopuolelle kuuluville osakeyhtiöille. Kuntakonserniin kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt kilpailevat 

vapailla markkinoilla yksityisten henkilöiden ja yritysten kanssa, joten erityisesti 

muuttotappiokunnissa kuntien vuokra-asuntojen käyttöaste saattaa jäädä alhaiseksi tai asuntojen 

vuokrat ja hinnat ovat laskusuunnassa alueella. Kiinteistöjen ylläpito nielee tästä huolimatta 

kustannuksia, sekä aiheuttaa poistoja (vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen) ja lainanlyhennyksiä, 

joten pahimmassa tapauksessa kuntakonsernissa joudutaan purkamaan kiinteistöjä, millä saattaa olla 

isoja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi kunta on takaamiensa lainojen osalta viime kädessä vastuussa, 

joten lainat saattavat siirtyä jopa emokunnan lainoiksi kiinteistöyhtiöiden tai muiden 

elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten ajautuessa vaikeuksiin. Kuntien ensisijainen tehtävä on 

kuitenkin lakisääteisten peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisilleen (mahdollisimman pienellä 

verorahoituksella), joten riskin välttäminen on perusteltua kunnan olemassaolon ja perustehtävän 

vuoksi. Tämä tulee ottaa huomioon mietittäessä syitä kuntien tekemille päätöksille ja hallintatavoille 

kiinteistöjensä suhteen.  

Myös esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa esiintyvät sisäilmaongelmat muodostavat merkittävän 

riskin kunnille, mikäli ne joutuvat peruskorjaamaan tai purkamaan kiinteistöjään, joilla on edelleen 

arvoa taseessa ja jota varten on jouduttu ottamaan lainaa. Sisäilmaongelmien tuomalta riskiltä on 

myös mahdollista joiltakin osin suojautua. Esimerkiksi elinkaarimallin tai niin sanotun 

kiinteistöleasingin valitseminen koulu- ja päiväkotirakennuksia hankittaessa saattaa olla riskien 

suojautumisen kannalta järkevää, koska tällöin mahdolliset sisäilmaongelmat ovat kiinteistön 

rakentaneen rakennusyhtiön vastuulla (kunta toimii sopimuksen mukaisesti vuokralla kiinteistössä). 

Elinkaarimallin käyttö ei myöskään rasita kunnan tasetta samalla tavalla kuin omaksi hankittu 

kiinteistö, koska se ei sido isoja pääomia eikä lainarahaa tarvita. Tämä puolestaan parantaa kuntien 

taloudellisia tunnuslukuja (esimerkiksi omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta). Myös 

taseessa oleva käyttöomaisuuden määrä (esimerkiksi kiinteistöala per asukas) saattaa vaikuttaa 

kunnan kiinteistöriskiin, sillä joissakin kunnissa kiinteistöjen osuus kunnan omaisuudesta on 

huomattava.  
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Kuvio 1. Palvelutarpeiden muutos vuoteen 2040.  (Lähde: Kuntien rakennuskannan kehitys- ja 

säästöpotentiaali, 2018, 22) 

 

 

2. Tutkimusasetelma 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten kiinteistö- ja toimitilajohtamisella voidaan vaikuttaa 

kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen merkityksen uskotaan 

kasvaneen kunnissa viime aikoina, koska kunnat ovat olleet taloudellisesti tiukoilla (ks. esim. 

Aamulehti 2.9.2019, 9.9.2019, 27.9.2019, Tamperelainen 11.9.2019). Kunnan taloudellisen aseman 

uskotaan vaikuttavan tehtyihin päätöksiin kiinteistöihin liittyen, joten tutkimuksessa pyritään 

selvittämään, millä tavalla eri taloudellisessa asemassa olevat kunnat eroavat harjoittamassaan 

kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa (Yle, 10.9.2010).  Lisäksi tutkitaan kuntien erilaisten kiinteistöjen 

hallintamallien, kuten elinkaarimallin yleisyyttä kunnissa, sekä tarkastellaan syitä elinkaarimallin 

valitsemiseen tai valitsematta jättämiseen. Elinkaarimallin yleisyyttä on tutkittu (ks. Korhonen ym. 

2018, 64 - 65), mutta tutkimusta tarkoista syistä mallin valitsemiseen tai valitsematta jättämiseen ei 

juurikaan ole.  
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2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tutkimusongelma on seuraava:  

 

Miten kiinteistö- ja toimitilajohtamisella voidaan vaikuttaa kunnan taloustilanteeseen?  

 

 

Tutkimusongelma voidaan vielä eritellä kahteen osaan:  

 

1. Millaisilla eri kiinteistö- ja toimitilajohtamisen keinoilla kunnan taloudelliseen tilanteeseen 

ja talouden tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa?  

 

2. Miten erilaiset päätökset ja toimenpiteet kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa vaikuttavat 

kuntien talouteen? 

 

 

2.2 Menetelmät 
 

Teoreettinen viitekehys rakentuu kiinteistö- ja toimitilajohtamisen, aikaisempien tutkimusten, 

pääoman tehokkaan käytön, kunnallishallinnon, erilaisten finanssiriskien sekä taloudellisten 

tunnuslukujen ja väestöllisten taustamuuttujien kautta. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa 

tarkastellaan muun muassa organisaation toimitilojen sopivuutta organisaation toiminnalle nyt ja 

tulevaisuudessa eli pyritään järjestämään organisaation toimintojen kannalta sopivat ja riittävät tilat. 

Pääoman tehokkuus puolestaan liittyy keskeisesti kuntien kiinteistöihin ja muuhun 

käyttöomaisuuteen, koska kiinteistöt sitovat paljon kuntien pääomaa, joka on vastaavasti pois kunnan 

muusta varsinaisesta palvelutuotannosta (tai vastaavasti lisää kunnan velkamäärää). Aikaisempien 

kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tutkimusten perusteella on tehty malli, jossa tarkastellaan kiinteistö- 

ja toimitilajohtamisen soveltuvuutta kunnan talouden hallinnan välineeksi. Tämän mallin avulla on 

muodostettu keskeiset hypoteesit, joihin etsitään vastauksia teorian, kyselylomakkeella saatujen 

tietojen sekä Tilastokeskuksesta otettujen talous- ja väestötietojen avulla.  

Tutkimus on luonteeltaan monimenetelmällinen, joten aineistoa on kerätty monelta eri tieteenalalta. 

Monimenetelmällisyys johtuu siitä, että kiinteistö- ja toimitilajohtamista on tutkittu aiemmin lähinnä 

yrityspuolella, eikä aiempaa tutkimusta julkisen puolen kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta ole 

kovinkaan paljoa. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen on keskittynyt aiemmissa tutkimuksissa varsin 

paljon yrityspuolen lisäksi teknilliselle alalle, mikä tuo yhden elementin lisää aiheeseen. Lisäksi 
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kiinteistö- ja toimitilajohtamista ja taloutta ei ole tutkittu aiemmin kovinkaan laajasti samassa 

tutkimuksessa. Oman lisänsä tutkimukseen tuo Suomen kuntien ainutlaatuisuus. Tutkimuksen 

aineistoa analysoidaan käsitteellis-teoreettisen sisällönanalyysin keinoin. Kyselylomakkeella 

saadusta aineistosta on pyritty löytämään luokittelulla eri luokkia, minkä jälkeen näiden luokkien 

selittäviä tekijöitä pyritään löytämään muusta aineistosta (Tilastokeskus). Samalla testataan teorian 

perusteella muodostettujen hypoteesien toteutumista tuloksissa. Kyselylomakkeella kunnista saatua 

aineistoa eritellään, etsitään yhtäläisyyksiä ja tehdään luokittelua. Kvalitatiivisesta aineistosta 

pyritään löytämään yhtäläisyydet ja eroavaisuudet eri kuntien ja kuntien talousasemien ja muiden 

taustatekijöiden perusteella. Samalla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä (kiinteistö- ja 

toimitilajohtaminen kunnan talouden hallinnan välineenä) laajempi kuvaus, jolloin ilmiötä on 

helpompi ymmärtää, tarkastella ja asettaa laajempaan kontekstiin. Sisällönanalyysi mahdollistaa 

myös tutkimuksen tulosten vertailemisen muiden aikaisempien tutkimuksien kanssa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105.) 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen sisällönanalyysin lisäksi kyselylomakkeen aineistoa on analysoitu 

kvantitatiivisen sisällönanalyysin eli niin sanotun sisällön erittelyn keinoin. Kvantitatiivisten 

dokumenttien analyysiä voidaan kutsua myös sisällön erittelyksi, jolla tarkoitetaan määrällisesti 

aineistoa kuvaavien dokumenttien analysointia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107 - 108.) 

 

Aineistosta pyritään löytämään sellaisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet kuntien tekemiin 

kiinteistöpäätöksiin tai muuhun käyttöomaisuutta koskeviin päätöksiin sekä selvittämään näiden 

toimien vaikutusta kuntien taloudelliseen asemaan. Tutkimus on siis muodoltaan sekä kvalitatiivinen 

että kvantitatiivinen. Kvantitatiivinen osuus muodostuu kuntien viranhaltijoille lähetetystä 

kyselylomakkeesta, jonka vastaukset luokitellaan eri taustatekijöiden perusteella eri kategorioihin. 

Tämän jälkeen kategorisoinnin tuloksia verrataan Tilastokeskuksen sivuilta poimittuihin tietoihin ja 

pyritään tekemään tulkintoja ja johtopäätöksiä niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Kvantitatiivista 

tietoa saadaan suoraan kyselylomakkeen ja Tilastokeskuksen sivuilta.  Kvalitatiivisten eli laadullisten 

tekijöiden avulla pyritään selvittämään tehtyjä päätöksiä kiinteistö- ja toimitilajohtamisen eri 

vaikutusmahdollisuuksista kuntien talouteen. Kvalitatiivinen tutkimus on myös perusteltua 

kvantitatiivisen lisäksi sen vuoksi, että tutkimuksen aihepiiri ja ilmiö ovat varsin laajoja. Kunnat ovat 

keskenään hyvin erilaisissa tilanteissa omistamiensa rakennusten sekä investointien osalta. Myös isot 

alueelliset trendit Suomessa, kuten väestön väheneminen suuressa osassa maata yhdessä väestön 

ikääntymisen ja pitkään suunnitteilla olleen sote-uudistuksen kaatumisen kanssa puoltavat sekä 

laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Aikaisempia tutkimuksia on myös 
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analysoitu laadullisesti sisällönanalyysin keinoin, mikä on mahdollistanut teorian muodostamisen 

aikaisemmista tutkimuksista. Tämän mallin avulla tarkastellaan tämän tutkimuksen aineistoa.  

 

2.3 Aineistot 
 

Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostaa kuntien johtaville viranhaltijoille (talousjohtaja, 

tekninen johtaja/tilapäällikkö) lähetetyn kyselylomakkeen vastaukset. Kyselylomakkeella kysyttiin 

kuntien kiinteistö- ja toimitilajohtamisen nykytilannetta Suomen kunnissa, joten kyselylomakkeella 

saadut vastaukset edustavat varsin monipuolisesti Suomen kuntia. Tilastokeskuksen sivuilta on 

kerätty taustatietoja kuntien taloudellisista tunnusluvuista ja väestötiedoista, joiden avulla 

kyselylomakkeella kerättyjä tietoja on voitu analysoida vastanneiden kuntien osalta. Kerätyt 

taustatiedot kunnista mahdollistavat kyselylomakkeella saatujen ja luokiteltujen vastausten 

analysoinnin, jolloin voidaan tarkastella aineiston ja teorian perusteella muodostettujen hypoteesien 

toteutumista sekä kunnissa tehtyjen päätösten perusteluja.  

Kyselylomake lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin Microsoft Forms -lomakkeella. 

Vastauksia saatiin kaikkiaan 126 Suomen kunnasta, vastausprosentin ollessa siis 42,7 % kaikista 

Manner-Suomen kunnista, edustaen hyvin sekä alueellisesti että väestön koon puolesta Suomen 

erilaisia kuntia. Linkki kyselylomakkeelle lähetettiin kuntien viranhaltijoiden sähköpostiosoitteisiin, 

minkä lisäksi vastaamatta olevien kuntien viranhaltijoille lähetettiin kaksi muistutusviestiä, joilla 

pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Kyselylomake on tutkielman liitteenä.  

 

2.4 Vastaajat 
 

Maakunta Kuntien lukumäärä Vastaukset Vastausprosentti 

Etelä-Karjala 9 4 44,4 % 

Etelä-Pohjanmaa 17 7 41,2 % 

Etelä-Savo 14 3 21,4 % 

Kainuu 8 4 50,0 % 

Kanta-Häme 11 4 36,4 % 

Keski-Pohjanmaa 8 6 75,0 % 

Keski-Suomi 23 10 43,5 % 
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Kymenlaakso 7 2 28,6 % 

Lappi 21 6 28,6 % 

Pirkanmaa 22 13 59,1 % 

Pohjanmaa 15 5 33,3 % 

Pohjois-Karjala 13 6 46,2 % 

Pohjois-Pohjanmaa 30 10 33,3 % 

Pohjois-Savo 18 11 61,1 % 

Päijät-Häme 9 4 44,4 % 

Satakunta 17 8 47,1 % 

Uusimaa 26 10 38,5 % 

Varsinais-Suomi 27 13 48,2 % 

Yhteensä 295 126 42,7 % 

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet kunnat maakunnittain jaoteltuna.  

 

Suuralue Kuntien lukumäärä Vastaukset Vastausprosentti 

Etelä-Suomi 63 27 42,9 % 

Helsinki-Uusimaa 26 10 38,5 % 

Länsi-Suomi 94 43 45,7 % 

Pohjois- ja Itä-Suomi 112 46 41,1 % 

Yhteensä 295 126 42,7 % 

 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneet kunnat suuralueittain jaoteltuna.  

 

Etelä-Suomen suuralueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, 

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Satakunnan, 

Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Pohjois- ja Itä-Suomen 

suuralueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-

Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.  
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Koko Kuntien lukumäärä Vastaukset Vastausprosentti 

Yli 100 000 9 4 44,4 % 

50 001 - 100 000 12 5 41,7 % 

20 001 - 50 000 35 17 48,6 % 

10 001 - 20 000 41 22 53,7 % 

5 001 - 10 000 74 33 44,6 % 

2 001 - 5 000 90 32 35,6 % 

Alle 2 000 34 13 41,2 % 

Yhteensä 295 126 42,7 % 

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet kunnat väkiluvun mukaan jaoteltuna.  

 

Tyyppi Kuntien lukumäärä Vastaukset Vastausprosentti 

Kaupunkimaiset 56 26 46,4 % 

Taajaan asutut 61 35 57,4 % 

Maaseutumaiset 178 65 36,5 % 

Yhteensä 295 126 42,7 % 

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneet kunnat kuntatyypittäin jaoteltuna.  

 

Kuvio 2. Tutkimukseen vastanneet kuntien viranhaltijat työtehtävittäin.  
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3. Käsitteellis-teoreettinen viitekehys  
 

3.1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

3.1.1 Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen 
 

 Kiinteistöjohtamisen käsitettä voidaan pitää eräänlaisena yläkäsitteenä toimitilajohtamiselle. Se on 

kaikkiin kiinteistöihin liittyvien toimintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Nämä 

toimet liittyvät kiinteistöjen hankintaan, omistuksen aikaiseen hallintaan ja myyntiin, tai muunlaiseen 

kiinteistöstä luopumiseen sekä edellisten toimintojen suunnitteluun. (Leväinen 2013, 27.) 

Kiinteistöjohtamisen keskeisenä tavoitteena on muun muassa turvata yrityksen tai kunnan 

kiinteistöjen ja toimitilojen riittävä ja tarkoituksenmukainen saanti. Vastuuseen kuuluu muun muassa 

teknillinen, taloudellinen, hallinnollinen ja oikeudellinen vastuu. Kiinteistöjohtamisessa siis 

tarkastellaan minkä tahansa organisaation toimitilojen ja kiinteistöjen käyttöä strategisesta, 

operatiivisesta, omaisuuden hoidon ja kustannusten hallinnan näkökulmista.    

Toimitilajohtaminen on kiinteistöjohtamista, joka tarkastelee tiloja käyttäjän ja palvelujen 

näkökulmasta. Se koostuu käytettävyyden ja käyttäytymisen hallinnasta, tilatoimintojen johtamisesta, 

tilasuunnittelusta ja tilapalvelujen johtamisesta. Toimitilajohtaminen on integroitu prosessi, jolla 

tuetaan ja parannetaan organisaation ydintoiminnan tehokkuutta tuottamalla ja johtamalla sovittuja 

tukipalveluja, joita tarvitaan organisaation tavoitteiden toteuttamiseen. (Leväinen 2013, 41.)   

Toimitilajohtamisen tulisi olla prosessi, jonka tuloksena esimerkiksi kunta hankkii, rakentaa, 

ylläpitää tai järjestää toimitiloja sen strategisten tarpeiden täyttämistä varten. Esimerkiksi koulut, 

vanhainkodit ja sairaalat ovat juuri näitä kunnan strategisia alueita, joiden kiinteistöistä tai niiden 

hankkimisesta sen on huolehdittava. Toimitilajohtamisen avulla tiloja muun muassa koordinoidaan, 

kehitetään ja suunnitellaan tarpeen mukaan. Toimitilajohtamisella pyritään parantamaan ihmisten 

työskentelyedellytyksiä, organisaatioiden perustoimintaa, strategisia tavoitteita, vaikuttavuutta, 

toimitilojen joustavuutta sekä parempaa laatua. Esimerkiksi kuntien perspektiivistä 

toimitilajohtamisen tulisi parantaa koulurakennusten tilojen muunneltavuutta sekä joustavuutta ja 

näin lisätä muun muassa innovatiivisuutta sekä parempia oppimistuloksia.  Hyvä toimitilajohtaminen 

myös synnyttää toimivia kiinteistö- ja tilaratkaisuja, jotka ennaltaehkäisevät sisäilmaongelmia 

koulukiinteistöissä ja siten parantavat koululaisten ja opettajien terveyttä. Taloudellisia seikkoja ei 

myöskään sovi unohtaa, sillä usein juuri taloudelliset seikat nousevat terveydellisten seikkojen 

rinnalla esiin esimerkiksi homekouluista uutisoitaessa.    
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Toimitilajohtajan merkitys organisaatioissa on Leväisen (2013, 43) mukaan suuri: ”Useat 

asiantuntijat esittävät, että toimitilajohtajan tulisi kuulua organisaation ylimpään johtoon.” Erityisesti 

monien pienten kuntien talous onkin joutunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen esimerkiksi 

huonosti valitun ja sujuneen koulurakennuksen hankinnan vuoksi. Siksi onkin tärkeää, että 

toimitilajohtamisen merkitys tunnetaan kunnissa, ja että se on osa isompaa strategiaa. 

Toimitilajohtamisen tulisi olla systemaattista ja suunniteltua, jotta kokonaisuus pysyy järkevällä 

tavalla hallinnassa.    

Toimitilajohtamisessa ollaan tekemisissä lukuisten eri organisaation osien kanssa. 

Toimitilajohtamisen keskeisenä tavoitteena on huolehtia organisaation kiinteistöistä ja tiloista 

organisaation strategian mukaisesti. (Leväinen 2013, 43.) Toimitilajohtamisen suuntaviivat siis 

tulevat ylhäältä päin. Toimitilajohtaminen sivuaa monia organisaation rajapintoja ja monia 

johtamisoppeja, esimerkiksi jo mainittua strategista johtamista sekä muun muassa muutosjohtamista, 

palvelujohtamista, henkilöjohtamista sekä omaisuudenhoitoa. Kiinteistöjen ja toimitilojen kanssa 

työskentelyyn kuuluu siis huomattavan paljon muutakin, kuin pelkästään pelkkään kiinteistöön, sen 

kuntoon ja kustannuksiin kuuluvat asiat. Kiinteistöissä ja toimitiloissa tapahtuvat muutokset 

heijastuvat laajasti koko organisaation toimintaan, joten on tärkeää, että toimitilajohtaminen tukee 

organisaation strategisia tavoitteita. Kiinteistöissä ja toimitiloissa tapahtuvat muutokset heijastuvat 

välittömästi toimitiloja käyttäviin ihmisiin ja sillä on vaikutusta myös koko organisaation talouteen 

ja toimintaedellytyksiin.  

Toimitilajohtamisen tehtäväksi voidaan katsoa kuuluvan organisaation resurssien, palveluiden ja 

työympäristön johtamisen. Toimitilajohtamisen keskeisenä tehtävänä on tuottaa lyhyt ja pitkäaikaista 

tukea organisaation ydintoiminnalle. Li (2019, 363) ym. ovat jakaneet toimitilajohtamisen tehtävät 

neljään eri luokkaan, joista ensimmäinen on korkealaatuisten tilojen tuottaminen ja ylläpitäminen. 

Toisena keskeisenä tehtävänä on vähentää kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisia kustannuksia. 

Lisäksi toimitilajohtamisen tulisi tukea organisaation ydintoimintaa ja sen kehitystä sekä varmistaa 

toiminnan jatkuvuus erilaisissa poikkeustilanteissa (tilojen osalta). (Li ym. 2019, 363.) 

Toimitilajohtamisen yleinen malli (Barrett & Baldry 2003, 54) tarkastelee toimitilajohtamisen 

sijoittumista organisaatiossa strategisten ja operatiivisten toimintojen välimaastoon. 

Toimitilajohtamista voidaan siis tarkastella sekä operatiivisella eli käytännön tasolla että strategisella 

eli ylimmällä tasolla organisaatiossa. Toimitilajohtamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

toimitilajohtamisesta vastaavilla henkilöillä on hyvä yhteys sekä organisaation ylimpään johtoon että 

käytännön päivittäisestä toiminnasta vastaaviin henkilöihin. Toimitilajohtamisessa tulisi aina ottaa 
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huomioon nykytilanteen lisäksi myös tulevaisuus. Leväisen (2013, 45) mukaan toimitilajohtamisen 

yleinen malli onkin eräänlainen toiminnan kehys, jonka tarkempi soveltaminen tapahtuu kuitenkin 

aina erilaisissa organisaatioissa eri tavalla niiden toimintotapojen ja ympäristön mukaan (ks. Barrett 

& Baldry 2003, 52 - 55).   

Toimitilajohtajan tulee olla säännöllisessä yhteydessä yrityksen johtoon, koska organisaatiossa 

tapahtuvat isot muutokset heijastuvat myös toimitilajohtamiseen. Organisaation strategian 

seuraaminen on tärkeää toimitilajohtajalle, jotta toimitilajohtaminen vastaa parhaalla mahdollisella 

tavalla myös koko organisaation strategiaa. Strategian mukaisen toimitilajohtamisen tavoitteena on 

muun muassa synergian lisääminen organisaatiossa. Luonnollisesti myös toimitilajohtamisen yleisten 

suuntaviivojen ja trendien seuraaminen on tärkeää, koska toimitilajohtaminen on kiinteistöjen 

johtamista palvelun käyttäjien näkökulmasta. Käyttäjien mieltymykset, tarpeet ja siten myös 

toimitilojen muunneltavuus ja reagoitavuus nousevat tärkeiksi asioiksi toimitilajohtamisessa. 

(Leväinen 2013, 46.)   

Toimitilajohtamisen yleisen mallin mukaan toimitilajohtamista tapahtuu siis sekä strategisessa että 

operatiivisessa muodossa. Toimitilajohtaminen suuntautuu koko organisaation toimintaympäristöön, 

jonka keskiössä on organisaation ydintoiminta. Toimitilajohtamisessa on myös otettava huomioon 

sekä nykyisyys että tulevaisuus, sillä organisaatiot ja niiden ympäristö ovat nykyään hyvin 

dynaamisia ja kompleksisia. Esimerkiksi kuntien tehtävät, velvollisuudet ja ympäristö muuttuvat 

jatkuvasti. Niiden välillä vallitsee myös kova kilpailu, jossa onnistuneen toimitilajohtamisen rooli on 

hyvin keskeinen. 
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Kuvio 3. Toimitilajohtamisen rajapinnat (mukaillen Leväinen 2013, 43). 

 

Pääoman tehokkaalla käytöllä pyritään saamaan taloudellista lisäarvoa organisaatiolle. Omaisuuden 

arvon kasvattamisen lähtökohtana on se, että investoinnit ovat yrityksen strategian mukaisia ja niiden 

tuoton tulisi olla mieluusti pääoman hintaa korkeampi. Toimintaan sijoitetun pääoman tuottoa 

voidaan yrittää parantaa esimerkiksi parantamalla kustannustehokkuutta ja nopeuttamalla pääomien 

kiertoa. Yrityksen tai muun organisaation, kuten vaikkapa kunnan pääomakustannuksista puhuttaessa 

dynaamisen rahoituspolitiikan käsite nousee usein esille. Dynaamisella rahoituspolitiikalla 

tarkoitetaan oman pääoman korvaamista vieraalla pääomalla, koska se on omaa pääomaa halvempaa. 

Organisaation kiinteistösalkun hallinnan keskiössä on kiinteistöjen ja toimitilojen sijantien valinta 

sekä ylipäätään hyvä tuntemus kiinteistömarkkinoista, mikä mahdollistaa oikeaoppisten ja oikea-

aikaisten kiinteistöjen myynti- ja hankintapäätösten tekemisen. Kiinteistöihin ja toimitiloihin 

liittyvien riskien hallinta ylipäätäänkin korostuu nykypäivän kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa. 

Pyrittäessä omaisuuden arvon luomiseen organisaatiolle, tai edes minimoimaan kiinteistöihin liittyviä 

tulevaisuuden riskejä on tärkeää kiinnittää huomiota vanhentuneisiin kiinteistöihin, niiden 

kehittämiseen sekä yleisesti kiinteistökannan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. (Leväinen 2013, 102 - 
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103.) Kunnilla kiinteistöihin ja toimitiloihin investoitaessa pääoman tuotto ei kuitenkaan nouse 

keskiöön, koska kunnilla on lakisääteisiä tehtäviä, joiden toteuttamisesta se ei pyri saamaan voittoa 

tai edes omakustannushintaa. Luonnollisesti kuntienkin edun mukaista on toteuttaa tehokkaita ja 

kustannuksiltaan kestäviä investointeja, jotta sen talous pysyy kunnossa ja kestävällä pohjalla.  

Kiinteistöjen vaikutus organisaation taseeseen on usein suuri ja siksi kiinteistöt ovat usein keskeinen 

keino organisaation toiminnan ja talouden kehittämiseen. Suuri osa organisaation omaisuudesta 

taseessa on sitoutunut kiinteistöihin, jonka vuoksi kiinteistöjen tehokkaalla ja tuottavalla käytöllä on 

suuri taloudellinen vaikutus koko organisaation tasolla. Nykyään kuitenkin kuntien toimintaan 

kohdistuvat muutokset ovat suuria ja etenevät usein melko nopeasti, mikä asettaa haasteita myös 

kunnan kiinteistötoiminnoille. Organisaation on tarkoin mietittävät seuraukset, joita kiinteistöjen 

ostamisesta, vuokraamisesta, myymisestä tai purkamisesta seuraa organisaatiolle. Kiinteistöjen 

ostamiseen on usein tarvittu lainarahaa ja velka puolestaan vaikuttaa organisaation taloudellisiin 

tunnuslukuihin. Velan osuus taseessa esimerkiksi nousee kiinteistöihin hankintaa varten otettujen 

lainojen vuoksi. Kiinteistöt saattavat myöskin olla taseessa niin sanotulla kirjanpitoarvollaan, mikä 

on useasti alhaisempi kuin niiden todellinen arvo. Koska kiinteistöt sitovat huomattavan paljon 

organisaation pääomia, halutaan kiinteistöt usein pois taseesta, jotta niihin sidottu pääoma saadaan 

muuhun organisaation ydinliiketoimintaan. Kiinteistöjen myynnillä voidaan pyrkiä pienentämään 

kiinteistöihin liittyviä riskejä ja saada pääomaa muuhun käyttöön.  

Elizabeth Carter (1999, 275 - 283) on tutkinut paikallishallinnon kiinteistöjen johtamista, arviointia 

sekä mittaamista tapaustutkimuksena Leicesterin kaupungissa Isossa-Britanniassa. Tutkimuksen 

mukaan paikallishallinnon omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen tiukempi valvonta, 

vaikuttavuuden parempi mittaaminen ja toimintatapojen arviointi parantavat paikallishallinnon 

harjoittamaa kiinteistö- ja toimitilajohtamista. Ennen toimintatapojen muutosta toimitiloihin ja 

kiinteistöihin liittyvät päätökset tehtiin vajavaisella informaatiolla, eikä toimintatapoja tarkasteltu 

kovinkaan tarkasti tai huolellisesti. Tuloksellisuuden parantamista varten kaupungin omistamista 

vapaa-ajan palveluita tuottavista tiloista valittiin neljä uimahallia, joiden tuloksellisuutta ja 

vaikuttavuutta seurattiin ja pyrittiin parantamaan. (Carter 1999, 275 - 278.) 

Tapaustutkimuksen tavoitteeksi asetettiin toimitilajohtamisen toimintamallien arvioinnin tutkiminen 

käytännön tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta sekä tarkoituksenmukaisten mittareiden 

kehittäminen sitä varten. Tutkimuksen päämääränä puolestaan oli kehittää operationaalisen 

toimitilajohtamisen arviointimenetelmä, joka on helposti siirrettävissä muihin kiinteistöihin ja 
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toimitiloihin ja jotka ovat käyttökelpoisia organisaation tavoitteisiin ja päämääriin nähden. (em. 275 

- 278.) 

Carter (1999, 278 - 280) on tutkimuksessaan jaotellut toimitilajohtamisen vaiheet neljällä erilaiselle 

tasolle, jotka on otettava jokaisen toimitilan ja kiinteistön kohdalla huomioon muutoksia tehdessä. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään organisaation päämäärät ja tavoitteet, joihin tähdätään. 

Toisessa vaiheessa määritellään toimitilan tai kiinteistön pääkäyttäjäryhmät ja kehitetään kategoriat, 

joiden avulla toimitilajohtamisen suorituskykyä mitataan. Tämän jälkeen määritetään kiinteistön 

päätoiminnat, kuten saavutettavuus ja toiminnallisuus ja kehitetään mittarit, joilla suorituskykyä 

mitataan. Viimeisessä eli neljännessä tasossa mitataan, tallennetaan ja arvioidaan toimitilojen 

tuloksellisuutta mittareiden avulla. Carter päätyi tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että edellä 

mainittu toimintamalli on hyvä työkalu strategisen toimitilajohtamisen apuvälineeksi.  (em. 1999, 

283.) 

 

Kuvio 4. Pääoman tehokas käyttö organisaatiossa (mukaillen Leväinen 2013, 103).  
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3.1.2 Välineet kiinteistö- ja toimitilajohtamisen toteuttamiseksi kunnassa 
 

Kuntien liikekirjapitoon siirtymisellä on ollut suuresti vaikutusta kuntien taseen merkitykselle 

kuntien taloudenhallinnan keskeisenä elementtinä. Hallinnollisen kirjanpidon aikaan ennen 

liikekirjanpitoon siirtymistä 1997 kunnan taseen perustella ei voinut tehdä juurikaan päätelmiä 

kunnan taloudesta, lukuun ottamatta kuntien lainamääriä. Liikekirjanpitoon siirtymisen jälkeen 

kuntien omaisuutta ja pysyvien vastaavien omaisuuden poistoja on ollut mahdollista tarkastella 

taseesta ja tämä on mahdollistanut muun muassa rakennusten peruskorjaustarpeiden ja korjausvelan 

arvioimisen. Tämä on puolestaan mahdollistanut entistä ammattimaisemman omistajapolitiikan ja 

omistajaohjauksen harjoittamisen kunnissa. Voidaan sanoa, että kirjanpitouudistus toi kuntiin lisää 

yrityspuolelta tuttua tehokkuutta ja taloudellisuutta, sillä liikekirjanpitoon siirtymisen johdosta 

kunnissa oli mahdollista tarkastella esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden yksityiskohtaisiakin 

kustannuksia. Samalla kuntien keskinäinen vertailu on ollut aiempaa helpommaksi. Liikekirjanpidon 

myötä tase ja sen sisältämät omaisuuslajit alettiin nähdä resurssina, jonka tulisi olla tuottavaa. 

Tuottaman omaisuus taseessa aiheuttaa ainoastaan ylläpitokustannuksia kunnalle, joten kunnan on 

järkevää hankkiutua eroon sellaisesta omaisuudesta, jota se ei tarvitsen. (Averio ym. 2019, 69 - 70.) 

Tehtäessä investointipäätöksiä esimerkiksi kuntien kiinteistöihin liittyen on järkevää tarkastella 

ensiksi kunnan tasetta kokonaisuutena. Suomessa kuntien palvelutoiminnassa käyttämien 

kiinteistöjen ja rakennusten omistusaste on edelleen hyvin korkea, minkä voidaan nähdä muiden 

kiinteistöjen hallintamallien tarpeellisuutena Suomen kuntakentässä. Esimerkiksi Tampereen 

kaupungin kiinteistöjen kokonaispinta-ala on noin 1,2 miljoonaa neliömetriä, josta kaupungin 

omistusaste on 80 %. (Averio ym. 2019, 112.) 

Taseen hallinnassa on tarpeen katsoa, millaista omaisuutta kunnalla taseessaan on, onko se 

tarpeellista/välttämätöntä kunnan palvelutuotannolle ja arvioida sitä, minkälaisen hinnan kunta voisi 

omaisuudestaan saada esimerkiksi kiinteistönsä myymällä (Averio ym. 2019, 112). Ajatellessa 

vaikkapa kunnan omistamia kiinteistöjä, käytännössä kunnalla on mahdollisuus myydä kiinteistö 

kokonaisuudessaan tontteineen, myydä kiinteistö ja pitää tontti vuokralla, purkaa kokonaan kiinteistö 

ja rakennuttaa tilalle uusi rakennus tai purkaa tontti ja kaavoittaa alueelle jotakin täysin muuta. 

Kuntien voidaan nähdä olevan siten eriarvoisessa asemassa, että muuttotappiokunnissa kiinteistöjä 

on hyvin vaikea myydä kohtuullisen hintaan, eikä maalla ole samalla tavalla arvoa, kuin suurissa 

kasvukeskuksissa ja niiden ympäryskunnissa. Pelkät ylläpito- sekä rakennuksen purkukustannukset 

voivat sen sijaan olla hyvinkin merkittävät, jolloin esimerkiksi vanhan sote-kiinteistön myyminen 

yksityiselle tuottajalle halvallakin voidaan nähdä perusteltuna. Sen sijaan suurissa kaupungeissa 
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maan arvo on korkealla, jolloin esimerkiksi vanha koulurakennus voi olla järkevää purkaa joissakin 

tapauksissa ja kaavoittaa alue vaikkapa uuteen käyttöön. Tällaista uutta käyttöä voi olla vaikkapa 

asuinrakennukset, toimistotilat tai liiketilat, jolloin kaupunki hyötyy myös tontin arvonnoususta. 

Maan myyntitulot on mahdollista sijoittaa esimerkiksi uuden koulukiinteistön tai muihin strategisiin 

kehitysinvestointeihin (Averio ym. 2019, 112).   

Jotkut kuntien taseen järjestelytoimenpiteet voidaan sijoittuvat muun muassa elinkaarimallin ja 

vuokraamisen rajapinnalle. Tällainen tilanne syntyy, kun yksityinen yritys, kuten rahoitusyritys 

rakentaa esimerkiksi koulu- tai päiväkotirakennuksen omaan taseeseensa, jolloin kunta välttyy 

velkaantumisen kasvulta. Kunta maksaa yhtiölle rakennuksesta, sen ylläpidosta ja muita 

käyttökustannuksia toimintamenoistaan. Tämä on kuitenkin jossain määrin ongelmallista 

kustannusten kohdistamisen oikeellisuuden näkökulmasta, koska tällöin myös omaisuuden poisto 

menee toimintamenoihin tuloslaskelmassa, joka on otettava huomioon vuosikatetta tarkastellessa. 

(Averio ym. 2019, 42.) 

On myös olemassa tapauksia, joissa kunta on myynyt huonossa kunnossa olevia kiinteistöjään 

rahoitusyhtiölle sen vuoksi, että se saa konsernitaseensa alijäämän katettua kiinteistöjen 

myyntivoitolla. Tällöin kunta joutuu kuitenkin maksamaan rakennusten käytöstä käyttökustannukset 

sekä pääomalle kovan koron, jotka rasittavat vastaavasti kunnan käyttötaloutta ja tuloslaskelmaa. 

(Averio ym. 2019, 42.) 

Taseomaisuuden, kuten kiinteistöjen myynti voi toimia hyvänä keinona kunnan talouden 

tasapainottamisessa, mikäli kunta ei tarvitse esimerkiksi kiinteistöjään palveluidensa järjestämisessä 

ja kiinteistöstä saadaan kohtalainen hinta (Averio ym. 2019, 55). Esimerkiksi sote-kiinteistöjen osalta 

monissa kunnissa on vanhoja sote-kiinteistöjä, joita ei tarvita enää palveluiden tuottamiseen, sillä 

kunnan sote-palvelut saattavat tuottaa esimerkiksi sote-kuntayhtymä. Myös aiemmin ennakoitu sote- 

ja maakuntauudistus olisi luultavasti synnyttänyt tilanteen, jossa kaikkia kuntien sote-kiinteistöjä ei 

olisi tarvittu palveluiden järjestämiseen tulevaisuudessa, mikä on saattanut vaikuttaa kuntien sote-

kiinteistöjen myyntiin. Käyttöomaisuutta myytäessä on kuitenkin muistettava, että omaisuus voidaan 

myydä ainoastaan kerran (Averio ym. 2019, 55). Käyttöomaisuuden myynnille ei tulisi siis rahoittaa 

kunnan jatkuvia menoja, vaan myyntivoitot tulisi suunnata esimerkiksi investointeihin tai 

lainakannan lyhentämiseen, jolloin kunnan vakavaraisuus paranisi. 

Kunnan taseen hallintaan voidaan lukea myös kunnan koko omaisuuden tarkastelemisen sen kannalta, 

mihin tarkoitukseen omaisuus, kuten kiinteistöt on hankittu, mihin kiinteistöjä käytetään sekä onko 

omaisuuden käyttäminen taloudellisesti järkevää nykyiseen tarkoitukseen ja tukeeko se kunnan 
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perustehtävää (Averio ym. 2019, 68). Tasetta arvioitaessa kiinteistöjen osalta on 

tarkoituksenmukaista arvioida esimerkiksi omien kiinteistöjen ja palveluiden suhdetta. Nykyään 

esimerkiksi kunta voi myöntää palveluseteleitä yksityisiin päiväkoteihin, ostaa sote-palveluita 

yksityisiltä palveluntuottajilta tai ylipäätään vuokrata tiloja yksityisiltä markkinoilta 

(kiinteistöleasing, elinkaarimalli, vuokraus). Tilojen vuokraaminen, palvelusetelien käyttö ja 

asiakaspalveluiden osto yleensäkin vähentävät kuntien tilatarpeita, jolloin voi olla 

tarkoituksenmukaista hankkiutua eroon turhista kiinteistöistä. Varsinkin isommissa kaupungeissa 

esimerkiksi liikuntapalvelut olisi mahdollista järjestää myöntämällä kuntalaisille palveluseteleitä, 

joilla he voisivat hankkia palvelunsa itse haluamaltaan palveluntuottajalta (ks. Korhonen ym. 2018, 

19). Tämä kuitenkin edellyttää riittävää väestöpohjaa alueella, jotta alue on yritykselle houkutteleva 

ja valinnanvapaus on mahdollista. Sama pätee myös sote-palveluihin, sillä haja-asutusalueilla 

julkisen puolen tarjoajat ovat usein ainoa vaihtoehto, koska yksityiset eivät hakeudu alueelle.  

Kiinteistön omistaminen. Perinteinen tapa Suomen kunnissa on ollut rakennuksen tai kiinteistön 

rakentaminen/rakennuttaminen omaan taseeseen eli oma omistaminen. Tällöin rakennus aktivoidaan 

valmistuessaan kunnan taseeseen pysyviin vastaaviin ja rakennus poistetaan kunnan poisto-ohjeen 

mukaisesti esimerkiksi tasapoistona kiinteistön käyttöaikana. Oma omistaminen kuitenkin nielee 

kunnilta paljon rahaa ja kasvattaa samalla kunnan talouteen liittyviä riskejä muun muassa suhteellisen 

velkaantuneisuuden kasvun kautta.  

Nykyinen poikkeuksellinen alhainen korkotaso tarjoaa kunnille mahdollisuuden saada edullista 

rahoitusta kehittyneiltä raha- ja pääomamarkkinoilta (Averio ym. 2019, 114). Lisäksi 

ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat rakennukset voivat saada esimerkiksi Kuntarahoitukselta 

edullista rahoitusta hankkeelleen. Averio ym. (2019, 114) nostavat esille pitkien, jopa 30-vuotisten 

kiinteäkorkoisten lainojen mahdollisuuden, joita on mahdollista saada melko pienelläkin korolla. 

Lisäksi heidän mukaansa koronvaihtosopimukset tarjoavat hyvän suojan kymmeniksi vuosiksi 

eteenpäin. Edullinen lainarahoitus puoltaa rakennusten ja kiinteistöjen omaa omistamista, mutta 

toisaalta esimerkiksi markkinakorot saattavat tulevaisuudessa nousta. 

Investointeja rahoitettaessa tulorahoituksella (vuosikate, edellisten tilikausien ylijäämät) on kyseessä 

etupainotteinen rahoitustapa, sillä rahat investointia varten on hankittu jo aiempina vuosina. Tällainen 

tapa voi soveltua hyvin esimerkiksi muuttotappiokuntiin, koska rahoitustapa sisältää vähemmän 

riskiä verrattuna tilanteeseen, jossa väestö vähenee ja tulevaisuudessa investointia varten otettu laina 

on maksettava pois entistä pienemmällä väestöpohjalla. Toinen tapa rahoittaa investointeja on 

lainarahalla rahoittaminen, joka on puolestaan jälkipainotteinen keino. Lainarahalla investointien 
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rahoittaminen soveltuu hyvin sellaisiin kuntiin, jotka ovat kasvavia, sillä jälkipainotteinen rahoitus 

on oikeudenmukainen sukupolvien oikeudenmukaisuuden -periaatteella arvioitaessa. Tällöin lainan 

takaisinmaksuun osallistuvat ne, jotka investointia käyttävät ja siitä myös hyötyvät. (Laesterä 2010, 

101 - 102.) 

Elinkaarimalli. Elinkaarimalli tarjoaa hyvän vaihtoehdon perinteiselle omalla omistamiselle. 

Elinkaarimalli voidaan nähdä hyväksi ratkaisuksi sellaisille kunnille, jotka eivät halua rasittaa 

tasettaan velkamäärän kovalla kasvulla. Elinkaarimallissa yksityinen yritys vastaa hankkeen 

rakentamisesta joko yksin tai yhdessä kunnan kanssa. (Averio ym. 2019, 114). Elinkaarimallissa 

rakentaja, esimerkiksi yksityinen rakennusyritys vastaa hankkeen investointivaiheessa syntyvistä 

kustannuksista, sekä vastaa sopimuksissa sovituin osin myös usein kiinteistön huollosta ja 

kunnossapidosta. Kunta vastaavasti sitoutuu maksamaan vuokraa käyttöajaltaan, joka on 

elinkaarimallissa tavallisesti melko pitkä, usein kymmeniä vuosia. Usein kunnalla on myös 

mahdollisuus lunastaa vuokra-ajan päättyessä kiinteistö itselleen. Elinkaarimallin hyötyinä voidaan 

siis nähdä kunnan velkamäärän kasvun hillitseminen, ison rakennusyrityksen mukanaan tuoma 

asiantuntevuus erityisesti pienille kunnille sekä riskien vähentyminen tilanteissa, joissa 

rakennuksessa ilmenee esimerkiksi sisäilmaongelmia. Riskit kohdistuvat siis monilta osin 

rakennuksen rakentaneelle yritykselle ja yritys on usein velvollinen järjestämään esimerkiksi 

korvaavat tilat sisäilmaongelmia sisältävälle kiinteistölle. Riskin siirtämisen nähdäänkin olevan 

keskeinen syy elinkaarimallin hyödyntämiseen investointeja tehdessä (Averio ym. 2019, 115). 

Elinkaarimalli toimii hyvänä keinona korkoriskiltä suojautumiselle, mikä on keskeinen riski 

kiinteistöjen omassa omistamisessa. Korkotasojen muutoksilta on siten suojauduttava esimerkiksi 

koronvaihtosopimuksilla. Aikataulu- ja kustannusriskit ovat korkoriskin lisäksi keskeisiä 

investointiin liittyviä riskejä (Averio ym. 2019, 115). Isoihin rakennusinvestointeihin liittyy aina riski 

aikataulujen venymisestä sekä arvioitujen ja budjetoitujen kustannusten ylittymisestä. 

Käytönaikaisista riskeistä Averio ym. (2019, 115) mainitsevat tekniikkaan ja ylläpitokustannuksiin 

liittyvät riskit sekä aiemmin mainitun sisäilmaongelmiin liittyvän homeongelman.  

Elinkaarimalli on kasvattanut suosiotaan viime vuosina monissa Suomen kunnissa. Elinkaarimallilla 

hankitut rakennukset ovat myös vähemmän riippuvaisia kuntien vuosittaisista investointibudjeteista, 

koska ne eivät edellytä kunnilta isoja alkuinvestointeja (Averio ym. 2019, 109). Riippumattomuus 

investointibudjeteista saattaa esimerkiksi nopeuttaa hankkeiden käynnistämistä sekä mahdollistaa 

investointien tekemisen myös taloudellisesti huonompina aikoina (Averio ym. 2019, 109). Toisaalta 
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elinkaarihankkeiden käyttökustannukset saattavat vastaavasti olla korkeammat, mikä rasittaa 

huonoina vuosina käyttötaloutta.  

Kuitenkin monet kunnat tuntuvat vieläkin vieroksuvan elinkaarimallia joistakin syistä. Suomessa on 

rajallinen määrä yksityisiä rakennusyrityksiä, jotka tarjoavat elinkaarimallia kunnille. Erityisesti 

pienemmissä kunnissa ei välttämättä synny todellista kilpailua hankkeista, mikä varmasti nähdään 

ongelmana kunnissa. Sopimusosaamisen merkitys korostuu kunnissa elinkaarimallilla hankkeita 

toteutettaessa (Averio ym. 2019, 115).  Averio ym. ovat nostaneet esille elinkaarimallin 

käyttöönottoon liittyviä ongelmia (114, 2019). Sekä kunnan viranhaltijoiden että 

luottamushenkilöiden kannalta elinkaarimallin nähdään sitovan kunnan budjettivaroja pitkälle 

tulevaisuuteen, jolloin kunnan päättäjien mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuudessa budjettirahoihin 

heikkenee. Elinkaarimallin voidaan siis nähdä vähentävät päättäjien ohjausvaltaa, sillä 

vuokrasopimukset ovat sitovia ja pitkiä kestoltaan. Kunnat omaavat myös hyvän luottokelpoisuuden, 

minkä vuoksi kunnat saavat lainaa aina yksityisiä toimijoita edullisemmin (Averio ym. 2019, 114). 

Tämä selittyy sillä, että kunnat eivät voi mennä periaatteessa konkurssiin (verotusoikeuden vuoksi), 

mikä antaa turvaa lainanantajille.  

Vuokralla oleminen. Kuntien ensisijainen tehtävä on sille lakisääteisesti (ja sen vapaaehtoisesti 

järjestämien) määrättyjen tehtävien hoitaminen, joten kuntien ei ole välttämättä kaikissa tilanteissa 

tarkoituksenmukaisinta omistaa kiinteistöjä ja rakennuksia itse, vaikkakin se tuottaa palveluita 

kyseisissä kiinteistöissä. Tällöin kunta voi tuottaa palveluita kiinteistössä, jossa se on vuokralaisena 

eli jokin muu taho omistaa kyseisen kiinteistön tai rakennuksen. Vuokralla olon hyvänä puolena on 

ainakin se, että se mahdollistaa nopeasti ja vaivattomasti reagoimisen nopeisiinkin palvelutarpeen ja 

-verkon muutoksiin. Vuokrasopimusten puutteessa kunta voi irtisanoa vuokrasopimuksen, jos kunnan 

toiminta ei enää edellytä kyseisiä tiloja. Tällöin ei myöskään synny ylimääräisiä ylläpito- tai 

purkukustannuksia, joita syntyisi omasta, esimerkiksi tyhjilleen jäävästä koulukiinteistöstä koulua 

suljettaessa. Vastaavasti sisäilmaongelmia kohdatessa kunta voi nopeastikin ryhtyä etsimään itselleen 

uusia, korvaavia tiloja.  

Palveluverkon suunnittelun nähdäänkin olevan keskeinen etu vuokralla olemisessa (Averio ym. 2019, 

113). Nykymaailmassa on lähes mahdotonta ennakoida tulevaa palveluverkkojen, toimintojen ja 

tarpeiden osalta, mikä vaikuttaa suuresti kiinteistöjen tarpeeseen. Kiinteistöjen optimaalinen 

käyttöikä saattaa olla hyvinkin pitkä, mutta se ei välttämättä vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä 

tulevaisuuden toiminnot ja palvelut kiinteistöltä odottavat. Vuokraus vaikuttaa myös osaltaan siihen, 
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kuinka suuri riski kunnan kiinteistöissä piilee. Varmasti optimaalinen ratkaisu voisi olla sekä omien 

kiinteistöjen että vuokrakiinteistöjen käyttö, jolloin nämä tasapainottavat toisiaan.  

Toisaalta voi syntyä tilanteita, joissa kunnassa ei ole vapailla markkinoilla sopivia tiloja ja uuden 

rakennuksen rakentamisessa kestää hyvinkin pitkään, jolloin se ei tarjoa ratkaisua ennalta-

arvaamattomiin tilanteisiin. On myös hyvä muistaa, että kunnat saavat aina lainaa yrityksiä 

edullisemmin markkinoilta (Averio ym. 2019, 112 - 113) ja yritykset pyrkivät toiminnassaan voiton 

maksimointiin, jolloin heidän tulee saada tuottoa vuokraamista tiloistaan.  

Kiinteistöleasingin käyttö on yleistynyt myös kunnissa viime aikoina. Kiinteistöleasingia voidaan 

myös pitää eräänlaisena vuokrauksen muotona (Averio ym. 2019, 113). Kiinteistöleasingissa on 

tärkeää tarkastella rahoituskustannuksia myös hankkeen kokonaisuuden lisäksi. Kiinteistöleasing ja 

seuraavaksi käsiteltävä elinkaarimalli ovat siinä mielessä eriarvoisessa asemassa normaaliin 

investointiin (jota varten otetaan lainaa) verrattuna, että niitä ei kirjata ollenkaan taseeseen. 

Esimerkiksi nykyisin talousarviolainat kirjataan taseeseen, mutta leasing-vastuita tai pitkäaikaisia 

vuokrasopimuksia ei tarvitse kirjata (Averio ym. 2019, 113). Esimerkiksi julkisesti noteeratuissa 

yhtiöissä yritysmaailmassa on kirjattava tämänkaltaiset tulevaisuuden vastuut taseeseen, johtuen 

kansainvälisestä IFRS-kirjanpitostandardista (Averio ym. 2019, 113).  

Allianssimalli. Allianssimallin voidaan nähdä olevan ratkaisu perinteiselle urakkamuotoiselle 

hankkeelle, jossa kunta toimii investoinnin tai hankkeen tilaajana ja vastaavasti yksityinen yritys 

urakan toteuttajana eli urakoitsijana. Usein urakat ovat julkisella puolella hyvin tiukkaan 

kilpailutettuja, koska isot hankinnat tulee kilpailuttaa tarkasti hankintalain mukaan. Urakoista 

kilpaillaan usein hinnalla ja urakkaan on usein vaikeaa sisällyttää hyvässäkään valmistelussa kaikki 

tarpeellinen, minkä vuoksi joudutaan usein tilaamaan erilaisia lisä- ja muutostöitä, jotka nostavat 

investoinnin tai hankkeen hintaa. Urakkamallista on uutisoitu myös ajoittain hyvinkin negatiivisessa 

valossa, kuten Länsimetron urakan aikataulun ja kustannusten pettäessä pahasti. Urakkamallissa on 

kuitenkin tarkoituksena päästä kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edulliseen hintaan. (Averio 

ym. 2019, 116.) 

Allianssimallissa pystytään hyödyntämään kuntien edullinen rahan saanti sekä investointien tehokas 

toteutus. Kunnat saavat rahoitusta yksityisiä edullisemmin ja yksityiset yritykset ovat usein 

erikoistumisensa vuoksi puolestaan tehokkaampia ja taloudellisimpia, kuin julkinen puoli. (Averio 

ym. 2019, 72.) 
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Urakkamallin puutteena voidaan ajatella olevan esimerkiksi tilaajan huono näkyvyys hankkeeseen 

sekä tietynlaisen elinkaariajattelun puutteen. Urakoitsijalla, kuten rakennusyritykselle ei ole 

välttämättä riittävää intressiä tehdä parasta mahdollisista laatua, mikäli urakka on voitettu alhaisella 

hinnalla, eikä yrityksen bonuksia ole sidottu esimerkiksi laatuun tai muihin olennaisiin kriteereihin. 

Sen sijaan allianssimalli tarjoaa ratkaisun edellä mainittuihin perinteisessä urakkamallissa esiintyviin 

ongelmiin. Allianssimallissa hankkeen keskeiset toimijat, kuten tavallisesti tilaaja (esimerkiksi 

kunta/kaupunki), toteuttaja (esimerkiksi rakennusyritys) ja suunnittelija (insinööri-/suunnittelu-

/arkkitehtitoimisto) muodostavat hankkeelle yhteisen projektiryhmän, jolle on asetettu yhteiset 

toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet (Averio ym. 2019, 116). Eri osapuolet siis 

työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän eteen, minkä pitäisi vähentää hankkeeseen liittyviä 

erimielisyyksiä ja osaoptimointia. Mikäli hankkeen tavoitteisiin päästään, saa hankkeen toteuttaja 

bonuksen (Averio ym. 2019, 116.)  

Allianssimallilla toteutettuja hankkeita on muun muassa Tampereen Ranta-Tampellan tunneli sekä 

Tampereen raitiotien rakentaminen, jota rakennetaan parhaillaan. Allianssimallista on hyviä 

kokemuksia isojen hankkeiden kohdalla, mutta pienempien hankkeiden kohdalla sen käyttö on 

harvinaisempaa. Allianssimallin käyttö vaatii kunnilta kuitenkin entistä parempaa 

sopimustenhallintaa sekä muuta juridista osaamista, mikä voi olla ongelma pikkukuntiin liittyen. 

Yhteisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi on tärkeää, että vastuut ja velvoitteet on 

tarkkaan rajattu ja määritelty allianssin eri osapuolten kesken. (Averio ym. 2019, 117.) 

Omistaminen oman yhtiön kautta. Kunnat voivat omistaa rakennuksia ja toimitiloja myös 

kuntakonserniin kuuluvien yhtiöidensä kautta. Monilla isommilla kunnilla tilapalveluita onkin 

yhtiöitetty erillisiksi kiinteistö-/toimitilayhtiöiksi, jotka hallinnoivat kunnan merkittävimpiä 

kiinteistöjä. Myös esimerkiksi kunnan omistamat asuinkiinteistöt ovat usein kunnan 

kiinteistöosakeyhtiön alaisuudessa. Kiinteistöjen hallinnointi voidaan nähdä olevan helpompaa, kun 

erityinen yhtiö vastaan kunnan kiinteistöistä.  

Kunnat voivat harjoittaa liiketoimintaa joko liikelaitoksissa tai osakeyhtiömuodossa. Kunnan 

liikelaitokset ovat osana kunnallishallintoa, vaikkakin liikelaitoksilla voi olla oma johtokunta ja sen 

kirjapito on eriytetty emokunnan kirjanpidosta. Sen sijaan kuntien osakeyhtiöt eivät kuulu 

kunnallishallinnon alle, eli esimerkiksi kunnan ylin hallintoelin kunnanvaltuusto ei pysty juurikaan 

vaikuttamaan osakeyhtiön toimintaan ja sen asioihin. Myös yksittäisen kuntapoliitikon voi olla 

vaikeaa pysyä selvillä osakeyhtiön asioista, puhumattakaan tavallisesta kuntalaisesta. Osakeyhtiöt 
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ovat itsenäisiä oikeussubjekteja, jotka kunnat omistavat osakeomistusten kautta. (Anttiroiko, Haveri, 

Karhu, Ryynänen & Siitonen 2007, 226.) 

Osakeyhtiömuodon katsotaan soveltuvan joidenkin omaisuuserien, kuten asuntojen ja muiden 

kiinteistöjen hallintaan hyvin. Erityisesti asuntojen hallinnoinnin on nähty olevan helpompaa 

osakeyhtiömuodossa. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt eroavat toisistaan siten, että asunto-

osakeyhtiöt keskittyvät hallinnoimaan kunnan omistamia vuokra-asuntoja, kun taas 

kiinteistöosakeyhtiöt keskittyvät muiden kuin asuntojen omistamiseen ja hallinnointiin. 

Voitontavoittelu ei ole pääroolissa kuntien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä huolimatta 

osakeyhtiömuodosta, vaan ne pyrkivät ensisijaisesti kiinteistöjen omistamiseen ja hallinnointiin. 

(Anttiroiko ym. 2007, 226.) 

Osakeyhtiöiden etuna on joustavuus ja nopeus päätöksenteossa liikelaitokseen tai kunnan 

palvelualueeseen verrattuna. Osakeyhtiö on hallinnollisesti joustavampi ja yksinkertaisempi, koska 

hallintotasoja on vähemmän kuin peruskunnassa. Osakeyhtiöillä on hallitus sekä yhtiökokous, joka 

saattaa kokoontua ainoastaan kerran vuodessa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa 

verrattuna peruskuntaan, jossa päätökset käsitellään lautakunnissa/ johtokunnissa, 

kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Lisäksi esimerkiksi rahoituksen kannalta osakeyhtiömuodon 

etuna on se, ettei se ole suoraan riippuvainen kunnan taloudellisesta tilanteesta. Osakeyhtiö on myös 

helppo perustaa ja omistusosuudet on helppo jakaa osakkeiden avulla. (Anttiroiko ym. 2007, 228 - 

230.) 

Taloudellisesti kunnallisen osakeyhtiön varallisuus on erillään sen omistajasta eli kunnasta 

(Anttiroiko ym. 2007, 231). Osakeyhtiön omistaminen tuo kunnalle aina myös riskiä, kuten kaikkien 

yhtiöiden omistamisen kohdalla. Kunta voi menettää sijoitetut pääomansa eli osakkeista maksetun 

hinnan, mutta pahimmassa tapauksessa osakeyhtiön lainat voivat kaatua kunnan päälle, jos kunta on 

taannut niitä. Kunta on saattanut myös avustaa rahallisesti osakeyhtiötä tai myöntää sille lainaa. Kunta 

ei ole kuitenkaan muilta osin kuin sijoittamansa pääoman tai antolainauksensa ja takauksien osalta 

vastuussa osakeyhtiön vastuista. 

Todennäköisesti tulevaisuudessa kuntien toiminnassa tapahtuu yhä enemmän siirtyminen palveluiden 

tuottajasta palveluiden järjestäjäksi. Yhtiöittäminen tulee kiihtymään kunnissa, kun kunnan omia 

toimintoja siirretään yhtiömuotoon. Muun muassa tilapalveluita on yhtiöitetty viime aikoina 

runsaasti. Yhtiöittämisellä pyritään saamaan muun muassa parempaa laatua ja kilpailukykyä. (Averio 

ym. 2019, 87.) 
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3.2 Aikaisempi kiinteistö- ja toimitilajohtamisen 
tutkimus 

 
 

Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaalista on tehty tutkimusta muun muassa 

valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunnan toimesta (Korhonen, Niemi, Ekuri, Oksanen, 

Miettinen, Parviainen, Haapanen & Patanen, 2018). Korhonen ym. ovat keskittyneet tutkimuksessaan 

pääsääntöisesti muihin, kuin sote-kiinteistöihin. Sen sijaan tässä tutkimuksissa paneudutaan kaikkiin 

kuntien kiinteistöluokkiin. Sote-uudistuksen kaatumisen vaikutusta kuntien päätöksiin on 

mielenkiintoista tarkastella.  

Kiinteistö- ja toimitilajohtamista (eng. facility management) on tutkittu yhä kiihtyvään tahtiin 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Li, Zhang, Wei ja Han (2019) ovat tutkineet kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisesta kirjoitettujen tieteellisten artikkelien ja tutkimusten kehitystä vuosina 1995 - 

2018. Tutkimuksessaan Li ym. (2019, 354) tarkastelivat 724 kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen 

liittyvää tieteellistä julkaisua, jotka oli julkaistu vuosien 1995 - 2018 aikana. Tarkasteltujen 

tieteellisten artikkeleiden perusteella he pyrkivät selkeyttämään kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen 

liittyvää aiempaa tutkimusta, koska kokivat aikaisemman tutkimuksen olevan varsin irrallista ja 

tiettyihin kapeisiin näkökohtiin keskittynyttä. Laaja artikkelien tarkastelu nosti esiin keskeiset jo 

tutkitut alueet sekä vielä varsin huonosti tieteellisesti tutkitut osa-alueet. Toisaalta tutkimuksesta (Li 

ym. 2019, 354) nousevat vahvasti esille kiinteistö- ja toimitilajohtamisen lukuisat käsitteet, politiikat 

sekä erilaiset perinteet, koska maat, joissa aikaisempia tutkimuksia on tehty, ovat keskenään varsin 

erilaisia. Tätä voidaan pitää jonkinlaisena haasteena kansainvälisen tutkimuksen ja kotimaisen 

käytännön välillä. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ja ylipäätään kiinteistöjen roolin korostumisesta 

kertovat kuitenkin julkaistujen tieteellisten artikkelien trendimäisesti kasvava määrä (ks. Li ym. 2019, 

356). Li ym. korostavat globalisaation, informaatioteknologian ja tietotekniikan kehittymisen, 

ympäristössä tapahtuvien muutosten sekä ihmisten korkeampien odotusten korostavan kiinteistöjen 

oikeaoppisen hallinnan merkitystä (2019, 354). He perustelevat (2019, 354) tutkimuksensa tarvetta 

sillä, että aiempi kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen liittyvä tutkimus on varsin hajanaista, joten 

keskeisten jo tutkittujen asioiden kategorisointi on paikallaan.   

Kaganovan mukaan hyvän kiinteistö- ja toimitilajohtaminen mahdollistavia keskeisiä tekijöitä ovat 

strateginen omaisuudenhoitosuunnitelman olemassaolo, nettonykyarvon tai muun kustannus-

hyötyanalyysin laatiminen ennen sellaisten sopimusten tekemistä, jotka sisältävät pitkäaikaisia 

velvoitteita myyjälle sekä keskitetyn kiinteistöjen tietovarannon olemassaoloa.  Lisäksi investointien 
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myynneistä saatavat tulot tulee osoittaa uusiin investointeihin tai pitkäaikaisten lainojen 

lyhentämiseen. Omaisuutta ei tule myydä huonoina markkina-aikoina alihintaan. Kiinteistöjen 

myynnit suunnitellaan ja toteutetaan hyväksyttyjen strategisten omaisuudenhoitosuunnitelmien 

puitteissa ja rahoitussuunnittelua tulisi parantaa pitkällä aikavälillä. On myös tärkeää, että poliittisilla 

päättäjillä on riittävästi informaatiota järkevien kiinteistöpäätösten tekemiseksi. Poliittisille päättäjille 

tulee antaa enemmän ohjeita ja tietoa kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyen. (Kaganova, 

2010/2011, 39.) 

 

Erityisesti kehittyvissä maissa ylimääräisten kiinteistöjen myynti voidaan nähdä perusteltuna heikon  

taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Tämä myös istuu hyvin uuden julkisjohtamisen (New Public 

Management) periaatteen kanssa, joka korostaa tehokkuutta, vaikuttavuutta ja laatua julkisilta 

palveluilta. Constantin, Constantin, Raluca, Grocu, Profiroiu & Iosif ovat tutkineet (2018) kuntien 

kiinteistöomaisuuden hallinnointia romanialaisissa kaupungeissa. Constantin ym. ovat selvittäneet 

muun muassa kiinteistöjärjestelmien ongelmia Romanian kaupungeissa. Kunnassa tulisi olla 

kiinteistönhoito-ohjelma, -suunnitelma sekä strategia, jotta kiinteistöjen käyttö olisi tehokasta ja 

optimaalista. Strategisen lähestymistavan ja välineiden, joilla strategista lähestymistapaa toteutetaan, 

merkitys korostuu. (Constantin ym. 2018, 122.) 

 

Suomessa Nenonen ja Sarasoja (2014, 58) ovat tarkastelleet toimitilajohtamiseen (facility 

management) liittyviä väitöskirjatutkimuksia Aalto-yliopistossa. He ovat keskittyneet 

tutkimuksessaan Suomen toimitilajohtamisen ajankohtaisessa tutkimuksessa esiin nousseisiin 

keskeisiin käsitteisiin, aiheisiin sekä metodologioihin. Toimitilajohtamisen tutkimus on käynnistynyt 

juuri Aalto-yliopistossa 1990-luvun alkupuolella. (ks. Nenonen ym. 2014, 58.) 

 

Toimitilajohtamiseen liittyvä tutkimus on kehittynyt Suomessa vuosikymmenien aikana. Aluksi 

tutkimus keskittyi kiinteistöpalveluihin, ja erityisesti kiinteistöpalveluiden ulkoistamisiin ja 

yhteistyöhön liittyviin ongelmiin. Nykyään toimitilajohtamisen tutkimuksen painopiste on laajempaa 

ja monipuolisempaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana toimitilajohtamiseen liittyvä kiinnostus 

tieteellisessä maailmassa ja samalla sen saama huomio ovat kasvaneet. Myös Suomessa yhä 

useammat palveluntarjoajat, omistajat, rakennusyritykset ja muut etsivät 

liiketoimintamahdollisuuksia kiinteistöjen hallintaan liittyvissä asioissa. Perinteisesti Suomessa 

kiinteistöjen hallinta on keskittynyt teknisesti menneisyyteen, mutta tilanne on muuttumassa 

enemmän palveluiden arvioimiseen kiinteistöjen kautta (Nenonen ym. 2014, 58.) 
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Toimitilajohtamisen kehitys Suomessa voidaan jakaa kolmeen erilaiseen aaltoon (Nenonen ym. 2014, 

60). Kiinteistönhoidon tutkimuksen ensimmäinen aalto 1990-luvulla keskittyi 

kiinteistönhoitopalveluihin, palveluiden kehittämiseen sekä palveluiden tuotantoon ja hallintaan. 

Kiinteistönhoidon tutkimuksen ensimmäinen aalto voidaan nähdä Suomessa olevan luonteeltaan 

varsin monimenetelmällinen.  Toinen aalto keskittyi enemmän tutkimukseen, joka koski kiinteistöjen 

hallinnan ja asiakasorganisaatioiden välistä yhteyttä. Keskeisisä tutkimuskohteita olivat esimerkiksi 

kestävyys, muunnettavat työolosuhteet eli tilat ja erilaiset lisäarvoon liittyvät asiat. Kolmas aalto 

kattaa sisälleen erilaisten käsitteiden ja mallien soveltamisen keskenään erilaisissa tilasegmenteissä. 

(Nenonen ym. 2014, 60.) 

Palveluntuottajien ja kiinteistöihin liittyvää koulutusta antavien henkilöiden mukaan 

kiinteistöjohtaminen jatkaa kasvuaan liiketoiminta-alueena Suomessa. Sellaisilla tekijöillä kuin 

kiinteistöhallintaosaaminen, integroitu kiinteistöhallinta, strateginen kiinteistöhallinta, kestävyys, 

palvelusuunnittelu ja innovaatiot sekä yhteistyö vaikuttavat suuresti kiinteistöhallinnon 

tulevaisuuteen Suomessa. Lisäksi kiinteistöjohtaminen jatkaa kasvuaan Suomessa kattamaan 

yritystarpeet kustannusten vähentämiseksi, lisäarvon ja tehokkaiden tukipalveluiden 

aikaansaamiseksi. 

Toimitilajohtamiseen liittyvien tutkimusten teoreettinen tausta on hyvin monitieteellistä ja käytetyt 

tutkimusmenetelmät moninaisia. Toimitilajohtamiseen liittyvä tieteellinen perusta on melko uutta, 

mikä on haasteellista tutkimukselle. Kuitenkin tutkimusaiheena toimitilajohtaminen on hyvin 

käytännönläheistä ja tutkimustietoa on melko helposti kerättävissä ja saatavilla. Nenosen ym. (2014, 

65) tarkastelun perusteella käyttäjien ja asiakkaiden osallistaminen kiinteistöjen suunnittelun ja 

ylläpidon eri vaiheissa on järkevää, mikä on samansuuntaista muiden aiempien tutkimustulosten 

kanssa. Lisäksi Nenonen ym. korostavat taloudellisten kannustimien käyttöä onnistuneessa 

toimitilajohtamisessa. (ks. Nenonen ym. 2014, 65.) 

Nenosen ym. (2014, 61) mukaan Aalto-yliopiston väitöskirjatutkimusten ajureina voidaan pitää uusia 

työskentelyn tapoja, kestävyyttä sekä liiketoimintamalleja, yhteystyötä ja alliansseja. Uusilla 

työskentelyn tavoilla tarkoitetaan ihmisten ja rakennusten välistä vuorovaikutusta, työpaikan fyysisiä 

vaatimuksia ja toimitilojen käytettävyyttä. Kestävyyteen liittyvät tekijät sen sijaan liittyvät käyttäjiin, 

prosesseihin ja ylipäätään kaupunkikehitykseen. Viimeisin ajureista keskittyy enemmän kiinteistöjen 

tarjontapuolelle. (Nenonen ym. 2014, 61.) 

Phelps (2011, 416) on määritellyt tutkimuksessaan samat kriittiset menestystekijät Isossa-

Britanniassa ja Venäjällä sijaitseville kunnille huolimatta siitä, että kiinteistöjenhoito ja ylipäätään 
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omaisuudenhoito on kehittymättömämpää Venäjällä, kuin Isossa-Britanniassa. Nämä kriittiset 

menestystekijät ovat keskittynyt kiinteistöstrategia, organisaation yleinen tahtotila (muutoksen 

suhteen), älykäs salkunmuodostus ja yrittäjyyteen pohjautuva organisaatiokulttuuri. Nämä tekijät 

johtavat toteutuessaan tehokkaaseen omaisuudenhoitoon ja kiinteistöjohtamiseen. (Phelps 2011, 

416.) 

 

Monien pienten kuntien haaste on varmistaa hyvä osaaminen ja palvelutoimitukset. Pienessä 

organisaatiossa yksi henkilö palvelee useissa tehtävissä. Tämä vaatii useita taitoja. Pienissä kunnissa 

on suurempi pinta-ala asukasta kohti ja ne ovat usein maantieteellisesti hajaantuneempia. 

Aikaisemmat havainnot osoittavat kuitenkin, että he pystyvät pitämään rakennuksensa suhteellisen 

hyvässä kunnossa. Yksi selitys voi olla se, että pienillä kunnilla on hyvä ymmärrys omistamistaan 

rakennuksista, mikä voi auttaa tehokkaiden työprosessien suunnittelussa. Keskisuurilla kunnilla 

näyttää olevan suurempia haasteita. On merkkejä siitä, että heiltä puuttuu sekä pätevyys että strategiat 

rakentaakseen pätevää organisaatiota, joka voi torjua kasvavaa ylläpidon takakirjaa, jonka monet 

kunnat ovat enemmän tai vähemmän tietoisesti keränneet vuosien ajan. Huoltostrategian puuttumisen 

vuoksi rakennuksen päivittäinen käyttö vie suurimman osan budjetista. Jos pitkäaikaista 

kunnossapitoa ei suunnitella, uskomme olevan kiusaus viivyttää kunnossapitoa, mikä johtaa pitkällä 

tähtäimellä sekä fyysiseen että toiminnalliseen rakennuksen rappeutumiseen. (Valen & Olsson 2012, 

288 - 289.) 

 

Valenin ja Olssonin mukaan (2012, 297 – 298) kunnissa hyvä kiinteistöjohtaminen on mahdollista 

jakaa neljään osa-alueeseen. Ensimmäinen olennainen tekijä onnistuneelle kiinteistöjohtamiselle on  

pitkän aikavälin suunnitelman olemassaolo. Olennaista on myös, että organisaatiossa on hyvä 

yleiskatsaus huoltotarpeisiin, jotka liittyvät organisaation omistamiin kiinteistöihin. Lisäksi tulisi olla 

selkeä strategia siitä, miten rakennussalkkua voidaan kehittää käyttäjien tarpeiden muutoksen 

mukaan ja kyky tehdä kiinteistöille olennaisia huoltotoimenpiteitä onnistuneesti.   

 

3.2.1 Kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 
 

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen perustuu muun muassa rahoituksen, kirjanpidon, tekniikan, 

arkkitehtuurin, suunnittelun, johtamisen ja käyttäytymistieteen teorioihin ja käytäntöihin. Kiinteistö- 

ja toimitilajohtaminen on siten monitieteellinen ja poikkitieteellinen tieteenala. Kiinteistö- ja 
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toimitilajohtaminen perustuu näihin aiempiin vakiintuneimpiin tieteenaloihin luodakseen uuden 

joukon teorioita ja käytäntöjä. (Teicholz 2001.) 

 

Kansainvälisen kiinteistöjen hallintayhdistyksen IFMA:n (International Facilities Management 

Association) mukaan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen piiriin kuuluvat kiinteistöjen suunnittelu, 

budjetointi, tilanhallinta, sisätilojen suunnittelu, sisustus, arkkitehtuuri- ja suunnittelupalvelut sekä 

rakennusten ylläpito ja varsinainen rakennuksissa harjoitettava toiminta. (Teicholz 2001.) 

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tavoitteet voivat Valenin ja Olssonin (2012, 288) mukaan olla 

dynaamisia, koska organisaation ydinliiketoiminnan tavoitteet voivat muuttua. Kuntien 

toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja erityisesti väestöön menettävien ja 

ikääntyvien kuntien talouteen liittyy haasteita. Toisaalta väestöään lisäävien kuntien ongelmat ovat 

varsin erilaisia. Esimerkiksi suurten kaupunkien kehyskuntien investointipaineet ja -tarpeet liittyvät 

esimerkiksi päiväkoti- ja koulurakennuksiin, koska tällaiset kunnat ovat onnistuneet houkuttelemaan 

esimerkiksi lapsiperheitä, jotka tarvitsevat kyseisiä palveluja.  

 

Myös Averio, Koskinen ja Laesterä (114, 2019) ovat nostaneet esiin kasvavien kuntien positiivisen 

ongelman investointeihin liittyen. Heidän mukaansa suuret investoinnit, kuten esimerkiksi uusi 

asuinalue, nielee kunnalta etupainotteisesti paljon resursseja, sillä kustannuksia syntyy muun muassa 

suunnittelusta, maan hankinnasta, kaavoituksesta sekä tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisesta 

(tiet, kadut, liittymät, sähköt, viemärit jne.). Averion ym. mukaan investoinnista syntyneet 

kustannukset rasittavat kunnan tasetta, koska tuloa ja kassavirtaa syntyy vasta myöhemmässä 

vaiheessa myytäessä tai vuokrattaessa kunnan tontteja uusille asukkaille ja yrityksille (114, 2019).  

 

Lisäksi Averio ym. (114, 2019) painottavat erityisesti asukasluvun lisäyksen mukanaan tuomien 

verotulojen kasvavan vasta jälkijunassa investointien kustannuksiin verrattuna. Tätä voidaan pitää 

oleellisena kysymyksenä ja asiana myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, sillä investointeja 

lainalla rahoittaessa investoinnin käyttäjät myös osallistuvat tulevaisuudessa lainan takaisinmaksuun. 

Sen sijaan esimerkiksi kunnallisveroa nostettaessa investointiin pyritään varautumaan jo etukäteen. 

Muuttotappiokunnissa investoinnin rahoittaminen lainarahalla ei ole kuitenkaan ongelmatonta, koska 

väestön vähenemisestä (ja mahdollisesti vanhenemisesta) johtuen jatkossa entistä pienempi joukko 

joutuu vastaamaan investoinnin poistoista (rasittaa tuloslaskelmaa) sekä lainan takaisinmaksusta 

(rasittaa tasetta) ja korkokuluista (rasittaa tuloslaskelmaa).  
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Täysin vertailukelpoisen kansainvälisen tutkimustiedon löytäminen on hyvin haastavaa, koska 

Suomen paikallishallinnon yksiköt ovat niin palveluiltaan, tehtäviltään kuin rakenteiltaankin monien 

muiden maiden kunnista poikkeavia. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus olisi ollut hyvin omanlaisensa 

uudistus, jollaista ei käsittääkseni ole toteutettu Suomessa kaavaillun mallin mukaisesti muualla. 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta on jonkin verran tutkimuksia yrityskontekstissa, mutta julkisella 

puolella tutkimusta on tehty vähemmän niin kiinteistöjen kuin muunkin käyttöomaisuuden osalta.  

 

Kuntien toimintaympäristössä on myös tapahtunut isoja muutoksia 1980-luvun puolivälistä alkaen. 

Talouden kasvun ja julkisen sektorin laajentumisen myötä kiinteistöistä on ollut jopa ylitarjontaa. 

Tämä on johtanut muun muassa ajoittain tilanteeseen, jossa tarpeettomia kiinteistöjä ei ole nähty 

järkevänä kehittää ja toisaalta niihin on ollut vaikeaa löytää vaihtoehtoista vuokralaista. Tämän 

seurauksena organisaatoissa on keskitytty laajemmin kiinteistöistä syntyviin kustannuksiin ja 

kiinteistöjä on arvioitu suhteessa varsinaisen toiminnan tarpeisiin. Kiinteistöjen arvon kehityksestä ja 

niiden kehittämisestä on tullut toissijaista. Organisaatioissa ollaan yhä paremmin tietoisia 

kiinteistöihin liittyvistä riskeistä. Erilaiset ulkoiset ja sisäiset muutostekijät ja niistä johtuvat paine on 

korostanut entisestään kiinteistöstrategian merkitystä organisaatioille. Laaditaan puitteet strategiselle 

kiinteistöjohtamiselle. Lopuksi artikkelissa yksilöidään paikallisviranomaisten kiinteistöstrategian 

keskeiset vaatimukset. (Gibson 1994, 9-10.) 

 

3.2.2 Strateginen kiinteistö- ja toimitilajohtaminen 
 

Aikaisempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kiinteistöjen hallintaa ei ole viety tarpeeksi 

kiinni kunnan strategisiin tavoitteisiin, jolloin kiinteistöjen hoito saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. 

Myös kiinteistökannan salkutuksessa on todettu olevan jonkin verran puutteita, jolloin esimerkiksi 

kiinteistöjen korjauksia ei ole määritelty tarkasti etukäteen. Kiinteistöihin liittyvän strategian ja 

kiinteistöjen salkutuksen puute saattaa hankaloittaa operatiivista toimintaa, jolloin esimerkiksi 

kiinteistöjen ylläpidon mitoitus ei ole välttämättä optimaalisinta. (Korhonen ym. 2018, 41.) 

Bilbo & Lavy (2009, 5) ovat tarkastelleet aikaisempia tutkimuksia ja raportteja Yhdysvalloissa 

sijaitsevista koulurakennuksista ja niiden kuntotekijöistä. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

suuressa osassa koulurakennuksista fyysiset olosuhteet eivät ole riittävällä tasolla. Lavy & Bilbo 

(2009, 5) korostavat aiempien tutkimuksien tuloksena sitä, kuinka kiinteistöjen ylläpito-ohjeiden ja -

suunnitelmien merkitys korostuu rakennusten vanhetessa. Lavy & Bilbo ovat tutkineet, kuinka 

rakennusten ylläpito, sen suunnittelu ja hallinnointi on toteutettu Texasin osavaltion julkisissa 
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kouluissa (2009, 5). Tutkimus toteutettiin aikaisempien tutkimuksien perusteella järkevimmällä 

tavalla, joka oli kyselylomakkeen lähettäminen. Texasin osavaltion 320 kiinteistöjohtajalle (facility 

manager) lähetettiin kyselylomake, jossa kysyttiin koulukiinteistön hallinnointiin, ylläpitoon ja 

johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Mukaan valittiin sellaiset koulut ja niiden kiinteistöt, joissa oli 

vähintään 750 oppilasta. Tutkimukseen valittiin neljä isoa kaupunkiseutua Texasin osavaltiosta. 

Tutkimus koostui sekä ala- että yläasteista että lukioista ja näiden koulukiinteistöistä, joten tutkimusta 

voidaan pitää varsin kattavana. (Bilbo & Lavy 2009, 5.) 

Texasin osavaltiossa ainoastaan 64 % kouluista on yksityiskohtainen kiinteistöjen huoltosuunnitelma, 

vaikka ohjeiden mukaan kiinteistönhallintasuunnitelman tulisi olla yksikeskeinen osatekijä koko 

organisaation hallintasuunnitelmasta. Myös käyttäjien osallistaminen mukaan suunnitteluun 

tunnistetaan keskeiseksi onnistuneen koulurakennuksen edellytykseksi. Käyttäjien osallistamisen 

tärkeys tunnistetaan, mutta huolimatta tästä 43 % kouluista opettajia ja peräti 75 % kouluista oppilaita 

ei oteta mukaan suunnitteluun.  Keskeisenä kiinteistöjen hyvälle kunnolle pidetään sekä lyhyen että 

pitkän aikavälin huoltosuunnitelmia sekä erityisesti pitkän aikavälin ylläpitosuunnitelman 

säännöllistä tarkastelua, jotta kiinteistöjen muuttuneet olosuhteet ja kuntotekijät otetaan huomioon 

ylläpidon suunnittelussa. Peräti 90 % kouluista on ylläpidon pitkän aikavälin suunnitelma ja 72 % 

päivittävät myös tätä suunnitelmaa säännöllisesti vastaamaan kiinteistöjen kuntotilannetta. 

Perusteellisemman kuntotutkimuksen tai tarkastelun kiinteistöjensä osalta suoritti kuitenkin vain 25 

% kouluista. Vastaavasti 31 % kouluista suorittaa pitkän aikavälin tarkastelun ainoastaan kerran 

kolmessa tai viidessä vuodessa, vaikka kunnossapidon suunnittelun vuoksi olisi tarvetta 

ajankohtaisemmalle tiedolle. (Bilbo & Lavy 2009, 14 - 15)  

Kiinteistönhoidon ja ylläpidon suunnitelmat helpottavat myös kiinteistöihin liittyvien korjaus- ja 

huoltotarpeiden suunnittelussa ja niiden budjetoinnissa ennalta. Tällöin kiinteistöjen keskeiset huolto- 

ja korjaustoimenpiteet huomioidaan paremmin ennalta budjeteissa, jolloin ne tulevat myös oikeasti 

tehdyiksi, eikä korjausvelkaa kiinteistöistä pääse syntymään. Tällöin kiinteistöjen huoltoon 

käytettäviä varoja ei päästä käyttämään muihin lyhytaikaisempiin ja vähemmän strategisiin menoihin. 

Ylläpitosuunnitelman merkitys ja tärkeys tunnistetaan, mutta silti rakennuksista ja niiden ylläpidosta 

ei ole riittävästi tietoa ja informaatiota, mikä olisi edellytys hyvälle suunnittelulle. Tehokas ylläpidon 

suunnittelu ja ajankohtainen sekä yksityiskohtainen tieto kiinteistöjen tilanteesta on olennaista. (Bilbo 

& Lavy 2009, 15.) 

Bilbon ja Lavyn (2009, 15) tutkimuksessa kerätyt tiedot paljastavat, että kouluilla, jotka suorittavat 

rakennusolosuhteiden arvioinnin Yhdysvaltojen opetusministeriön suosituksen mukaisesti, on 

parempi kiinteistöjen kunnossapidon hallintakäytäntö, mikä edistää koulukiinteistöjen hyvää kuntoa. 
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Opetusministeriön suositusta noudattaa noin 25 % tutkimuksen texasilaiskouluista. Nämä 25 

prosenttia kouluista pystyvät keräämään yksityiskohtaisempia ja ajan tasaisempaa informaatiota 

koulukiinteistöjensä kunnosta. Yksityiskohtaisempaa tietoa pystytään käyttämään muun muassa 

ennakoivassa toiminnassa, kuten pitkän aikavälin suunnittelussa, vertailuanalyyseissä 

(benchmarking) ja ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa. Koulukiinteistöjen ylläpidosta on tullut 

nykyään kova haaste kouluhallinnolle Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain koulutusministeriön mukaan 

huonossa kunnossa olevat kiinteistöt johtuvat pääasiassa huonosta huoltohenkilöstöstä ja 

koulukiinteistöjen ylläpidon johtamiskäytännöistä (ks. Bilbo & Lavy 2009, 15).  

Koulukiinteistöjen kunto on suoraan yhteydessä oppilaiden oppimistuloksiin. Korkealaatuiset terveet 

kiinteistöt mahdollistavat oppilaiden hyvät oppimistulokset. Yleisesti tutkimuksen perusteella 

kuitenkin selvisi, että sellaiset koulut, jotka olivat noudattaneet Yhdysvaltain koulutusministeriön 

ohjeita kiinteistöjen hoitoon liittyen, pystyivät ennustamaan toiminnassaan paremmin tulevaisuuden 

tarpeet ja jatkuvan ylläpidon. Kuitenkin monissa kouluissa kiinteistöihin liittyvät ylläpito- ja 

huoltokäytännöt olivat ainakin jossakin määrin puutteellisia. (Lavy & Bilbo 2009, 5 - 20.) 

Lavyn ja Bilbon tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan texasilaisia koulukiinteistöjä, 

minkä vuoksi tutkimustulokset eivät ole suoraan monistettavissa Suomeen. Kuitenkin myös 

Suomessa on ongelmia lukuisten koulukiinteistöjen kanssa, joten tarvetta tutkimukseen liittyen on 

siltäkin osin.  

Kuntien ja valtioiden tehtävät määritellään usein niiden omistamien kiinteistöjen perusteella, vaikka 

pitäisi toimia juuri päinvastoin. Kiinteistöjen tarve tulisi määritellä kunnan ja valtion toimintojen ja 

tarpeiden perusteella. Klumbyten & Apanavicienen (2013, 280) mukaan tämä saattaa olla syy siihen, 

miksi tällä hetkellä yhdelläkään Liettuan kunnista ei ole erityistä kiinteistöjen hallintastrategiaa, 

missä määriteltäisiin pitkäaikaiset suunnitelmat omistamien kiinteistöjen hallinnoinnista. Suurin osa 

Liettuan kunnista oli hyväksynyt vain kiinteistöjen hallinnoinnin toimenpideohjeet. (Klumbyte & 

Apanaviciene 2013, 280). 

 

Nopealla aikataululla tehdyt kiinteistöjen myynnit etenkin myynti-takaisinvuokrauksen tapauksissa 

ja erilaisissa julkisen ja yksityisen välisissä kumppanuussopimuksissa lisäävät riskiä, että julkinen 

toimija tekee pitkällä aikavälillä huonot kaupat. Huonot sopimukset tai kaupat luultavasti kääntyvät 

veronmaksajien tappioksi. Hyvän sopimuksen laatiminen ja hankintojen tekemiseen tarvitaan noin 6-

12 kuukautta aikaa ja erikoistunutta asiantuntemusta. Myytävät kiinteistöt tulisi myös valita 

strategisesti ja riittävän ammattimaisin perusteluin. Usein kiireellisesty myytävät kiinteistöt tai muu 

omaisuus valitaan sattumanvaraisesti, mikä lisää epäonnistumisen todennäköisyyttä. Tärkeä kysymys 
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on myös se, kuinka myynneistä käytettävät rahat käytetään. Usein investointimyynneistä saadut varat 

käytetään juokseviin kuluihin, jolloin organisaation taloudellinen tilanne ei parane pitkällä 

aikavälillä. Myynneistä saadut varat tulisi varata seuraaville sukupolville tai käyttää hyödyllisiin 

investointeihin sen sijaan, että rahat käytetään käyttötalouden kuluihin. (Kaganova, 2010/2011, 37.) 

 

Kuntien kiinteistöstrategian suunnittelussa Romanian korostuvat ja painottuvat selvästi kustannusten 

minimointi, kiinteistöjen arvon eli voiton maksimointi, käytön tehokkuus sekä sosiaaliset 

näkökohdat. Erityisesti Romaniassa kiinteistöjen arvon maksimointi nousee tärkeimmäksi asiaksi, 

kun esimerkiksi Bulgariassa, Albaniassa ja Kreikassa sosiaalisia näkökohtia pidetään tärkeimpänä. 

Romanian kiinteistömarkkinat ovat melko vapaat, mikä mahdollistaa muun muassa julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämisen. Toisaalta kaikissa edellä mainituissa maissa ollaan 

huolestuneita kustannuksista, mikä korostaa usein lyhyen aikavälin lähestymistapaa pitkä aikavälin 

strategisen lähestymistavan sijaan. Tämä eroaa suuresti esimerkiksi Isosta-Britanniasta, missä 

julkishallinnon tehokkuutta pyritään parantamaan muun muassa tarkastelemalla kiinteistöjen 

tilakustannuksia ja tilatehokkuutta. 64,4 %:ssa tutkimukseen mukaan otetuista Romanian 

kaupungeista oli toiminnassa nimenomaan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yksikkö. (Constantin ym. 

2018, 133 - 134.) 

 

Phelps on tutkinut (2010) Isossa-Britanniassa kuntien kiinteistöomaisuuden hallintaa.  Kuntien 

kiinteistöomaisuus on hyvin monipuolista ja luonteeltaan ainutlaatuista. Kiinteistöjen hallintaan 

liittyy sekä strategisia että operatiivisia elementtejä. Siitä huolimatta usein strateginen näkökulma jää 

operatiivisen toiminnan varjoon. Kiinteistöomaisuutta voidaan tarkastella monista päällekkäisistä 

näkökulmista, kuten taloudellisista, fyysisistä ja toiminnallisista näkökulmista. Kiinteistöomaisuuden 

moniulotteinen luonne myös monimutkaistaa tulosten tarkastelua ja sitä, kuinka kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisessa on onnistuttu. (Phelps 2010, 158 - 159).  

 

Julkisen sektorin toimijoiden tulisikin tarkastella kiinteistöjänsä yhä enemmän strategiselta 

näkökannalta eli tarkastelemalla koko kiinteistösalkkua yksittäisten kiinteistöjen toiminnan hallintaan 

liittyvien teknisten tekijöiden sijaan. Aikaisempia tuloksia omaisuudenhoidon parempien käytäntöjen 

vaikutuksesta tuloksiin ei ole pystyttä osoittamaan. (Phelps 2010, 158).  

 

Phelps (2010) on eritellyt tutkimuksessaan neljä erilaista muutostekijää, jotka olivat edellytyksenä 

organisaatioiden muutosprosessille kohti tehokkaampaa ja ammattimaisempaa kiinteistöjohtamista. 

Nämä muutosprosessit kiinteistöjohtamiselle ovat organisaation yleinen sitoutuminen muutokselle eli 
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tahtotila, strateginen painopiste (visio), portfolion älykkyys (tietopohja) ja yrittäjämäinen 

organisaatiokulttuuri. (Phelps 2010, 170 - 172).  

 

Paikallishallinnon kiinteistöt ovat olleen yleensä vähiten johdettuja kuntien omistamista resursseista. 

(ks. esim. Deakin 1999). Myös Carter (1999, 275 - 283) on havainnut, että kiinteistöt saavat usein 

varsin vähän huomiota toimeenpanossa ja kiinteistöihin liittyvät kustannukset, niiden arvo tai 

suorituskyky jäävät usein varsin pienelle huomiolle. Carterin (1999, 275 - 283) mukaan kiinteistöjä 

pidettiin kiinteänä omaisuutena strategisen resurssin sijaan. Kuitenkin muun muassa niukat resurssit, 

kasvavat palvelustandardit sekä sosioekonomiset muutokset ovat tuoneet mukanaan kiinteistöjen 

potentiaalin tunnistamisen lisääntymisen.  Vaikka omaisuuden johtaminen tai kiinteistö- ja 

toimitilajohtaminen on yleisesti melko ymmärrettävä termi, esiintyy silti jonkin verran epätietoisuutta 

käytetyistä termeistä ja niiden eroista. Lisäksi kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ja omaisuuden 

johtamisen merkitystä tavoitteiden, toiminnan ja talouden kannalta ei aina täysin tunnisteta. (Phelps 

2010, 159).  

 

Kiinteistöomaisuus eli kiinteistöt ja maa avainresurssi kaikille organisaatioille, kuten myöskin 

kunnille. Kiinteistöomaisuudella voidaan tuottaa myös merkittävää lisäarvoa organisaatiolle sen 

lisäksi, että niihin on varattu merkittävästi organisaation pääomia. Riittämättömät johtamiskäytännöt 

on usein nähty merkittävänä syynä puutteelliselle kiinteistöjohtamiselle. Erityisesti strategisen 

lähestymistavan puute kiinteistöjen hallinnassa yhdessä kiinteistöjä käyttävien ryhmien ja 

operatiivisten päätöksentekijöiden rajallisen ymmärryksen kiinteistöjen arvoon liittyen. Kunnissa on 

kuitenkin otetut käyttöön lukuisia toimenpiteitä 1980-luvulta alkaen, joilla on pyritty parantamaan 

kiinteistöjen johtamiskäytäntöjä ja siten parempaa operatiivista toimintaa. Muun muassa sisäiset 

vuokrajärjestelmät, kiinteistöjen huolto-ohjelmat ja kiinteistöjen salkutus ovat yleistyneet kunnissa. 

Yleisesti ottaen organisaatioissa ollaan paremmin tietoisia kiinteistöjen hallinnointiin liittyvistä 

ongelmista, mutta myös mahdollisuuksista. (Gibson 1994, 9 - 10.) 

 

Gibson (1994, 10) on määritellyt operatiivisen omaisuuden omaisuudeksi, jota organisaatio käyttää 

tai omistaa päätehtäviensä suorittamista varten. Organisaatiot omistavat kiinteistöjä siis sen vuoksi, 

että kiinteistöt mahdollistavat niiden päätehtävän harjoittamisen kiinteistössä. Kiinteistöjen 

tehokkuutta tulisi siis tarkastella siitä näkökulmasta, minkälaisen myötävaikutuksen kiinteistöt 

antavat koko organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaiselle organisaation omistamalle 

kiinteistölle tulisi olla selvä syy, minkä vuoksi organisaation on järkevää omistaa kyseinen kiinteistö. 
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Kiinteistön myötävaikutusta tai panosta organisaatiolle on mahdollista arvioida vasta, kun kiinteistön 

omistamisen syy on tiedossa. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla organisaatio voi hyötyä kiinteistöstä 

taloudellisesti, mutta yleensä kiinteistöjen omistaminen perustuu niiden panokseen palvelu- tai 

suoritetoiminnan mahdollistajana. On tärkeää ymmärtää myös mahdolliset riskit, jotka syntyvät 

tarpeettomien tai epäsopivien omaisuuserin omistamisesta. Vääränlainen omaisuus voi jopa tehdä 

varsinaisen päätehtävässä onnistumisen mahdottomaksi, kun vastaavasti sopiva omaisuus toimii 

päätehtävässä onnistumisen mahdollistajana. Kiinteistön sopivuutta palvelutarpeeseen tulee arvioida 

riittävän aikaisessa vaiheessa. (Gibson 1994, 10.) 

 

Organisaation yrittäessä kehittää strategiaa kiinteistöjohtamiseen, on sen ensin tunnistettava nykyiset 

ongelmakohtansa. Gibsonin mukaan (1994, 12) paikallistasolla kiinteistöjohtaminen on hieman 

helpompaa muihin organisaatioihin verrattuna, koska vastuu kiinteistöistä on jaettu viranhaltijoiden 

kesken. Gibson (1994, 11 - 12) kuitenkin painottaa, että kiinteistöstrategian laatiminen vaatii laajaa 

ymmärrystä organisaation toiminnasta ja painottaa kriittisenä tekijänä kaikkien päätöksentekoon 

osallistuvien laajan kuvan ymmärtämistä kiinteistöihin liittyen.  

 

Onnistuneen kiinteistöjohtamisen edellytyksenä on kiinteistöstrategia, joka sisältää selkeät 

kiinteistötavoitteet, jotka liittyvät koko organisaation tavoitteisiin sekä riittävän pätevä 

kiinteistöhenkilöstö, jolla on tarpeeksi laaja-alaista osaamista strategian laatimiseen ja 

toteuttamiseen. Lisäksi kiinteistöjen hallinnoinnissa ja johtamisessa tulee olla tarvittavat järjestelmät, 

jotka antavat päätöksentekijöille tietoa, jonka avulla he voivat arvioida ja pohtia tekemiään päätöksiä.  

Kiinteistöpäätösten suunnitteluhorisontin tulisi olla viidestä kymmeneen vuotta, jotta organisaatio 

pystyy hyödyntämään kiinteistömarkkinoita mahdollisimman hyvin. Usein paikallishallinnossa 

suunnitteluhorisontti jää korkeintaan neljään vuoteen poliittisen syklin vuoksi. (Gibson 1994, 12 – 

13.) 

 

Kiinteistöomaisuuden tulisi olla osa organisaation strategista suunnitteluprosessia, jotta operatiivinen 

omaisuus tulee hallituksi, kuten muutkin merkittävät resurssit. Kiinteistöä tulee hallita aktiivisesti, 

ottaen huomioon organisaation tulevat tarpeet. Olennaista on, että kiinteistönhoidolle ja hallinnalle 

asetetaan erityistavoitteet, sekä mittarit suorituskyvyn mittaamista varten. Tavoitteiden toteutumista 

tulisi valvoa seuranta- ja valvontajärjestelmällä. Tämän toteuttamiseksi on oltava tarvittavat ja 

ajankohtaiset kiinteistötiedot, jotka yhdistävät operatiiviset tiedot omaisuustietoihin. (Gibson 1994, 

12 - 13.) 
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Operationaaliset kiinteistöjen hallintakeinot ovat jokaisessa organisaatiossa erilaiset, koska 

organisaatiot eivät ole keskenään samanlaisia. Laajan johtamisprosessi tulisi kuitenkin olla hyvin 

samankaltainen kaikissa organisaatioissa. Gibsonin mukaan (1994, 12 - 13) laaja johtamisprosessi 

pitää sisällään strategisten kiinteistötavoitteiden määrittelemisen, toimenpiteet strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi, kiinteistöjen suorituskyvyn ja johtamisen seuranta ja asianmukaisen 

tiedon kerääminen prosessin tukemiseksi. Organisaation kiinteistöjen suunnittelun tulisi perustua 

tulevaisuuden tarpeisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön ja mahdolliset ongelmat ennakoida 

etukäteen. (Gibson 1994, 12 - 13.) 

 

Kunnossapidon ja kiinteistöjen hoidon asianmukaisella hallinnolla ja poliittisella priorisoinnilla 

todetaan olevan positiivinen korrelaatio rakennusten hyvään kuntoon. Pitkän aikavälin tavoite ja 

strategia, joka sisältää kunnossapito- ja hoitosuunnitelman sekä poliittisen sitoutumisen, ovat 

avainmenestystekijöitä kunnan rakennusten toivotun ja kestävän tason saavuttamiseksi. 

Kunnossapitokulujen ja rakennusten kunnon välistä korrelaatiota on vaikea dokumentoida. Tämä voi 

olla yllättävää, koska se on ristiriidassa kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yleisen käsityksen kanssa. 

Se tukee kuitenkin myös olettamusta, että rakennusten kuntoon vaikuttaa laaja joukko tekijöitä, jotka 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Valen & Olsson 2012, 287.)  

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen organisaatiot tarvitsevat ajattelutavan muutosta. Rakennuskantaa 

olisi tarkasteltava strategisena resurssina yhtäläisin ehdoin kuin muita resursseja (ihmiset, raha ja 

tekniikka) ja kiinteistöjen pääoma-arvon tunnustamiseksi. Tarve ajatella kestävyyttä ja tarkastella 

kestävyyden arviointimenetelmiä, kuten elinkaarisuunnittelua rakennuksen nykyaikaistamisessa tai 

kunnostamisessa. Sen lisäksi, että sovelletaan vain perinteistä kustannus-hyötyanalyysiä ja 

sovelletaan kestävää tekniikkaa nykyisten rakennusten päivittämisessä (ympäristöystävällinen). 

Myös erilaisten arvopohjaisten ympäristöstrategioiden uskotaan tuovan lisäarvoa yhteiskunnalle 

pitkällä aikavälillä, kun käyttäjätyytyväisyys on kiinteistöissä korkealla ja kiinteistöjen suorituskyky 

on korkea. (Valen & Olsson 2012, 299.) 

 

3.2.3 Kiinteistöjen salkutus 
 

Kiinteistöjen salkutuksella tarkoitetaan kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelua/jaottelua 

esimerkiksi kiinteistöjen kunnon ja tulevaisuudessa tehtävien toimenpiteiden osalta. Salkutettuja 
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kiinteistöjä olisi hyvä tarkastella aika ajoin siitä näkökulmasta, että kiinteistöt ovat oikeassa korissa 

esimerkiksi käyttötarkoituksen tai kiinteistön kunnon mukaan. Kiinteistöjen salkutus auttaa kunnan 

kiinteistöjen yleiskuvan ja palvelurakenteen sekä -verkon hahmottamisessa. Salkutuksella myös 

voidaan ennaltaehkäistä kiinteistöissä liittyviä ongelmia, sillä salkutuksen yhteydessä kiinteistöille 

usein tehdään jonkin lainen ylläpito- ja korjausohjelma. Esimerkiksi Ylöjärven kaupungin 

internetsivuilla kiinteistöt on jaettu salkutuksen yhteydessä luokkiin jatkotoimenpiteiden perusteella, 

jotka ovat kiinteistöjen pitäminen, myyminen, purkaminen, jatkoselvityksen tekeminen sekä sote-

erityistoimenpide -luokkaan kuuluvat kiinteistöt (ks. Rakennusten salkutus, Ylöjärven kaupungin 

internetsivut). Aikaisemmissa tutkimuksissa on yhteisen ja saman kiinteistö- ja huoltotietokannan 

tarve kaikille kunnille noussut selvästi esiin (Korhonen ym. 2018, 42). Ylipäätään rakennuksen koko 

elinkaaren aikainen tarkastelu tulisi huomioida hankkeen suunnitteluvaiheessa, koska myöhemmin 

kustannuksiin on enää hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta merkittävästi vaikuttaa (ks. Korhonen ym. 

2018). 

Kunnat tarjoavat suuren määrän erilaisia palveluita, joissa tarvitaan kiinteistöjä. Siksi he omistavat 

erittäin laajan kiinteistökannan ja sen hallinta on erityisen vaikeaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen 

vaihtelevuuden, sen ylläpitovaatimusten erojen ja käyttäjien erilaisten tarpeiden vuoksi. (Kaganova 

2010, 31).  

 

Klumbyten & Apanavicienen (2013, 283) mukaan kunnat kohtaavat kiinteistöjen omistajina erilaisia 

ongelmia, jotka liittyvät strategiseen kiinteistöjen salkunhoitoon, kiinteistöihin sijoittamiseen, niiden 

vuokraamiseen ja ylläpitoon, taloudellisen riskin kantamiseen, tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin, 

sekä tarvittavien rakennusten rakentamiseen tai hankintaan. Heidän mukaansa (2013, 283) Liettuan 

kuntien omistamat kiinteistöt on luokiteltu kolmeen pääryhmään, jotka ovat asuinrakennukset, muut 

kuin asuinrakennukset sekä tekniset rakennukset. 

 

Kunnat ovat alueellaan yleensä suurimpia kiinteistöjen omistajia ja hallinnoitsijoita. Kiinteistöjen 

merkittävästä määrästä ja arvosta johtuen voisi kuvitella, että kiinteistöjä johdettaisiin kunnissa varsin 

ammattimaisesti, mutta näin ei kuitenkaan monissa kunnissa ja kaupungeissa ole. Uusimpien 

julkaisujen mukaan vain noin 25% Euroopan suurimmista kaupungeista pystyy seuraamaan 

kiinteistösalkkujensa sisältöä ja arvoa perusteellisesti. Esimerkiksi yksikään Liettuan kunta ei ole 

kehittänyt erityistä kiinteistöjen hallintastrategiaa. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 279). 
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Vuonna 2011 vain noin 25% suurimmista Euroopan kaupungeista pystyi toimittamaan tietoja 

kiinteistöjensä määrästä ja arvosta. Tilanteen on odotettu kuitenkin muuttuvan pian. 

Kiinteistövälittäjät ovat muun muassa jo tunnustaneet ammattimaisesta kiinteistöjohtamisesta 

saatavan hyödyn, koska sen avulla voidaan kustannusten vähentämisen lisäksi myös ratkaista 

sosiaalisia ja kaupunkien kehitykseen liittyviä kysymyksiä. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 280). 

 

Yleisesti ottaen kaikki kaupungit tarjoavat kiinteistöjä koulutukselle, urheilulle, virkistystoiminnalle, 

kulttuurille, sote-palveluille ja viranhaltijoille. Näin ollen kunnan kiinteistökanta on laaja ja 

kiinteistöjen hallinta on monimutkaista kiinteistötyyppien ja kiinteistöjen käyttäjien valtavan 

monimuotoisuuden vuoksi. Keskeisiä kysymyksiä kiinteistöjen hallintaan liittyen ovat muun muassa 

kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöjen yhteyshenkilöiden määrittäminen, kiinteistöjen vuokran 

määräytymisen perusteet, kuka vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta, ylläpidosta ja myynnistä sekä 

taloudellisista riskeistä. Esimerkiksi Rotterdamin kaupunki on perustanut erityisen 

kiinteistönhallintakeskuksen, jotta kaupungin on helpompaa päästä asettamiinsa tavoitteisiin 

kiinteistöjen suhteen.  Muutamilla kaupungeilla on myös kaupallinen kiinteistökanta. Kaupungit 

myös omistavat vuokra-asuntoja Alankomaata ja Belgiaa lukuun ottamatta. Myös salkun 

koostumuksen taustalla oleva strategia ja sen perusteet eroavat eri puolilla Eurooppaa. Tutkimuksessa 

mukana olleista kaupungeista vain Milano käyttää taloudellista suorituskykyä kiinteistökannan 

hallinnan päämittarina. Kustannuksia ja menoja tarkasteltaessa kiinteistöjen merkitys kuitenkin 

tunnistetaan melko laajasti, sillä 60% kaupungeista ilmoitti ottavansa kiinteistökannan huomioon 

menojen leikkaamista harkittaessa. (Deloitte, 2011.) 

 

Kun otetaan huomioon kiinteistökannan laajuus ja sen rooli asuntojen tarjoamisessa ihmisille, 

kiinteistösalkku on hyvä ohjausväline, jolla voidaan vaikuttaa kaupungin kehitykseen. Tätä varten 

poliittiset tavoitteet on muutettava kiinteistöstrategiaksi. (Deloitte, 2011.) 

 

3.2.4 Kiinteistöt kunnan talouden näkökulmasta  
 

Eero Laesterä on tutkinut väitöskirjassaan Finanssiriskit Suomen kunnissa erilaisia finanssiriskejä, 

joilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kunnille riskien toteutuessa. Laesterä on käsitellyt 

väitöskirjassaan (2010, 101 - 108) myös keskeisiä käyttöomaisuusriskejä ja niiden vaikutuksia 

kuntien talouteen riskien toteutuessa. Lotta-Maria Sinervo on tutkinut talouden tasapainon käsitettä 

Suomen paikallishallinnon yksiköissä eli kunnissa vuonna 2014 (123 - 130). Norjassa on tehty laaja 
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tutkimus (Hopland & Kvamsdal, 2017) kuntien johtavien viranhaltijoiden keskeisistä huolenaiheista 

kuntien kiinteistöihin liittyen. Tutkimuksen mukaan Norjassa kuntien toimitilajohtajat ovat eniten 

huolissaan heikoista verotuksellisista olosuhteista ja poliittisen painopisteen puuttumisesta laitosten 

hallinnoinnissa. Keskeisenä huomiona tutkimuksessa on kuitenkin se, että hyvässä taloudellisessa 

asemassa olevien kuntien toimitilajohtajat kokevat vähemmän huolta toimitilajohtamisen tilanteesta 

ja kiinteistöjen huonosta kunnosta verrattuna heikommassa taloudellisessa asemassa oleviin kuntiin, 

mikä on varsin ennustettavaa.   

 

Li ym. (2019, 354) mukaan käytön ja ylläpidon kustannukset ovat keskeisimmät kiinteistön 

kustannuksista, mikä korostaa kiinteistön koko elinkaaren huomioimista kustannusten kannalta. He 

myös painottavat kiinteistöjohtamisen kuuluvan organisaation ydintoimintaan, minkä lisäksi 

kiinteistöjen kunnolla on vaikutusta myös organisaation brändiin ja imagoon. Usein kiinteistöjen 

hallinnoinnin takana olevat muutokset johtuvat rakennusten toimintaan ja ylläpitoon liittyvistä 

taloudellisista paineista (2019, 354). Tämä on selvästi nähtävissä esimerkiksi Suomessa, kun heikko 

taloudellinen tilanne yhdessä sisäilmaongelmien suuren määrän kanssa aiheuttavat lisäpainetta 

kiinteistöjen hallinnalle. Li ym. näkevät tietynlaisena haasteena sen, että kiinteistönhoitajien ja -

johtajien tulisi lisätä tehokkuutta ja kyvykkyyttä kiinteistöissä, minkä lisäksi kiinteistöiltä odotetaan 

myös muun muassa ekologisuutta (2019, 355).  

Uusi kehittyneempi teknologia tarjoaa entistä tehokkaammalle toimitilajohtamiselle 

mahdollisuuksia. Tehokkaan ja tuottavan toimitilajohtamisen edellytyksenä pidetään 

toimitilajohtajan entistä isompaa osallistumista rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen, koska 

tällöin rakennus sopii paremmin organisaation tarpeisiin ja vähentää kustannuksia. Toimitilajohtajan 

tulisi toimia eri osapuolten välisenä koordinoijana koko kiinteistön elinkaaren ajan, jotta päästään 

mahdollisimman parhaaseen lopputulokseen. Sekä toimitilajohtajan että rakennuksen käyttäjien 

entistä vahvempi osallistaminen hankkeen eri vaiheissa vähentää koko elinkaaren aikaisia ennalta-

arvaamattomia kustannuksia. (Li ym. 2019, 361.) 

Finanssikriisin jälkeen kunnat ovat tarkastelleet huolellisesti menojaan ja varojaan. Kiinteistöt ovat 

tärkeä omaisuus kunnille, joten niitä tulisi analysoida huolellisesti. 60 prosentissa tutkituista 

kaupungeista pohdittiin, voitaisiinko kiinteistöjen myynneillä vahvistaa kunnan taloudellista asemaa. 

Kuitenkin vain 20% kunnista ilmoitti, että kiinteistöjen myyntiin liittyvät toimenpiteet oli todella 

toteutettu. Monissa kaupungeissa keskitetyn kiinteistönhallinnan puute yhdessä strategisen 

kiinteistösuunnitelman puuttumisen kanssa ovat johtaneet siihen, että kiinteistöjen suhteen päätöksiä 

tehtäessä keskeiseksi tekijäksi nousee päätöksen vaikutus muuhun kaupungin toimintaan. Ainoastaan 
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yhdessä kaupungissa kiinteistöjen hallintaa eli kiinteistösalkkua tarkasteltiin täysin taloudellisten 

tekijöiden valossa. Koska kaupunkien kiinteistösalkkujen koko on valtava, tarpeettomien 

kiinteistöjen luovuttaminen on valtava tilaisuus realisoida tuloja talouskriisin aikana ja sen jälkeen. 

Kuitenkin vain harvat kaupungit ovat edistyneet merkittävästi omistamiensa kiinteistöjen 

järjestelmällisessä myynnissä. (Deloitte, 2011.) 

 

Huolimatta kehitetyistä kiinteistöjen hallintajärjestelmistä, kunnilla on edelleen kasvavia vaikeuksia, 

jotka johtuvat jonkin verran kiinteistöjen kunnon heikkenemisestä. Lisäksi kaupungeissa esiintyy 

jatkuvasti riittämätöntä rahoitusta peruskorjaushankkeisiin liittyen. Myös kasvava kiinteistöjen 

kysyntä ja tiukentuneet vaatimukset palvelun laadun parantamiselle ja ympäristönsuojelulle asettavat 

haasteita kuntien kiinteistö- ja toimitilajohtamiselle. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 282). 

 

Kaiken kunnan omaisuudenhoidon tulisi tähdätä erityisesti taloudelliseen vapauteen ja ihmisten 

hyvinvoinnin varmistaminen tarjottujen palvelujen avulla. Kuntien toiminta määrää 

omaisuudenhallinnan tehokkuuden, veronmaksajien rahojen käytön ja kansalaisille koituvan 

byrokraattisen taakan. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 283.) 

 

Myös aluehallintojen omaisuuden hallintaa on tutkittu jonkin verran. Esimerkiksi Kaganova 

(2010/2011, 32) on tutkinut alue- ja paikallishallintojen harjoittamaa kiinteistöjohtamista Euroopassa 

ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen mukaan (Kaganova 2010/2011, 32) ainoastaan yhdessä Iso-

Britannian kunnassa 14 kunnasta oli toteutettu esimerkillisesti kiinteistöjohtamista, vaikka Isossa-

Britannissa on 2000-luvun alusta alkaen kiinnitetty huomiota kuntien ja paikallishallinnon 

varainhoidon parantamiseen ja strategisen omaisuudenhoitosuunnitelmien laatimiseen.   

 

Kaganova (2010/2011, 31) nostaa esille tekemässään tutkimuksessa kiinteistöjen merkityksen kasvun 

nykyisessä kuntien tiukassa taloustilanteessa. Kunnat ovat alueellaan merkittäviä kiinteistöjen 

omistajia, eivätkä ne voi sivuuttaa omistamiensa kiinteistöjen ja rakennusten taloudellista arvoa ja 

merkitystä tilanteessa, jossa samalla kuntien velkamäärä on noussut huomattavasti viime aikoina. 

Kaganovan mukaan kuntien kiinteistöjenhoidossa on yhä paljon kehitettävää. Kiinteistöt ovat usein 

vajaakäytöllä, eikä ajantasaista inventaariota kiinteistöistä ole suoritettu, minkä vuoksi poliittisten 

päätösten tekeminen on haastavaa vajavaisen informaation vuoksi. Lisäksi yleinen tietämys 

kiinteistöihin liittyvistä kustannuksista ja vuokran määräytymisen perusteista haittaavat kiinteistöjen 

optimaalista hyödyntämistä. (Kaganova 2010/2011, 31.) 

 



45 
 

Ongelmia liittyy myös kiinteistöjohtajilta vaadittavien lyhyen aikavälin taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamisen (talousarviossa pysyminen) ja pitkäaikaisten, strategisten tavoitteiden 

yhteensovittamiseen. Pitkäaikainen, strateginen lähestymistapa ei usein ole mahdollista, mikäli 

korostetaan jatkuvasti liikaa lyhyen aikavälin taloudellisia tavoitteita ja kustannuksia. (Kaganova 

2010/2011, 31.) 

 

Julkisten kiinteistöjen myyntiä ei ole myöskään usein ollenkaan rajoitettu valtion toimesta, kuten 

vaikkapa lainanottoa. Näin ollen kiinteistöt saattavat tarjota mahdollisuuden lyhytaikaiselle ja 

epäpätevälle omaisuudenhoidolle (kiinteistöjä myydään talouden vahvistamiseksi). Kaikki maat eivät 

myöskään käytä kiinteistöistään oikeita kirjanpidon markkina-arvoja taseessaan, jolloin todellinen 

arvo saattaa olla huomattavasti kirjanpitoarvoa suurempi (mm. Yhdysvaltojen ja Kanadan 

paikallishallinnot). Tämä tulisi ottaa huomioon kiinteistöjen arvoja määriteltäessä. (Kaganova, 

2010/2011, 32.) 

 

Kiinteistöihin liittyvät toimenpiteet ovat joissakin tapauksissa potentiaalisia säästökohteita kunnille 

ja aluehallinnon toimijoille. Esimerkiksi kuntien säästömahdollisuudet ovat merkittävät liittyen 

kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon ja käyttöön, sillä kyseiset tekijät ovat merkittävä kuluerä 

kunnissa. Esimerkiksi Saksassa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpito ja käyttö ovat toiseksi suurin 

kuluerä palkkojen jälkeen. Lisää säästöjä on mahdollista saavuttaa myös rationalisoimalla 

kiinteistökantoja. Joissakin tapauksissa omiin kiinteistöihin siirtyminen pitkällä tähtäimellä voi olla 

järkevää, sen sijaan että ollaan vuokralla tai kiinteistöt hankitaan leasingilla. Erilaiset julkisen ja 

yksityisen väliset yhteistyömallit (PPP-mallit) nähdään järkevänä rahoituksen osalta. Tällä saadaan 

aikaan parempaa tehokkuutta verrattuna tilanteeseen, missä kunta hoitaisi kaiken alusta loppuun 

saakka itse. (Kaganova, 2010/2011, 33). 

 

Monet julkiset toimijat, kuten valtiot ja kunnat kärsivät usein kroonisesta alibudjetoinnista, minkä 

vuoksi usein juuri kiinteistöjen ylläpidosta tingitään ja investointeja lykätään. Kiinteistöbudjettien ja 

niiden ylläpidon budjettien pienentäminen lisää entisestään kiinteistöissä olevaa korjausvelkaa, 

jolloin kustannukset nousevat entisestään tulevaisuudessa. Toisaalta tiukka taloudellinen tilanne 

myös pakottaa tekemään erilaisia ratkaisuja, kuten palveluiden yhdistämistä niin maantieteellisesti 

kuin hallinnollisestikin. (Kaganova, 2010/2011, 37) 

 

 Monissa maissa käytetään myös myynti-takaisinvuokraussopimuksia tai pitkiä vuokrasopimuksia 

yksityisille vuokralaisille, joissa vuokria saatetaan maksaa kertaluontoisina ennakkomaksuina. 
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Tällöin kuitenkin pitkän laina-ajan ja kertakorvauksen tai etukäteismaksun mukana tulevat pitkät 

laina-aikaan liittyvät velvoitteet.  (Kaganova, 2010/2011, 33 – 36.) 

 

Esimerkiksi Saksassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että ”suurin osa paikallisviranomaisista (51%) 

pitää julkista kiinteistöä pääasiassa kustannustekijänä, kun taas vain 21% pitää sitä strategisena 

tekijänä, resursseina. Vielä enemmän, päätökset tehdään usein reaktiivisesti, kun kustannukset eivät 

ole hallinnassa. Tarpeettomista kiinteistöistä eroon hankkiutuminen nähdään toiseksi parhaimpana 

keinona kansallisen tai alueellisen rahoituksen lisäämisen jälkeen kuntien tulorahoituksen 

parantamiseksi. (Constantin ym. 2018, 130 – 131.) 

  

Erityisesti julkisten sektorien kiinteistöjohtajat ovat haastavassa tilanteessa, koska ne joutuvat 

työskentelemään monien erilaisten kiinteistötyyppien kanssa varsin pienillä resursseilla. Lisäksi 

julkisiin kiinteistöihin liittyy paljon byrokratiaa. Julkiset kiinteistöt ovat organisaatioidensa tavoin 

julkisin varoin rahoitettuja eikä niiden toiminnalla varsinaisesti pyritä saamaan voittoa, vaan 

laadukkaita palveluita kansalaisille. Esimerkiksi julkiset hankinnat ovat usein varsin byrokraattisia ja 

tarkoin säädeltyjä, eivätkä ne tuota välttämättä parasta lopputulosta kokonaistaloudellisesti tai 

laadullisesti koko kiinteistön elinkaaren ajalta. (Teicholz 2001.) 

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen on kiinteästi yhteydessä organisaation talouteen. Kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisen keskeinen tehtävä on tehdä älykkäitä päätöksiä ja hyödyntää organisaation varoja 

(kiinteistöomaisuus) siten, että organisaation työntekijät voivat olla mahdollisimman tehokkaita 

ilman häiriöitä. Kyse on muutenkin arvon luomisesta, sillä kiinteistöt ja esimerkiksi niiden 

peruskorjaukset kilpailevat vaihtoehtoisten rahoituskohteiden kanssa. Kiinteistöjohtamisen toiminto 

on mukautettava organisaation yleisiin tavoitteisiin. (Teicholz 2001.) 

 

3.2.5 Kiinteistöjen erilaiset hallintamallit 
 

Yksityisen ja julkisen välisiä yhteistyöhankkeita on tutkittu laajasti. Nannan Wang (2014, 584 - 605) 

on tutkinut yksityisen rahoitusaloitteen (Private finance initiative, PFI) -nimellä tunnettua julkisten 

rakennusten ja infran hankintamuotoa, joka on saanut alkunsa Isosta-Britanniasta jo 1990-luvun 

alkupuolella. PFI-hankkeet ovat uusi julkisten tilojen hankintamuoto yksityiselle sektorille, jossa 

kiinteistöjen/laitosten hallinta on integroitu entistä vahvemmin rakentamiseen (Wang 2014, 584).  
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Monissa maissa kunnat eivät ole vain kiinteistöjen omistajia, vaan vastaavat myös niiden hoidosta ja 

hallinnoinnista. Kunnat hallitsevat suuria määriä kiinteistöjä, kuten julkisia rakennuksia, julkista 

infrastruktuuria, kouluja, terveydenhuoltokiinteistöjä, asuinkiinteistöjä ja maata. Kunnat omistavat 

myös hallinnollisten tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat kiinteistöt. Kiinteistöjen omistaminen 

vaatii ylläpitoa, kiinteistöjen ennakoivaa suunnittelua ja käyttöä tulevaisuuden tarpeisiin sekä myös 

pitkän aikavälin sijoitusnäkökulman huomioimista. Kuntien kiinteistösalkkuja tulisi optimoida ja 

hallita siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon yleistä etua. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 

279.) 

 

Yksi käyttökelpoisista keinoista varmistaa kuntien tehokkaampi kiinteistöjohtaminen on tarjottujen 

palvelujen laadun parantaminen. Tämä on mahdollista soveltamalla nykyaikaisia kiinteistöhallinnon 

periaatteita kunnan kiinteistöjen hallinnointiin, joka pitää sisällään kiinteistöjen ostamisen, 

vuokraamisen, ylläpidon ja kunnostamisen. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 280). 

 

Klumbyte & Apanaviciene (2013, 286) toteavat myös kansainvälisten investointien olevan yksi 

ratkaisu kuntien kiinteistöjohtamisen rahoitusmallien monipuolistamiseksi. Heidän mukaansa (2013, 

286) yksi keino lisätä kansainvälisiä investointeja on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön 

vahvistaminen (erilaiset PPP-mallit) sekä yleisten olosuhteiden kehittäminen vakaammaksi 

investointeja varten.  

 

Julkisen kiinteistönhoidon ulkoistaminen ja keskittäminen ovat pääsuuntauksia kaikkialla 

Euroopassa. Useat Euroopan kaupungit, mukaan lukien Pariisi, Rotterdam ja Bordeaux, ovat 

toteuttaneet ohjelmia kiinteistöjen hallintotoimien ammattimaistamiseksi. Mikäli kaupungit 

kykenevät optimaalisesti hyödyntämään mittakaavan etuja ja kiinteistöjen potentiaalia, sillä on suuri 

vaikutus myös kaupunkien houkuttelevuuteen. Kiinteistösalkun ammattimainen hallinta voi auttaa 

vähentämään vajaakäyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä sovittujen laatu- ja kestävyystavoitteiden 

toteutumista. Tämän lisäksi kiinteistöjä voidaan käyttää myös kuntien tavoitteiden tukemiseen. 

(Deloitte, 2011.) 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen halutussa tilanteessa kiinteistöjen hallinnoinnissa otetaan huomioon 

eri toimintojen vaatimukset, jotta kiinteistöt vastaavat mahdollisimman hyvin tarpeita. Eri toiminnot 

asettavat erilaisia vaatimuksia kiinteistöille. Kiinteistöjen kehittäminen ja hoidon taloudellinen 

optimointi edellyttävät yhtä pitkäaikaista osapuolta, joka vastaa ylläpidosta. Lisäksi rakennusten 

rahoituksen tulisi olla keskitettyä ja taloutta tulee seurata jatkuvasti. Ylipäätään rakennusten ja 
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kiinteistöjen käyttöä tulisi ohjata tarpeen mukaan. Esimerkiksi jos alueen koostumus muuttuu, tulisi 

julkisten toimintojen ja kiinteistöjen myös mukautua tähän muutokseen. (Deloitte, 2011.) 

 

Julkiset budjettijärjestelmät saattavat joskus jopa haitata tehokasta omaisuudenhoitoa ja johtaa varsin 

epäterveisiin käytäntöihin. Esimerkiksi erilaisia käyttöleasingsopimuksia on solmittu Yhdysvalloissa, 

vaikka normaali vuokrasopimus olisi ollut joissakin tapauksissa taloudellisesti järkevämpi. Tämä 

johtuu budjettisäännöistä ja kroonisesta alirahoituksesta. Esimerkiksi Varsovassa kaupungin budjetin 

alijäämää on paikattu maanmyyntituloilla huolimatta siitä, että finanssikriisin jälkeinen aika ei ole 

ollut järkevintä ajoituksen ja siitä johtuvan alhaisen hintatason vuoksi. (Kaganova, 2010/2011, 36.) 

 

Monet paikallishallinnot ovat kiinnostuneita kehittämään kunnallisen kiinteistönhoidon strategiaa 

dynaamisella lähestymisellä. Kuntien täytyy tasapainoilla kiinteistöomaisuutensa kanssa, jotta se 

löytää tasapainon kiinteistöjensä käyttöön niin hallinnon, sosiaalisten kuin sijoitustarpeidenkin 

kesken. Kunnallisen kiinteistönjohdon keskiössä ovat investoinnit, analyyttinen laskentatoimi ja 

kirjanpito, salkunhoito ja omaisuusstrategia sekä täytäntöönpano. Jos näissä asioissa on ongelmia, 

saattavat kunnat kohdata taloudellisia menetyksiä tai heikennyksiä palvelujen laajuudessa tai 

laadussa. (Constantin ym. 2018, 123 - 124.) 

 

Muun muassa Isossa-Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa kuntien kiinteistöomaisuus 

ja sen hoito sekä ylläpito ovat pitkälti ylhäältä alas johdettua eli valtio ohjaa vahvasti kuntien 

käyttäytymistä. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa kuntien kiinteistöt ovat vahvasti käyttäjien 

itsensä vastuulla ja ohjauksessa, koska kansallista politiikkaa tai ohjesääntöä ei ole määritelty tarkasti. 

Erityisesti Kaakkois-Euroopan kehittyvissä maissa, kuten Romaniassa päätöksen kuntien 

kiinteistöjen hallinnointiin liittyen tehdään yhä varsin tapauskohtaisesti, eikä kokonaisharkintaa ja 

strategiaa hyödyntäen. Näin ollen kiinteistöjen täysimittaista arvoa ei saada hyödynnettyä tällaisissa 

tapauksissa. Syinä tähän on muun muassa heikko institutionaalinen kehitys, epäselvät säännökset, 

puutteellinen kiinteistöjen inventaario, strategisen näkemyksen puute, vastuusuhteiden epäselvyys, 

ongelmat suorituskyvyn mittaamisessa ja ylittyneet ylläpitokustannukset.  (Constantin ym. 2018, 124 

- 125).  

 

Huolimatta julkisen sektorin tehtävien ja toiminnan uudelleenorganisoitumisesta paikallishallinnot 

tarvitsevat laadukkaista kiinteistöjä myös jatkossa, jotta ne pystyvät tarjoamaan palveluitansa. 

Oletettavaa on kuitenkin, että yksityisten yritysten rooli kasvaa julkisen sektorin paikallishallinnon 
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eli kuntien kiinteistöjen tarjoajina, mikä vähentää kuntien tarvetta omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä. 

(Byrne 1994, 6.) 

 

3.2.6 Keskitetty kiinteistö- ja toimitilajohtaminen 
 

Kiinteistöjä voidaan hallinnoida joko keskitetyllä tai hajautetulla laitoksenhallintarakenteella. 

Joissakin tutkimuksissa (ks. esim. Hopland & Kvamsdahl 2017, 231) on pystytty osoittamaan, että 

keskitetyn laitoksenhallintarakenteen omaavien kuntien johtajat ovat olleet vähemmän huolissaan 

siitä, että kiinteistöjen ja toimitilojen organisaatiorakenne olisi epätarkoituksenmukainen  

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa on myös tapahtunut muutosta viime vuosien aikana. Muutos on 

näkynyt muun muassa toimitilapalveluiden ulkoistusten lisääntymisissä sekä painopisteen 

muuttumisessa operationaalisesta toimitilajohtamisista entistä enemmän strategiseen 

toimitilajohtamiseen. Myös kiinteistöjen käyttäjien eli kohderyhmien sisällyttäminen entistä 

tiiviimmin jo rakennusten suunnitteluun on lisännyt suosiotaan. Li ym. (2019, 360) näkevät 

muutoksien tuovan mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia organisaatioille. Toisaalta 

kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen kohdistetaan myös enemmän odotuksia nykypäivän 

organisaatioissa. Toimitilajohtamisen tulisi hillitä kustannuksia ja usein toimitilajohtamiselta 

odotetaan jopa tuottoja. Lisäksi nykyään työelämässä toimitilojen laatuvaatimukset ovat nousseet ja 

työympäristöltä odotetaan entistä enemmän viihtyvyyttä. (Li ym. 2019, 360.) 

 

Käyttäjäkeskeisyys ja käyttäjien tyytyväisyys ovat keskeisiä asioita kiinteistöjen ja toimitilojen 

toimivuutta arvioitaessa (ks. Li ym. 2019, 362). Yhä enemmän rakennuksilta odotetaan myös niin 

sanottuja pehmeitä asioita ja arvoja, kuten ympäristön huomioon ottamista sekä vihreää rahoitusta. 

Vaikka kiinteistö- ja toimitilajohtamista on tutkittu tieteellisesti jonkin verran, ei pitkän aikavälin 

vaikutuksista löydy juurikaan tutkimuksia. Li ym. (2019, 362) painottavat kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisessa keskeisen ongelman olevan tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön 

toimenpiteiden huonon yhdistämisen, minkä vuoksi käytännönläheiselle tutkimukselle koetaan 

olevan tarvetta aiheeseen liittyen. Li ym. (2019) tutkimus auttaa ymmärtämään kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisen kehitystä sekä nykytilannetta, mikä antaa hyvän pohjan tämän tutkimuksen 

tekemiselle.  
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Hajautettu kiinteistönhallinta on seurausta kaupunkien menneistä rakenteista. Useissa kaupungeissa 

kaupungin eri toimialat ovat perinteisesti itse vastanneet omista kiinteistöistään, minkä vuoksi 

joillekin toimialoille on syntynyt vuosien saatossa hyvinkin isoja kiinteistökokonaisuuksia. Yksiköt 

hallinnoivat itse näitä kiinteistöjään, mitä voidaan pitää ongelmallisena tietyin osin. Kaupungin eri 

toimialoilla saattaa esimerkiksi olla omat huoltosopimukset, eivätkä työntekijät välttämättä liiku 

joustavasti eri toimialojen välillä. Vuokrasopimuksia ei usein myöskään solmita kolmansien 

osapuolten kanssa, koska kiinteistöjen hallinnointia ja ylläpitoa ei ole keskitetty kaupungin sisällä. 

Hajautettu kiinteistönhallinta johtaa usein myös kunnossapitotöiden viivästymiseen suhteellisen 

usein. Kiinteistöt eivät kuulu näiden toimialojen päätehtäviin, minkä seurauksena toimialoissa ei 

usein kyetä hoitamaan kiinteistöjen hallintaa ja ylläpitoa yhtä ammattimaisesti, kuin keskitetyssä 

kiinteistönhallinnassa. Keskitetty kiinteistönhallinta mahdollistaa mittakaavaetujen ja kiinteistöjen 

potentiaalin hyödyntämisen optimaalisesti. Kiinteistösalkkujen laajuus ja monimutkaisuus 

edellyttävät ammattimaista hallintaa ja salkunhoitoa. (Deloitte, 2011.) 

 

Keskeisenä tekijänä kiinteistökannan tietojen puuttumiseen voidaan pitää kiinteistöjen hallinnan 

hajautumista kaupunkien sisällä. Deloitten mukaan useimmissa kunnissa saattaa olla viisikin osastoa, 

jotka ovat jollakin tapaa mukana kiinteistöjen hallinnoinnissa. Näin hajautettu kiinteistönhallinta 

tekee tehokkaan ja jatkuvasti ajan tasalla olevan kiinteistöjenhallinnan melkein mahdottomaksi, mikä 

johtaa puolestaan keskusohjauksen, vastuusuhteiden määrittämisen, suunnittelun ja valvonnan, 

strategisen suunnittelun ja prosessien yhdenmukaistamisen puuttumiseen. Edellä mainitut tekijät ovat 

tutkimuksen mukaan juuri keskeisimmät tekijät onnistuneen kiinteistö- ja toimitilajohtamisen 

toteuttamiseksi. (Deloitte, 2011.) 

 

Tutkimuksen mukaan kunnat ovat merkittäviä kiinteistöjen omistajia alueellaan, sillä ne omistavat 

usein eniten kiinteistöjä kaupunkialueella. Deloitten tutkimuksen havaintojen mukaan kuntien 

omistamat kiinteistöt eivät kuitenkaan ole kovin ammattimaisesti johdettuja, vaikka tällaisten 

merkittävien omaisuuserien voisi kuvitella olevan. Kiinteistöjen oikeaoppinen ja asianmukainen 

hallinta ja johtaminen mahdollistavat myös säästöjen aikaansaamisen, minkä vuoksi kiinteistöt 

tarjoavat merkittävän potentiaalin kaupungeille. (Deloitte, 2011.) 

 

Valtiot ja niiden paikallisyksiköt hallinnoivat hyvin laajaa omaisuuskenttää, kuten kiinteistöjä ja 

maaomaisuutta. Kuitenkaan systemaattista dataa tämän omaisuuden koosta ja koostumuksesta ei 

usein ole saatavilla julkisesti, vaikka julkisen sektorin omistamat omaisuuslajit, kuten kiinteistöt ja 

infrastruktuuri muodostavat ison osan maiden julkisesta varallisuudesta. Esimerkiksi hallituksen 



51 
 

omistamat maat ja kiinteistöt ovat hyvin tärkeitä lukuisille tekijöille koko maan sisällä. Ne vaikuttavat 

muun muassa kaikenlaisen infrastruktuurin rahoittamiseen sekä paikallisyksiköiden eli kuntien 

talouteen, asuntopolitiikkaan sekä alueiden kehitykseen. Kuitenkin yhä useammassa valtiossa, 

kunnassa ja aluehallinnossa ollaan siirtymässä kiinteistöomaisuuden parempaan hallintaan muun 

muassa keskittämällä kiinteistötoiminnot tietylle osastolle tai kiinteistöjen hallintaan erikoistuvalle 

tytäryhtiölle. (Kaganova, 2010/2011, 31.) 

 

Kaganova (2010/2011, 31) katsoo muutoksen kiinteistöjenhoidon muutoksen olevan mahdollista 

ammattimaisemmalla kiinteistöjohtamisella. Aktiivinen ja ammattimainen kiinteistöjohtaminen 

vaatii osaamisen keskittämistä. Organisaatiossa tulisi pohtia muun muassa mitä tehtäviä tulisi 

suorittaa sisäisesti ja vastaavasti mitä voitaisiin ulkoistaa. Kiinteistöhallinnon optimointi sisältää 

myös eri tehtävien, ammattien, väestön, tarpeiden ja paikkojen analysoimista, jotta kokonaisuus olisi 

mahdollisimman optimaalinen ja kunnan tarpeisiin soveltuva. Kiinteistöille ja rakennuksille, joissa 

julkisesti tuotettuja palveluita tai suoritteita tuotetaan, ei useinkaan ole määritelty mitään tarkkoja 

vaatimuksia tai sääntöjä. Näin ollen julkisen sektorin omistamat kiinteistöt, niiden ominaisuudet, 

määrä ja laatu riippuvat paljolti yhteiskunnan arvoista, perinteistä ja historiallisista tapahtumista.  

 

Julkisyhteisöjen omaisuuden hyvä hallinta on hyvin teknistä alaa, joka vaatii ammattitaitoista 

kiinteistöosaamista sekä muun muassa sopimusosaamista, kuten erilaisten julkisen ja yksityisen 

yhteystyömallien tuntemusta. Kun otetaan huomioon, kuinka suuria ja monimutkaisia 

julkisyhteisöjen kiinteistösalkut voivat olla, on vaikeaa arvioida näiden kiinteistöjen potentiaalia 

julkiselle taloudelle, mutta sen voidaan ajatella olevan suuri. (Kaganova 2010/2011, 39 - 40.) 

 

3.2.7 Saatavilla olevan informaation hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa 
 

Kuntien kiinteistöjen it-järjestelmissä on havaittu tiettyjä ongelmia, jotka vaikeuttavat tehokasta 

kiinteistö- ja toimitilajohtamista. Esimerkiksi osaa julkisesta omaisuudesta ei ole arvioitu ja 

rekisteröity rekistereihin, kuntien kiinteistö- ja toimitilajohtaminen on hajautunutta, tarkkaa tietoa 

omaisuuden määrästä ei ole saatavilla tai tietoa on liian vähän. Myöskään yhtenäistä ja tehokasta 

valtion tarkastussysteemiä kiinteistöjen ylläpitoon liittyen ei ole olemassa. Saatavilla oleva tiedon ja 

kommunikaation hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää kunnille, koska kunnat eivät ole vastuussa 

ainoastaan nykyisistä kiinteistöistään ja niiden kunnosta, vaan niiden täytyy ottaa huomioon myös 

tulevaisuudessa tehtävät tarpeelliset investoinnit ja kiinteistöjen tarve. Tärkeä ensimmäinen vaihe 
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omaisuuden johtamissysteemin luomisessa on tietovarannon ja luettelon luominen kunnan kaikesta 

omaisuudesta, kuten kiinteistöistä ja rakennuksista. Vertailukelpoinen tietokanta mahdollistaa 

analysoinnin ja vertailun kuntien kesken ja auttaa pitkän tähtäimen kiinteistö- ja toimitilajohtamisen 

suunnittelussa. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 285.) 

 

Tulojen ja menojen seuraaminen on vaikeaa sen vuoksi, ettei monilla kunnilla ole käytössä 

yksityiskohtaista ja luokiteltua dataa heidän kiinteistöistään. Tämän vuoksi kokonaiskustannukset 

saattavat usein ylittyä arvioidusta. Yksityiskohtaisen ja luokitellun datan puuttuminen saattaa myös 

hankaloittaa vaihtoehtoiskustannusten ja kunnan muiden toimintojen kustannusten vertailemista ja 

arvottamista. Ammattimainen kiinteistö- ja toimitilajohtaminen vähentää kustannuksia ja vahvistaa 

organisaation strategisia tavoitteita. Strategisen johtamisen ja suunnittelun ulottaminen kiinteistö- ja 

toimitilajohtamiseen ei pelkästään vähennä organisaation kuluja, vaan voi myös tuoda muita etuja ja 

laajentaa tuloja. Kaupungit ja kunnat voivat vähentää myös toimitilojensa ja kiinteistöjensä tarvetta 

esimerkiksi mahdollistamalla työntekijöidensä etätöiden tekemisen kotona. Tällöin tarpeettomista 

kiinteistöistä voidaan hankkiutua eroon tai laittaa ne esimerkiksi vuokralle, jolloin syntyy tuloja.  

 

Deloitten tutkimuksessa (2011) on käsitelty Euroopan kaupunkien omistamien kiinteistöjen määrää 

ja tapaa, jolla kaupungit omistamiaan tai käyttämiään kiinteistöjään hallinnoivat. Deloitte on 

käyttänyt tutkimuksessaan julkisia asiakirjoja ja lähteitä sekä täydentänyt tutkimusta tekemillään 

kuntien edustajien haastatteluilla. Tutkimuksen toteuttamiseen liittyi myös tiettyjä haasteita, kuten 

kaupunkien kiinteistösalkkuja koskevin tietojen saaminen. Joihinkin tietoihin pääsyä oli rajoitettu ja 

toisinaan kiinteistöihin liittyvää tarkkaa tietoa ei ollut ylipäätään saatavilla. Tällä hetkellä vain noin 

25% Euroopan suurimmista kaupungeista voi tarjota kohtuullisen luotettavan tiedon 

kiinteistökantansa suuruudesta ja arvosta Tämä olennainen huomio ja todistaa tutkimuksen ja 

tutkimustiedon tarpeellisuutta aiheeseen liittyen. Ilman ajantasaista ja kattavaa kuvaa kunnan 

kiinteistökannasta on mahdotonta hallita sitä ammattimaisesti ja tehokkaasti. (Deloitte, 2011.) 

 

Klumbyte & Apanaviciene (2013, 287) ovat tiivistäneet Liettuan kunnissa esiintyvät ongelmat 

kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa. Tehoton kiinteistö- ja toimitilajohtaminen johtuu muun muassa 

budjetin ja strategisten suunnitelmien välillä olevasta kuilusta, osaamattomasta henkilöstöstä monissa 

kunnissa (koulutusperinteet eivät kovin pitkät Liettuassa), epäselvät vastuusuhteet henkilöstön osalta 

ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö, mikä ilmenee muun muassa prioriteettien kiinnostuksen 

vaihteluina. (Klumbyte & Apanaviciene 2013, 287.) 
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Kuvio 5. Kiinteistöjohtamisen eri vaiheet. Mukaillen Klumbyte & Apanaviciene (2013, 289).  
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poistuneet 
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kunnostaminen

Hankinta Vuokraus
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Valtiolta 

hankittu 
Siirto

Tuki Lahjana saatu Yksityistäminen 

Vuokraaminen

Sopimuksen 

perusteella 

hankittu 

   Hylkääminen 

Jälleenrakennus
Käyttötarkoituksen    

muutos 

Yleisten etujen 

tyydyttäminen 

Julkisen ja 

yksityisen 
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Kiinteistöjen 

rahoituskäytön 
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TALOUSARVION JAKAUTUMINEN JA RAHOITUSLÄHTEIDEN HAKU

KIINTEISTÖSALKUN OPTIMOINTI JA VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI 

KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMISEN OHJELMAN 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

OHJELMAN VALVONTA JA PALAUTE 

KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMISEN SUUNNITELMA 

SUUNNITELLUT STRATEGISET MUUTOKSET KUNTIEN 

KIINTEISTÖISSÄ
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Kaganovan (2010/2011, 31) tutkimuksen mukaan joissakin kaupungeissa kiinteistöjen todelliset 

käyttökustannukset saattavat vääristyä tilanteissa, joissa vuokraa peritään liian vähän suhteessa 

todellisiin kuluihin, joita kiinteistön käyttöön liittyy. Tällöin kiinteistöä käyttävä taho saa kunnalta 

epäsuoraa tukea, mikä ei kannusta vuokralaista etsimään esimerkiksi halvempaa vuokrakiinteistöä tai 

optimoimaan tilojensa käyttöä. Tulojen ja menojen hahmottaminen onkin hyvien kiinteistöpäätösten 

tekemisen perusta. On ongelmallista, jos päätöksentekoon ei saada riittävän tarkkoja tietoja 

kiinteistöjen määrästä, niiden arvoista ja toiminnoista, joita kiinteistöissä järjestetään. Esimerkiksi 

budjettitiedot ovat helposti saatavilla erityisesti kehittyvissä maissa, toisin kuin tiedot kiinteistöistä. 

Julkisten kiinteistöjen ja rakennusten tiedot ovat usein vähiten läpinäkyviä ja tunnistettavia kaikista 

omaisuuden lajeista huolimatta siitä, että ne ovat suurin osa julkisesta varallisuudesta. (Kaganova 

2010/2011, 31 - 32). 

 

Kiinteistöt tunnistetaan nykyään yhä tärkeämmiksi resursseiksi, jotka hyvin hoidettuna edistävät 

organisaation menestystä. Paikallisille viranomaisille kuten kunnilla kiinteistöt ovat ympäristö, jossa 

ihmiset työskentelevät ja joissa kuntalaisille tarjotaan palveluita. Kiinteistöjen kunnolla ja 

toimivuudella on siis vaikutusta niin kunnan työntekijöihin kuin kuntalaisiinkin, jotka palveluita 

käyttävät. Näin ollen kiinteistöillä on vaikutusta kaikkeen organisaation toimintaan ja toiminnan 

tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Kiinteistöihin liittyy erilaisia odotuksia muun muassa niiden laadun 

ja kustannusten suhteen. Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden sekä kunnan ylimmän johdon 

tulisi tarkastella kiinteistöjä kriittisesti siltä näkökannalta, tarjoavatko kunnan omistamat kiinteistöt 

vastinetta verovaroille. Näin ollen sekä luottamushenkilöillä että kunnan ylimmillä virkamiehillä 

tulisi olla yhteisymmärrys siitä, kuinka kiinteistöillä saadaan edistettyä kunnan tavoitteita. Heidän 

tulisi ymmärtää tekemiensä päätösten vaikutukset kiinteistöihin ja niitä käyttäviin henkilöihin liittyen 

niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. (Gibson 1994, 9).  

 

3.2.8 Kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmien merkitys  
 

Constantinin ym. tekemässä tutkimuksessa (2018, 129) 75,15 % romanialaisista kaupungeista 

mainitsi kiinteistösuunnitelman puuttuvan kaupungilta. 64,8 %:lla kaupungeista oli 

kehityssuunnitelma ja yli 90 %:lla on jonkinlainen kaupunkisuunnitelma. Kyselyssä mukana olleista 

Romanian kaupungeista ainoastaan Bukarest oli toteuttanut toimivan kiinteistönhoitosuunnitelman. 

Romanian keskisuuret tai pienet kaupungit eivät kuitenkaan poikkea yleisesti naapurimaiden 
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vastaavankokoisista kaupungeista, sillä myöskään monilla Albanian, Kroatian, Kreikan, Italian ja 

Serbian kunnilla ei ole toimivaa kiinteistönhoitosuunnitelmaa. (Constantin ym. 2018, 129).  

 

Romanian kaupungeissa kiinteistöjen vajaakäyttöaste on varsin matala ja käyttäjät ovat tyytyväisiä 

tilojen laatuun. Kuitenkin kiinteistöihin liittyvät ylläpitokustannukset ovat melko korkeat, minkä 

vuoksi kiinteistöjen vuokrauksesta saatu voitto jää usein varsin pieneksi. Erityisesti koko kiinteistön 

elinkaaren aikainen suunnittelu, arviointi, täytäntöönpano ja huollon merkitys tunnistetaan. 

Ensiarvoisen tärkeää on kiinteistösuunnitelmien laatiminen, kiinteistöjen liittäminen kunnan 

strategiaan sekä oman kiinteistöyksikön perustaminen kuntaan, joka erikoistuu ainoastaan 

kiinteistöjen hankkimiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan 

saavuttaa isoja säästöjä tulevaisuudessa, vaikkakin Romania on edelleen esimerkiksi Länsi-Euroopan 

maita jäljessä kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa. (Constantin ym. 2018, 138 – 139.) 

 

Kunnan omaisuudenhoito on noussut erottuvaksi tieteenalakseen osana laajempaa maailmanlaatuista 

suuntauta. Aikaisemmin vastaavanlainen toiminta on nähty yksityiselle sektorilla, jossa yritysten on 

täytynyt reagoida kiihtyvään kilpailuun ja globalisaatioon tarkastelemalla liiketoimintaprosessejaan 

ja tehostamalla toimintaansa. Uusi julkisjohtamisen suuntaus (New Public Management eli NPM) on 

lisännyt myös julkisella puolella yksityisen sektorin käytäntöjen käyttöä. Sekä yksityisellä että 

julkisella sektorilla kaikki omaisuus on nähty strategisesti merkityksellisenä viime aikoina, jota 

voidaan hyödyntää strategian avulla paremmin tavoitteiden saavuttamiseksi. Julkinen sektori seuraa 

yksityistä sektoria omaisuutensa paremmassa hyödyntämisessä ja piilotettujen resurssiensa 

käyttämisessä. (Phelps 2010, 157).  

 

3.2.9 Proaktiivinen kiinteistöjen hallinta 
 

Gibson (1994, 11) on nostanut aiempien tutkimuksien perusteella neljä haastetta organisaatioiden 

kiinteistöjohtamiselle. Ensinnäkin organisaatioissa usein puututaan kiinteistöissä oleviin ongelmiin 

reaktiivisesti, eli usein reagoidaan vasta, kun jokin ongelma on jo näkyvillä. Myös lyhyen aikavälin 

kustannusten seuraaminen nousee usein pitkän aikavälin kiinteistön kehittämisen ja siten kiinteistön 

arvon kehityksen edelle. Kiinteistöissä tehdään lyhyellä aikavälillä erinäisiä toimenpiteitä ja 

korjauksia, jotka eivät välttämättä ole perusteltuja tai järkeviä pitkällä tähtäimellä. Kiinteistöjä siis 

hallitaan lyhyttä aikahorisonttia korostaen. (Gibson 1994, 11.) 
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Toiseksi ongelmaksi Gibson (1994, 11) on nostanut vuokranantajan eli organisaation ja vuokralaisen 

välisten tavoitteiden ristiriidat. Vuokranantaja haluaa luonnollisesti huolehtia kiinteistön ylläpidosta 

ja arvon säilymisestä, kun taas vuokralainen on kiinnostunut kiinteistön vuokrakustannuksista ja 

muista sille kuuluvista velvoitteista. Kiinteistöjohtajat joutuvat tasapainoilemaan näiden intressien 

välissä, usein ilman organisaation ylimmän johdon tukea. Suorituskyvyn seurannassa on ilmennyt 

puutteita, mikä johtuu kiinteistöille asetettujen ulkoisten tavoitteiden puuttumisesta. Ei ollut tietoa 

esimerkiksi omaisuuden vaihtoehtoiskustannuksista tai kiinteistön todellisista käyttökustannuksista. 

Usein organisaation itse omistamaa kiinteistöä käytettiin ilmaiseksi, eli sen käytöstä syntyviä 

todellisia kustannuksia ei otettu huomioon palvelutoiminnassa, mikä ei kannusta tehokkaaseen 

toimintaan. Viimeinen puute oli informaation puuttuminen, mikä vaikeutti päätöksentekotilannetta. 

Monien organisaatioiden omaisuustiedot olivat puutteellisia ja vaikeasti saatavilla, minkä lisäksi 

operatiivista toimintaa oli vaikea integroida informoida tietoihin, joita kiinteistöistä oli saatavilla. 

(Gibson 1994, 11.) 

 

Kiinteistöjohtajien tulee ottaa aktiivisempi rooli kaikessa kiinteistöihin liittyvissä asioissa jo hyvissä 

ajoin etukäteen. Kiinteistöjen proaktiivisella eli ennakoivan hallinnan uskotaan parantavan 

kiinteistöjohtamista erityisesti, kun kiinteistöjohtamisessa otetaan huomioon organisaation 

ydintoiminta myös kiinteistöjä koskevissa päätöksissä. (Byrne 1994, 8.) 

 

3.2.10 Poliittinen päätöksenteko 
 

Kiinteistöjä voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat fyysinen omaisuus eli itse 

kiinteistö, taloudellisena omaisuutena tai paikkana, jossa organisaation varsinainen toiminta tapahtuu. 

Eri näkökulmien painottaminen johtaa erilaisiin johtamistavoitteisiin ja kysymyksiin. Nämä kolme 

eri näkökulmaa voivat olla myös keskenään ristiriidassa, minkä vuoksi erilaisten poliittisten päätösten 

vaikutukset kaikkiin näkökulmiin on selvitettävä etukäteen ja tehtävä selkeät pelisäännöt, kuinka 

mahdolliset konfliktit ratkaistaan. Tämän tulisi tapahtua organisaation ylimmällä tasolla. (Gibson 

1994, 12.) 

 

Byrne (1994, 8) painottaa osaavan henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkitystä tehokkaalle 

kiinteistöjohtamiselle. Byrnen mukaan (1994, 8) on kiistaton tosiasia, että heikko kiinteistöjen 

hallinta on ollut seurausta luottamushenkilöiden heikosta kyvystä hahmottaa kiinteistöjen 

taloudellista arvoa ja merkitystä organisaation toiminnalle sekä laajemmin koko yhteisölle. 
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Kiinteistöomaisuus on nähty enemmänkin välttämättömänä resurssina, mutta sen potentiaalia tai 

arvoa organisaatioille ei ole tunnistettu. 

 

Vaikeuksia julkisissa organisaatioissa saattaa tuottaa myös kiinteistöpalveluiden asiakkaiden 

määritteleminen, sillä asiakkaat vaihtelevat hieman kiinteistöjen käyttötyypin välillä. Eri 

asiakasryhmillä on hieman erilaisia toiveita ja tarpeita kiinteistöön liittyen. Esimerkiksi ulkoiset ja 

sisäiset asiakkaat saattavat myös suhtautua kustannuksiin eri tavoin. (Teicholz 2001.) 

 

Teicholz (2001) on jakanut kiinteistö- ja toimitilajohtamisen viiteen osa-alueeseen: 

1. Kiinteistöt: sisältää kiinteistöjen ostamisen ja vuokraamisen 

2. Pitkän kantaman suunnittelu: strateginen toiminto, joka sisältää tiedon keräämisen pitkän aikavälin 

avaruustarpeista sekä budjettien ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimisen 

3. Rakennushankkeet: pääomarahoitteisten hankkeiden käsittely, kuten uuden rakennuksen 

suunnittelu, olemassa olevan rakennuksen kunnostaminen tai suuret korjaustyöt 

4. Talon hallinto: rakennuksen rakenteen, kirjekuorien ja rakennusjärjestelmien käsittely. Tämä 

sisältää myös rakennukseen liittyvät palvelut, kuten siivouksen, turvallisuuden jne. 

5. Toimistotukipalvelut: liiketoiminnan operatiivinen tuki, kuten kalusto, matkat, valokopiointi, ostot 

jne. (Teicholz 2001.) 

 

Kuntien menestystekijänä on korostaa poliitikoille kiinteistöjen puutteellisen ylläpidon seurauksia ja 

tuoda samalla esiin, kuinka varoja voidaan käyttää tehokkaimmin. Korkeat ylläpitokustannukset eivät 

sinänsä ole tavoite, vaan reagoivan ja ennaltaehkäisevän huollon tasapainottaminen akuutin 

korjauksen minimoimiseksi. Vastoin odotettua kysely osoittaa, ettei teknisestä kunnosta ja 

ylläpitokuluista ole mitään yhteyttä. Pienten, keskisuurten ja suurten kuntien teknisessä kunnossa on 

hyvin pieni ero, mutta pienillä kunnilla on vähemmän ylläpitorahaa asukasta kohti kuin suurissa 

kunnissa. (Valen & Olsson 2012, 297 - 298.) 
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Kuvio 6. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen talouden hallinnan välineenä kunnassa. Laadittu 

kansainvälisten tieteellisten kiinteistö- ja toimitilajohtamisen tutkimusten tuloksien perusteella. 

 

 
 

3.6 Tutkimuksen hypoteesit 
 

Aikaisempien tutkimusten tutkimustulokset on jaoteltu teemoittain, minkä jälkeen tutkimukselle on 

muodostettu hypoteesit aikaisemman tutkimuksen ja teoreettisen kehystyksen perusteella.  

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella muodostetut teemat ovat:  

 

Poliittisen päätöksenteon vaikutus  

 

Luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden merkitys oikeaoppisessa kiinteistö- ja 

toimitilajohtamisessa korostuu. Ylimpien päätöksentekijöiden tulee tuntea tekemiensä päätöksien 
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vaikutus niin kiinteistöjä käyttäville henkilöille kuin taloudellekin. Kiinteistöistä saatavilla olevan 

informaation on oltava riittävää, jotta sitä on mahdollista hyödyntää päätöksenteossa oikeiden 

päätösten aikaansaamiseksi.  

 

Taloudelliset tekijät 

 

Kiinteistökantojen rationalisoinnilla on mahdollista saavuttaa säästöjä. Pitkäaikainen strateginen 

lähestymistapa jää usein lyhyen aikavälin taloudellisten tavoitteiden jalkoihin, mikä kostautuu 

pitkällä aikavälillä korjausvelan kasvuna ja siten kustannusten nousuna. PPP-mallit (julkisen ja 

yksityisen väliset yhteistyömallit) nähdään hyvänä erityisesti rahoituksen kannalta.  

 

Kunnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset 

 

Kuntien toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja 

talouteen. Esimerkiksi poliittiset päätökset niin valtakunnan kuin kuntienkin tasolla vaikuttavat 

monella eri tavalla kuntien kiinteistöjen hallinnointiin, ylläpitoon ja siten myös kuntien talouteen. 

Kiinteistöihin liittyy myös monenlaisia riskejä, jotka liittyvät kuntien varsinaiseen toimintaan sekä 

talouteen. Kaiken kaikkiaan organisaatioissa ollaan nykyisin varsin hyvin tietoisia kiinteistöihin 

liittyvistä riskeistä.  

 

Kiinteistöjen erilaiset hallintamallit 

 

Keskitetty kiinteistö- ja toimitilajohtaminen nähdään parempana mallina, kuin hajautettu kiinteistö- 

ja toimitilajohtaminen. Sen sijaan kiinteistö- ja toimitilajohtamisen hallinnoinnin hajautuminen 

nähdään negatiivisena asiana kuntien kiinteistö- ja toimitilajohtamiselle.  Hajautettu 

kiinteistönhallinta johtaa muun muassa kunnossapitotöiden viivästymiseen. Kiinteistöjen kohdalla on 

tärkeää tarkastella koko elinkaaren aikaisia kustannuksia (myös kiinteistön käytön ja ylläpidon 

kustannuksia). Kiinteistöjen ulkoistukset ja erilaiset julkisen ja yksityisen väliset yhteistyömallit 

(PPP-mallit) ovat lisääntyneet julkisella sektorilla. Kiinteistöjen oikeaoppinen ja optimaalinen 

omistaminen sekä hallinnointi edellyttävät kiinteistöjen salkuttamista eri kategorioihin kiinteistöjen 

kunnon tai muun tekijän mukaan. Tällöin kiinteistöjä on helpompi hallinnoida niiden kunnon tai 

käyttötarpeen mukaisesti. Ammattimaisen salkunhoidon ja hallinnan merkitys korostuu 

kiinteistösalkkujen ollessa yhä laajempia ja monimutkaisempia, kuten isoissa kaupungeissa on.  
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Proaktiivinen tai reaktiivinen kiinteistöjen hallinta  

 

Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen painopiste on siirtynyt yhä enemmän operationaalisesta strategiseen 

suuntaan. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitosuunnitelmien laatimisen merkitys tunnetaan. Tärkeää on, 

että suunnitelmissa otetaan huomioon sekä lyhyt että pitkä aikaväli. Kiinteistöjen hallintastrategian 

merkitys kiinteistöjen oikeaoppiselle hallinnalle on suuri. Kunnissa tulisi olla erityinen strateginen 

omaisuudenhoitosuunnitelma. Kuitenkaan suurella osalla kunnista ei ole toimivaa 

kiinteistönhoitosuunnitelmaa. Kunnissa päätökset kiinteistöihin liittyen tehdään yleensä 

reaktiivisesti, kun kustannuksiin ei voida enää vaikuttaa. Päätökset tulisi tehdä proaktiivisesti, jolloin 

isoimmat kustannukset saataisiin eliminoitua ajoissa ja säästettäisiin pitkällä aikavälillä.  

 

Tutkimuksen hypoteesit on muodostettu aikaisempien tutkimustulosten ja niistä muodostettujen 

teemojen perusteella. Teoria on siis muodostettu aikaisemmista tutkimustuloksista. Teoriassa 

kiinteistö ja toimitilajohtaminen kunnan talouden hallinnan välineenä on asetettu mallin keskiöön, 

jota ympäröi erilaiset taloudelliset tekijät, jotka ovat keskeisiä kunnan talouden kannalta.  

 

Hypoteesit aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta ja teoreettista kehystyksestä johdettuina:  

 

1. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi kunnat ovat pyrkineet 

hankkiutumaan tarpeettomista sote-kiinteistöistä eroon.  

 

2. Sote-kiinteistöjen ei välttämättömistä korjauksista on tingitty, mikä on kasvattanut 

kiinteistöjen korjausvelkaa.  

 

3. Kunnissa on haettu poikkeuslupia ahkerasti uusien sote-kiinteistöjen rakentamiseen, koska 

uudella kiinteistöllä on haluttu turvata palveluiden säilyminen kunnassa sote-uudistuksen 

jälkeenkin.  

 

4. Elinkaarimallin uskotaan vähentävän kunnalle jäävää riskiä ongelmatilanteissa, kuten 

sisäilmaongelmia ilmetessä.  

 

5. Elinkaarimalli on normaalia omaan taseeseen rakentamista kalliimpi (kunta saa halvemmalla 

lainaa markkinoilta, kuin yksityiset yritykset).  
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6. Elinkaarimallia ovat suosineet sellaiset kunnat, joiden konsernin asukaskohtainen lainamäärä 

ja kiinteistöjen tase-arvo/asukas ovat keskiarvoa korkeammalla tasolla (oman taseen 

ulkopuoliset ratkaisut eivät nosta kunnan lainamäärää).  

 

7. Poliittisen päätöksenteon nähdään vaikeuttavan kuntien luopumista ylimääräisistä 

kiinteistöistä. Esimerkiksi investointien ja käyttötalouden erottaminen toisistaan koetaan 

hankalana asiana. 

 

8. Väestötiheydeltään harvaan asutuissa ja väkimäärältään pienissä kunnissa kouluja on 

lakkautettu tai tullaan lakkauttamaan koko maan keskiarvoa enemmän.  

 

9. Isoissa kunnissa on laadittu todennäköisemmin kiinteistöohjelmia, jotka ohjaavat 

rakennuskannan koordinointia.  

 

10. Kunnan koon kasvaessa kasvaa todennäköisyys sille, että kunnan kiinteistöt ovat salkutettu ja 

niistä on tehty korjausvelkaselvitys. 

 

11. Takausprovisioiden periminen kaupungin osakeyhtiöilleen antamiin takauksiin on yleisempää 

suurissa, kuin pienissä kaupungeissa.  

 

4. Kuntatalous, kuntien hallinto sekä kuntien kiinteistöt 
 

Tarkasteltaessa kiinteistö- ja toimitilajohtamista kunnan talouden hallinnan välineenä, on syytä 

tarkastella yleisesti kunnan talouden keskeisiä tunnuslukuja sekä kuntien talouden kehitystä. Kuntien 

vuosittain raportoimia keskeisiä talouden dokumentteja ovat tuloslaskelma, tase sekä 

rahoituslaskelma, joita käydään seuraavaksi tarkemmin läpi.  

 

Kuntien täytyy laatia jokaiselta tilikaudeltaan eli kalenterivuodelta tilinpäätös, mikä pitää sisällään 

toimintakertomuksen, talousarvion, toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä 

niiden liitetiedot, jotka tulevat mukaan tasekirjaan. Tilinpäätös on laadittava seuraavaa vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä ja kunnanhallitus on vastuussa tilinpäätöksen laatimisesta, kuten 

myöskin kunnan taloudenhoidosta. Kunnan liikelaitosten on laadittava erillistilinpäätös, joka 

yhdistetään kunnan tilinpäätöksessä siten, että sisäiset erät eliminoidaan kunnan ja sen liikelaitoksen 
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välillä. Näin ollen emokuntaa ja sen liikelaitosta tarkastellaan tavallaan yhtenä kokonaisuutena, 

entiteettinä, eikä luvuilla pelaaminen ole mahdollista esimerkiksi tuloksen parantamismielessä. 

(Björkwall, Engberg, Heikkilä, Heinonen, Kallio, Myllyntaus, Palo, Suorto, Turkkila, Tyni ja 

Vuorento 2008, 53.) 

 

Ennen kuntien siirtymistä liikekirjanpitoon kuntien taloudenhoito poikkesi nykyisestään melkoisesti. 

Esimerkiksi talousarviossa investoinnit laskettiin menoksi ja vastaavasti lainanotto tuloksi, mikä 

tuntuu nykyään melko erikoiselta. Liikekirjanpitoon siirryttäessä edellä mainituista käsitteistä 

luovuttiin, minkä lisäksi liikekirjanpitoon siirtyminen on tarkoittanut muitakin muutoksia kuntien 

taloudenpitoon. Uudistuksen jälkeen investoinnit on katettu muun muassa investointeihin saaduilla 

avustuksilla, vuosikatteella sekä usein lainanotolla, kun käyttötalouden tulot ja edellisten tilikausien 

ylijäämät eivät usein riitä investoinnin rahoittamiseen. Investointien rahoituskeinoja ei tarvinnut 

ennen 1990-luvun lamaa kuitenkaan juuri miettiä, sillä investointeja varten otettiin usein suoraan lisää 

lainaa. Laman seurauksena kuntalainoissa alettiin nähdä pankeissa riskiä, etenkin kun kunnalliset 

yhtiöt tekivät joitakin konkursseja kyseisenä aikana. Tämän vuoksi nykyäänkin kunnallisten 

yhtiöiden lainansaanti on yleensä sidottu emokunnan antamaan takauspäätökseen. (Averio ym. 2019, 

110 – 111.) 

Kunnan velkamäärä on ollut aina keskeinen tekijä arvioitaessa tasapainoista kuntataloutta. Tämän 

vuoksi taseen ulkopuoliset investointien, kuten kiinteistöjen rahoitusmahdollisuudet ovat aiheuttaneet 

sen, että lainaa on siirretty emokunnan taseen ulkopuolelle. Aiemmin kuntien oli myös mahdollista 

parannella emokunnan tasetta siten, että velkaa siirrettiin ja lainaa otettiin kunnan omistamille 

yhtiöille, jolloin emokunnan lainamäärää saatiin pienennettyä ja taloudellista asemaa kaunisteltua 

selvästi tältä osin. Uudessa kuntalaissa (Kuntalaki § 118) tämä on otettu huomioon, sillä esimerkiksi 

kriisikuntamittaristo on sidottu konserniin. Yhä edelleen kuitenkin kuntien talousvirkamiehet 

kokevat, että investoinneista päätettäessä päätökset tehdään usein tunnepohjalta, eikä erilaisia 

investoinnin toteutuskeinoja ja rahoitusmalleja tarkastella riittävästi (Averio ym. 2019, 111).  

Kunnat ovat velkaantuneet 2000 -luvulla kiihtyvällä tahdilla. Tarkasteltaessa kuntien velkaantumista 

konsernin tasolla, kuntakonsernit ovat velkaantuneet 2010 - 2017 välisenä ajanjaksolla noin kuuden 

veroprosenttiyksikön tuoton verran (Averio ym. 2019, 43). Tämä on suurimmalta osin seurausta 

kuntakonsernin käyttöomaisuuden kasvusta, mikä johtuu isoista investoinneista, kuten rakennuksista. 

Käyttöomaisuuden määrä on kasvanut kuntakonsernien taseessa lähes kymmenen 

veroprosenttiyksikön tuoton verran (Averio ym. 2019, 43).  
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Kuntien menojen ja tulojen epäsuhta vaikeuttaa kuntien taloudellista tilannetta. Tähän on monia syitä, 

mutta keskeisimpinä voidaan mainita väestön ikääntyminen ja kuntien kasvavat tehtävät valtion 

suunnalta. Kuntien kovan keskinäisen kilpailun vuoksi kunnat ovat tehneet panostuksia esimerkiksi 

elinvoiman kehittämiseen kunnassa, vaikka elinvoiman kehittäminen ei varsinaisesti kuulu kunnan 

varsinaisiin tehtäviin. Panostaminen kunnan elinvoimaan ja kehitykseen on sinänsä positiivinen asia, 

mutta se sisältää myös taloudellisia riskejä erityisesti väestöön menettävillä alueilla. 

Valtionosuusjärjestelmän uudistuessa kuntien valtionosuudet määräytyvät nyt asukasluvun 

muutoksen seurauksena, mikä merkitsee väestöön menettävissä kunnissa suoraan pienempää 

valtionosuutta. Tällaisten kuntien tulisi siis uudelleenarvioida palvelurakennettaan eli pyrkiä 

pienentämään käyttömenojaan, mutta usein käytännön toimet ovat päinvastaisia. (Averio ym. 2019, 

52.) 

 

Averio ym. (2019, 52) ovatkin nostaneet haluttomuuden palvelurakenteiden muuttamiseen väestöään 

menettävissä kunnissa ongelmaksi. Heidän mukaansa erityisesti kunnissa pyritään argumentoimaan 

nykytilanteen puolesta sen sijaan, että tunnistettaisiin tosiasiat ja reagoitaisiin muutokseen, joka 

näyttää usein välttämättömältä (Averio ym. 2019, 52). Muuttoliike alueiden välillä on johtanut 

tilanteeseen, jossa suuressa osassa Suomea palveluverkko ja -rakenne on väestömäärään 

suhteutettuna liian laajaa ja valitettavan usein rakennukset ovat vajaakäytöllä (ks. Korhonen ym. 

2018, 19). Usein viivästykset muutoksiin lähtemisessä kostautuvat ja muutosten tekeminen 

tulevaisuudessa on entistä hankalampaa ja kalliimpaa. Esimerkiksi antolainojen myöntäminen 

kunnan asunto-osakeyhtiöille tai teollisuusalueisiin panostaminen saattaa kostautua myöhemmin 

kunnalle, mikäli paikkakunnan asuntojen hinnat alenevat entisestään ja yksityiselläkin puolella on 

paljon vapaita asuntoja tarjolla edullisesti. Myös elinkeinoon panostaminen sisältää riskejä, koska 

kunta saattaa joutua esimerkiksi maksajaksi takaamiensa yhtiöiden lainoissa yritysten ajautuessa 

maksukyvyttömiksi (Averio ym. 2019, 53).  

 

4.1.1 Kuntien talous taseen perusteella 
 

Tase kuvaa kunnan rahoitusasemaa ja sen lähteitä eli mistä kunnan rahavarat ja omaisuus koostuvat 

ja ovat peräisin. Taseesta laskettavien tunnuslukujen avulla on mahdollista tarkastella muun muassa 

kunnan omavaraisuusastetta, suhteellista velkaantuneisuutta sekä asukaskohtaista lainamäärää. Näitä 

tunnuslukuja on järkevää seurata myös koko kuntakonsernin tasolla, johon pakottaa myös uusi 

kuntalaki ja sen kriisikuntakriteerit. Taseessa on kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa, jotka ovat 
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yhtä suuria. Vastaavaa -puoli kertoo kunnan omaisuuden eri lajit ja se jaetaan pysyviin ja vaihtuviin 

vastaaviin. Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. 

Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat muun muassa maa- ja vesialueet, rakennukset sekä koneet ja 

kalusto (taseeseen aktivoitavat). Vaihtuvien vastaavien likviditeetti on pysyviä vastaavia parempi, eli 

ne ovat toisin sanoen helpommin ja nopeammin rahaksi muutettavia. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat 

erilainen vaihto-omaisuus, saamiset (jaetaan pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen) sekä erilaiset 

arvopaperit ja tietysti suorat rahavarat. Lisäksi kuntien taseen vastaavaa -puolelle kuuluvat erilaiset 

toimeksiantojen varat, kuten valtion toimeksiannot, joissa kunta toimii ainoastaan eräänlaisena 

välittäjänä muiden osapuolien kesken.  

Vastattavaa -puoli kertoo siis pääomien lähteet eli mistä kunnan pääoma ja rahat ovat alun perin 

lähtöisin. Vastattavaa jaetaan omaan pääomaan, poistoeroon ja vapaaehtoisiin varauksiin sekä 

pakollisiin varauksiin, toimeksiantojen pääomiin sekä vieraaseen pääomaan. Vieras pääoma jaetaan 

vielä vastaavaa -puolella olevien saamisten kaltaisesti pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen pääomaan. 

Raja pitkäaikaisen ja lyhytaikaisien pääomien kohdalla kulkee yhdessä vuodessa. Vuoden sisällä 

lyhennettävät/ maksettavat ostovelat, siirtovelat ja lainat merkitään lyhytaikaiseen pääomaan. Myös 

pitkäaikaiseen pääomaan sisältyvät sellaiset lainojen lyhennykset siirretään lyhytaikaiseen, jotka 

erääntyvät maksettavaksi vuoden sisällä.  

Kunnan omaan pääomaan sisältyvä peruspääoma on muodostettu kuntien siirtyessä noudattamaan 

liikekirjanpitoa vuoden 1997 alusta alkaen (Averio ym. 2019, 43). Peruspääoma muodostettiin 

kuntien sen hetkisten omaisuus- ja pääomaerien erotuksena (Averio ym. 2019, 43). Peruspääomien 

laskeminen ei kuitenkaan tapahtunut kunnissa täysin yhtenäisellä tavalla, vaan kunnat laskivat 

peruspääomansa hieman vaihtelevasti (Averio ym. 2019, 45). Peruspääomaan ei voi kajota yhtä 

helposti, kuin omassa pääomassa oleviin arvonkorotusrahastoon tai muihin omiin rahastoihin. 

Tilikauden ylijäämä (tai alijäämä) siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin. 

Tilikauden tuloksen ollessa ylijäämäinen kasvaa siis edellisten tilikausien ylijäämä taseessa, ellei 

tuloksesta muodosteta esimerkiksi investointivarausta. Vastaavasti tilikauden tuloksen ollessa 

alijäämäinen se pienentää edellisten tilikausien ylijäämää tai kasvattaa alijäämää edellisten tilikausien 

ollessa alijäämäisiä. Seuraavaksi tarkastelemme taseen keskeisiä tunnuslukuja sekä mitä päätelmiä 

kunnan taloudesta voi niiden avulla tehdä.  

Asukaskohtainen lainamäärä: [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut 

velat)] / Asukasmäärä 

(Björkwall ym. 2008, 61.) 
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Kuntien velkamääriä vertaillessa on kuitenkin tärkeää tarkastella kunnan kokonaistilannetta sen 

itsensä kannalta, sillä kunnan tilannetta ei voi suoraan päätellä vertaamalla sen velkamäärää kuntien 

keskimääräiseen velkamäärään (Averio ym. 2019, 95). Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä niin 

sanottu keskiarvoharha, koska kuntien tilanteet ovat erilaisia monessa suhteessa. Osa kunnista pystyy 

selviämään suuristakin velkamääristä melko vaivattomasti, kun taas joissakin kunnissa positiivisen 

vuosikatteen saavuttaminen voi olla vaikeaa.  

4.1.2 Kuntien talous tuloslaskelman perusteella 
 

Tilikauden eli kunkin kalenterivuoden tulosta tarkastellaan tuloslaskelman ja rahoituslaskelman 

avulla, jotka ovat siis lakisääteisiä eli pakollisia kunnille. Tuloslaskelma kertoo, kuinka kunnan 

tulorahoitus riittää muun muassa kunnan palvelujen järjestämiseen, lainojen korkokuluihin sekä 

investoinneista tilikaudelle jaksotettuihin poistoihin. Kirjanpidon keskeinen käsite on 

suoriteperusteisuus, mikä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että tulo syntyy palvelua tai tavaraa 

luovutettaessa ja kulu vastaavasti vastaanottaessa tavara tai palvelu. Tuloslaskelma ei siis kuvaa rahan 

liikkeitä.  

Yksi tuloslaskelman keskeinen välitulos on vuosikate, joka muodostuu toimintatuottojen ja -kulujen, 

verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen. Vuosikatteella tulisi siis 

saada katettua vielä tilikauden aikaiset poistot, sekä satunnaiset tuotot ja kulut, jotka ovat 

kertaluonteisia nimensä mukaisesti. Lisäksi erilaiset tilinpäätössiirrot, kuten tilikauden ylijäämästä 

muodostettava investointivaraus vaikuttaa poistoerän lisäyksellä/vähennyksellä tilikauden 

ylijäämään (tai alijäämään lisäävästi).  

Vuosikatteen avulla kunnan taloudellista tilannetta voidaan tarkastella esimerkiksi suhteuttamalla 

vuosikatteen osuutta poistojen määrään tai tarkastelemalla asukaskohtaista vuosikatetta. 

Asukaskohtainen vuosikate on varsin käyttökelpoinen siinä mielessä, että se mahdollistaa hyvin 

erikokoisten kuntien vertailemisen keskenään. Toisaalta toimintatuloihin kirjataan myös muun 

muassa maanmyynnistä saadut tulot, mikä on usein hyvä tulolähde isompien kaupunkien ja niiden 

kehyskuntien kunnille, mikä saattaa vääristää kuntien vuosikatteiden vertailua (Averio ym. 2019, 20). 

Maanmyynti ei ole kuitenkaan kunnille yhtä perustavanlaatuista toimintaa kuin opetuksen tai sote-

palveluiden järjestäminen.  
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Poistojen kohdalla on tärkeää muistaa, että kyse on täysin laskennallisesta menoerästä. Kunnan 

tilanne vaikuttaa paljoihin ja siten myös riittävän vuosikatteen suuruuteen. Kunta voi selvitä hyvinkin 

pienellä vuosikatteella, mikäli se on jo lähes poistanut käyttöomaisuutensa kuten rakennukset, eikä 

juurikaan enää investoi esimerkiksi vähenevän asukasluvun vuoksi. Sen sijaan kasvava ja paljon 

investoiva kunta tarvitsee ison vuosikatteen, jottei se velkaannu kovalla vauhdilla. (Averio ym. 2019, 

35.) 

Averio ja kumppanit (2019, 35) ovat perustelleet hyvin investointien ja poistojen vajavaisen 

ymmärtämisen monille kuntien poliittisille päätöksentekijöille. Heidän mukaansa usein kuntien 

etsiessä keinoja talouden tasapainon saavuttamiseksi ollaan ensimmäisenä leikkaamassa 

investointeja, koska kuvitellaan esimerkiksi miljoonainvestointi perumalla vaikutuksen olevan suuri 

kunnan talouteen, jolloin esimerkiksi kyläkoulu voidaan säilyttää toiminnassa (Averio ym. 2019, 35). 

Tosiasiassa esimerkiksi uuteen isoon koulukompleksiin investoiminen vaikuttaa kunnan tulokseen 

ainoastaan poistojen ja mahdollisesti korkomenojen osalta (Averio ym. 2019, 40) ja esimerkiksi 

tunnelien tai rakennusten poistoaika on hyvin pitkä (20 - 30 vuotta), jolloin menovaikutus vuosittain 

ei nouse kovin suureksi. Sen sijaan kyläkoulun lakkauttaminen voisi tuoda kunnalle aitoja säästöjä 

käyttömenojen pienentymisen vuoksi, koska oppilasmääriltään pienissä kyläkouluissa kustannukset 

(oppilaskohtainen nettokustannus) nousee usein varsin isoksi ja rakennukset saattavat olla varsin 

huonokuntoisia, jolloin niissä on paljon peruskorjaustarvetta. Rakennukset vievät myös usein paljon 

energiaa, koska ovat vanhoja.  

Kuntien poistot ovat saattaneet myös olla viime aikoina jonkin verran alimitoitettuja, mikä johtuu 

kuntien käyttämistä liian pitkistä poistoajoista. Yhtenä selityksenä pidetään sitä, että liikekirjanpitoon 

siirtymisen yhteydessä joissakin kunnissa poistojen tasona pidettiin sen hetkistä vuosikatetta, joten 

poistoaikoja pidennettiin, etteivät kunnat tekisi liian suurta alijäämää. Poistojen arvellaan olleen 

useiden miljardien eurojen edestä liian pienet liikekirjanpitoon siirtymisen jälkeisenä aikana vuodesta 

1997 alkaen. Alijäämä on yksi neljästä kriisikuntakriteeristä, mikä on kannustanut kuntia 

alimitoittamaan poistojaan. Ne kuitenkin vääristävät kunnan tulolaskelmaa eli parantavat tulosta 

lyhyelle aikavälillä, mutta samalla käytännössä kasvattavat esimerkiksi rakennusten korjausvelkaa. 

(Averio ym. 2019, 35 - 36.) 

Vuosikate prosenttia poistoista: Toimintatuotot/ (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) *100 

(Björkwall ym. 2008, 55.) 
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Kunnan vuosikatteen tulisi periaatteessa olla saman suuruinen poistojen kanssa, jotta kunnan 

tulorahoituksen voidaan ajatella olevan riittävä (Björkwall ym. 2008, 55). Tällöin kunnan poistojen 

tulisi vastata mahdollisimman tarkasti kunnan keskimääräisten investointien poistomäärää, mikä ei 

kuitenkaan käytännössä toteudu esimerkiksi muuttovoittokunnissa, joiden investointipaineet ovat 

suuret. Suuret investointipaineet merkitsevät toisin sanoen siis sitä, että kuntien vuosikatteen tulisi 

tällaisissa tilanteissa olla poistoja suurempi, jotta pystytään varautumaan tulevaisuudessa 

investointien myötä kasvaviin poistoihin. Sen sijaan pienemmissä muuttotappiokunnissa voi olla 

hankaluuksia pitää vuosikate poistojen tasolla, koska väkiluvun pienentyminen näkyy muun muassa 

verotuloissa, mutta ei poistoissa, jotka perustuvat aikoinaan tehtyihin investointeihin ja investointien 

poistosuunnitelmaan. Mikäli vuosikate jää pakkasen puolelle eli on negatiivinen, on kunnan tilanne 

varsin huolestuttava tulorahoituksen ja siten koko talouden osalta (Björkwall ym. 2008, 55). 

Kuten aiemmin todettiin, asukaskohtainen vuosikate on varsin käyttökelpoinen keino kuntien 

välisessä vertailussa, kunhan ottaa huomioon keskeiset taustatekijät kunnan takana. Kunkin kunnan 

asukaskohtaisen vuosikatteen arvioinnissa on hyvä tarkastella esimerkiksi kunnan kokoa, 

väestönkehitystä sekä tulevaisuuden väestöennustetta, taajama-astetta sekä väestöntiheyttä, teknisiä 

verkostoja sekä toimintojen organisointia, kuten kunnan palveluverkkoa (Björkwall ym. 2008, 55). 

Sopivan asukaskohtaisen vuosikatteen voi kuitenkin laskea jakamalla keskimääräisen 

investointitason kunnan asukasmäärällä. Vuosikate on siis erinomainen keino tarkastella kunnan 

tulorahoituksen riittävyyttä tuleviin investointeihin, koska tilikauden tulos ei välttämättä anna 

riittävää kuvaa kunnan oikeasta rahoituksen riittävyydestä investointeihin ja käyttötalouden 

menoihin. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää aiemmin mainitun investointivarauksen 

lisäksi aiempina tilikausina kertyneisiin yli- tai alijäämään tai esimerkiksi rahastoida (Björkwall ym. 

2008, 55). 

Kuntien toimintaan ei kuitenkaan kuulu voiton tekeminen, joten selvästi ylimääräinen tilikauden tulos 

ei ole itseisarvo. Lähtökohtaisesti nollatulos on kunnalle riittävä, kunhan poistot vastaavat suurin 

piirtein keskimääräistä investointitasoa. Kunnan taloutta voidaan pitää ylijäämäisenä tai vahvistuvana 

silloin, kun vuosikatteella saadaan katettua sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset että tilikauden 

poistot. Ylijäämäinen tilikauden tulos on perusteltu, mikäli kunta pyrkii esimerkiksi varautumaan 

tulevaisuudessa tehtäviin isoihin investointeihin tai kunnassa terveyhdytetään talouttaan 

tasapainottamisohjelmalla. Mikäli tilikauden tulos on ylijäämäinen useana vuonna peräkkäin, eikä 

ylijäämäiselle tulokselle pystytä antamaan riittäviä perusteita, kunta voi joutua laskemaan esimerkiksi 

veroprosenttiaan. (Björkwall ym. 2008, 57 - 58.) 
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Vuosikatteen ollessa negatiivinen on tilanne melko heikko. Tällöin kunnan tulorahoitus ei riitä edes 

tilikauden juokseviin menoihin, poistoista ja investointeihin varautumisesta puhumattakaan. Tällöin 

kunta joutuu ottamaan niin sanottua syömävelkaa ottamalla lainaa, myymällä omaisuuttaan tai 

vähentämään toimintapääomaansa käyttömenojen ja poistojen kattamiseksi. Tämä luonnollisesti ei 

ole pitkällä tähtäimellä kestävä tilanne, mikä heijastuu taseen puolelle oman pääoman pienentymisenä 

ja heikkenevänä omavaraisuutena. (Björkwall ym. 2008, 59.) 

 

5. Kuntien kiinteistöihin ja talouteen liittyvät keskeiset 
riskit 
 

Kuntien toimintaan ja talouteen liittyy monenlaisia riskejä. Tässä luvussa käsitellään keskeisiä 

riskejä, joita kunnat saattavat kohdata kiinteistöihinsä, talouteensa tai omaisuuden hallintaansa 

liittyen. Kiinteistöt muodostavat keskeisen osan kuntien taseessa olevasta omaisuudesta, jonka 

hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kunnat joutuvat myös nostamaan lainaa, mikäli 

niiden tulorahoitus ei riitä kattamaan uusia investointeja ja vanhojen investointien poistoja sekä 

lainojen lyhennyksiä. Lisäksi kunnat omistavat muun muassa tytäryhtiöitä, joiden lainoja kunnat ovat 

perinteisesti taanneet. Lisäksi poliittinen päätöksenteko niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin 

saattaa aiheuttaa kuntien toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä.  

Sisäilmaongelmat. Sisäilmaongelmia kuntien kiinteistöissä voidaan pitää merkittävänä riskinä 

kuntien palvelutoiminnalle ja taloudelle. Korhonen ym. (2018, 47) ovat tutkineet sisäilmaongelmien 

esiintymistä kuntien omistamissa rakennuksissa. Tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmia koetaan 

esiintyvän rakennustyypeistä eniten peruskoulurakennuksissa ja toisiksi eniten sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakennuksissa. Ainoastaan noin viidennes vastaajista arvioi, ettei heidän kunnassa 

ole lainkaan sisäilmaongelmaisia rakennuksia. Sisäilmaongelmien isoa ja kasvavaa määrää voidaan 

pitää varsin isona ongelmana.  

Korhosen ym. (2018, 48) tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmat ovat myös lisääntyneet jonkun 

verran vuosina 2010-2017. 34 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sisäilmaongelmat ovat 

lisääntyneet kyseisenä ajankohtana jonkin verran. Sen sijaan ainoastaan 7 prosenttia vastaajista uskoi 

sisäilmaongelmien vähentyneen selvästi.  
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Kuvio 7. Sisäilmaongelmat ja korjaamisen kustannukset kasvavat korjausvelan pitkittyessä. (Lähde: 

Korhonen, Pekkola & Pirinen 2015, 7). 

 

Velkaantuminen ja korkoriski. Huolimatta tällä hetkellä vallalla olevista ennätysmatalista koroista 

on kunnissa syytä ottaa huomioon mahdollisesti tulevaisuudessa nousevien korkojen vaikutus 

talouteensa. Kuntien ja niiden konsernien lainakantojen kasvu saattaa muodostaa jopa merkittävänkin 

korkoriskin tilanteessa, jossa korot nousevat. Vuoden 2017 kuntien lainamäärää pohjana käyttäen 

(16,13 mrd. €) yhden prosenttiyksikön korkoriskin vaikutus olisi 161 miljoonaa euroa (Averio ym. 

2019, 53).  

Kunnilla on lukuisia tapoja suojata lainasalkkuaan korkojen nousua vastaan. Kunnat voivat muun 

muassa käyttää johdannaisia suojaamistarkoituksessa (koronvaihtosopimus) tai ottamalla lainoilleen 

kiinteän koron koko laina-ajalle. Osa lainoista saatetaan myös jättää suojaamatta kokonaan, mikäli 

matalien korkojen uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa. Kuntien tulee kuitenkin käyttää johdannaisia 

ainoastaan riskin vähentämiseen, eikä pelata niiden avulla. (Averio ym. 2019, 52 - 53.) 

Koronvaihtosopimus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että kunta vaihtaa vaihtuvakorkoisen 

lainansa toisen osapuolen kanssa kiinteäkorkoiseen tilanteessa, jossa kunta saa toista osapuolta 

pienemmällä korolla vaihtuvakorkoista lainaa ja toinen vastaavasti kuntaa halvemmalla 
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kiinteäkorkoista lainaa. Kunta haluaa itselleen kiinteän ja toinen osapuoli vaihtuvan, joten 

koronvaihtosopimus tarjoaa molemmille mieluisan vaihtoehdon.  

Takausriski. Kunnat voivat taata kuntakonsernin yhtiöiden sekä jopa kuntakonsernin ulkopuolisten 

yhtiöiden lainoja joissakin tapauksissa. Kunnan pitäisi periä myöntämistään takauksista 

markkinaehtoista takausprovisiota tai vastaavasti saada takauksen kohteelta vastatakauksena 

esimerkiksi taattava kohde. (Averio ym. 2019, 50.) 

Vielä 1990-luvulla kunnissa taattiin melko leväperäisesti esimerkiksi kunnan asunto-osakeyhtiöiden 

ottamia lainoja, sillä asuntotuotantoon liittyviin lainoihin ei nähty sisältyvän merkittäviä riskejä, 

vaikka tosiasiassa tällaiset takausvastuut saattoivat olla suurin riskikokonaisuus kunnissa (Averio ym. 

2019, 78). Nykyään kunnan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät riskit tunnistetaan jo 

huomattavasti paremmin monissa väestöön menettävissä ja syrjäisemmissä kunnissa. Esimerkiksi 

Mänttä-Vilppulassa on purettu kokonaisia kaupungin omistamia kerrostaloja, koska asuntoihin oli 

vaikea saada vuokralaisia tai ostajia, minkä vuoksi taloa ei ollut enää järkevää pitää pystyssä 

korkeiden ylläpitokustannusten vuoksi (AL, 3.9.2019). Jotkut kunnat rahoittivat ja perustivat 1990-

luvulla teollisuuskyliä ja muita elinkeinoelämälle tarkoitettuja alueita, joilla pyrittiin nostamaan 

kunnan elinkeinoelämän astetta ja kapasiteettia (Averio ym. 2019, 79). Esimerkkinä voidaan mainita 

Karkkilan Teollisuuskylä, joka 1990-luvun laman myötä joutui vaikeuksiin ja ajoi samalla Karkkilan 

kaupungin vaikeuksiin (Averio ym. 2019, 79).  

Kuntien myöntämät takaukset ja niiden määrä tulee merkata kuntien taseen liitetietoihin. Myönnettyjä 

takauksia tulee arvioida siinä mielessä kriittisesti, etteivät takaukset ja niihin liittyvät riski vaaranna 

kunnan tehtävien hoitoa. Takausriski realisoituu tilanteissa, joissa yhtiö, jonka lainan kunta on 

taannut, ei selviydy lainavelvoitteistaan ja kunta saa velat vastuulleen. Kuntien takausprovisiot ovat 

yleisesti käytössä kunnissa, joskin esimerkiksi asunto-osakeyhtiöihin liittyvät takausprovisiot 

nähdään haastavina tilanteessa, jossa provisiot nostavat asuntojen jo ennalta korkeita vuokria. (Averio 

ym. 2019, 90.) 

Takausprovisio on yleensä muutaman prosentin luokkaa taattavan lainan kokonaismäärästä. Se 

saattaa siis muodostaa kunnalle kohtalaisen tulon siinä tapauksessa, että esimerkiksi useat 

kuntakonsernin yhtiöt ovat nostaneet lainoja investointeihinsa kunnan takauksella.  

Sopimusosaaminen. Erityisesti uusiin omaisuuden hallinnan muotoihin, kuten elinkaarimalliin ja 

kiinteistöleasingiin sekä allianssimalliin liittyy paljon yksityiskohtaisia ja varsin monimutkaisia 
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sopimusasioita, mikä saattaa olla haaste erityisesti pienissä kunnissa henkilöstön rajallisten resurssien 

ja osaamisen vuoksi.  

Poliittinen riski. Kuntien toimintaan liittyvä poliittinen riski muodostuu usein valtion toimenpiteistä, 

jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuntien talouteen. Esimerkiksi kuntien yhä lisääntyneet tehtävät 

voidaan nähdä poliittisen riskin muotona, koska rahoitus näiden tehtävien hoitamiseen ei ole noussut 

samassa suhteessa. Kuntien valtionosuuksia on itse asiassa leikattu merkittävästi tehtävien 

lisääntymisen seurauksena. Toinen kuntien tuloja pienentävä tekijä valtionosuuksien lisäksi on ollut 

yhteisöverotulojen jako valtion ja kuntien kesken. (Averio ym. 2019, 142.) 

Poliittisena riskinä voidaan pitää myös kunnan luottamuselimien päätöksiä, sillä näihin sisältyy 

paljon poliittista elementtiä ja käsiteltävät asiat ovat usein paikallispoliitikoille varsin 

henkilökohtaisia. Luottamushenkilöiden talousosaaminen ei välttämättä ole myöskään parhaalla 

tasolla. Lisäksi politiikan lyhytjänteisyys johtuen vaalituloksista niin valtion kuin kuntienkin tasolla 

saattaa tehdä pitkäjänteisestä suunnittelusta ja tavoitteiden läpiviennistä hankalaa joissakin 

tilanteissa.  

Poliittiseksi riskiksi optimaaliselle palveluverkolle ja siten myös kunnan taloudelle voi myös 

muodostaa ristiriita kuntalaisten arvojen ja järkiperusteisten syiden kanssa. Esimerkiksi lähipalvelut 

arvostetaan korkealle kuntalaisten toimesta, mikä on varsin ymmärrettävää. Ihmiset haluavat saada 

palvelunsa mahdollisimman läheltä kotiansa. Kuitenkin lähipalveluiden järjestäminen voi käydä 

kunnalle pidemmällä aikavälillä hyvin kalliiksi ja jopa mahdottomaksi. Tämän vuoksi kunnan 

viranhaltijoiden tulisi esittää eri hahmotelmia siitä, mitä lähipalveluiden säilyttäminen tarkoittaa ja 

mitä se merkitsee kunnalle kokonaisuudessa. Tämä mahdollistaa palveluverkon kehittämisen ja sitä 

kautta paremman laadun ja palvelut pitkä tähtäimellä. Tämä on kuitenkin ongelmallista kuntien 

kannalta, sillä esimerkiksi juuri lapsiperheet arvostavat lähipalveluita ja niiden puuttuminen saattaa 

lisätä kunnasta poismuuttoa. (Ks. Korhonen ym. 2018, 19 - 20.) 

Käytännössä nykyistä palveluverkkoa ei kuitenkaan ole mahdollista ylläpitää tulevaisuudessa, mikä 

tarkoittaa välttämättä palveluverkon tehostamista tulevaisuudessa. Mahdollisesti apua tähän tarjoavat 

erilaiset kuljetuspalvelut (kuntien yhteistyöllä) ja digitaaliset ratkaisut esimerkiksi sote-palveluissa. 

(Ks. Korhonen ym. 2018, 20.) 

 

Kuntien myöntämät lainat. Kuntien antaessa lainaa yhtiölle tai suostuessaan takaamaan yhtiön 

lainoja tulisi kunnan turvata antolainaamansa tai takaamansa varat muullakin tavalla kuin pelkästään 
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esimerkiksi kiinteistöllä, mitä takaus koskee (Laesterä 2010, 91). Esimerkiksi teollisuushallien hinnat 

voivat poiketa huomattavasti toisistaan Suomen eri kunnissa, mistä johtuen syrjäisemmissä kunnissa 

sijaitsevat rakennukset eivät välttämättä kattamaan kunnan ottamaa taloudellista riskiä.  

 

Kiinteistöriski. Kiinteistöriskillä tai kiinteistön hintariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistön 

arvossa tapahtuu muutosta alaspäin ja oletetut tulevaisuuden kassavirrat pienentyvät. Sijoitettu 

pääoma pienenee kiinteistön arvon laskiessa tai vaihtoehtoisesti kiinteistön arvonnousu jää 

pienemmäksi kuin sijoituspäätöksessä on ennakoitu. (Laesterä 2010, 104.) 

 

Ylipäätään kiinteistöistä saataviin tuottoihin sisältyy aina jonkinlaista riskiä, koska tuotto edellyttää 

kiinteistön tai asunnon vuokralaista. Kiinteistön ollessa tyhjillään eli ilman vuokralaista aiheutuu 

kiinteistöstä ainoastaan menoja. Vuokralaisten saanti voidaan siis nähdä isoimpana riskinä 

kiinteistöihin liittyen erityisesti väestöön menettävillä alueilla. Vanhan vuokralaisen lähtiessä voi 

uuden vuokralaisen saanti olla vaikeaa, joten lyhyt vuokra-aikain voidaan nähdä riskinä siinä 

mielessä, että uuden vuokralaisen etsimiseen liittyy aina kuluja ja kustannuksia. Lisäksi 

vuokralaiseen liittyvä ongelmia voivat olla esimerkiksi maksamattomat vuokrat tai lisääntyvät 

kiinteistön kunnostuskustannukset huolimattomasta käytöstä johtuen. Vuokralainen voi joissakin 

tapauksissa myös aiheuttaa toiminnallaan tuhoa ympäristölle. (Laesterä 2010, 104.) 

 

Käyttöomaisuusriski. Käyttöomaisuusriski on yksi keskeinen osa sijoitusriskiä. Se toteutuu 

tilanteessa, jossa kunnan taseessa oleva kiinteistö joudutaan kirjaamaan alas, jolloin se vaikuttaa 

tuloslaskelmaan ja sitä kautta tilikauden yli-/ alijäämään negatiivisesti lisäpoiston muodossa (taseessa 

oleva kiinteistön poistamaton osa poistetaan kerralla kokonaan). Taseessa käyttöomaisuus eli 

esimerkiksi kiinteistöt on kuvattu viitteellisesti euromääräisesti, jotta omaisuuden arvosta saadaan 

jonkinlainen reaaliaikainen kuva. Lähtökohtaisesti käyttöomaisuuden kuten kiinteistöjen 

omistamisen pitäisi olla perusteltua silloin, kun kiinteistöt liittyvät keskeisesti kunnan 

palvelutoiminnan järjestämiseen. Tällaisiin kiinteistöihin liittyvät riskit ovat paremmin perusteltuja 

kuin muuhun toimintaan liittyvien kiinteistöjen omistaminen, koska kunnat tarvitsevat esimerkiksi 

koulukiinteistöjä. (Laesterä 2010, 101 - 102.) 

Kuitenkin kaikki kuntien omistamat kiinteistöt eivät liity varsinaisesti kuntien palvelutoimintaan. 

Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien omistamat vuokra-asunnot, teollisuushallit ja liikuntapaikoihin 

liittyvät kiinteistöt (kuten jäähallit). Käyttöomaisuuteen liittyvää riskiä voidaan pitää huomattavana 
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tilanteissa, joissa käyttöomaisuutta ei enää tarvita jostakin syystä sen alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen, mutta sitä ei ole vielä maksettu. Myös vajaakäytöllä olevat kiinteistöt ovat 

ongelmallisia. (Laesterä 2010, 101 - 102.) 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (ks. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 

49/2000) mukaan kuntien käyttöomaisuuden tuotto-odotuksena voidaan pitää sitä, että 

käyttöomaisuus mahdollistaa palveluiden tarjoamisen kuntalaisille. Väestön vähenemisen 

seurauksena palvelutarpeen poistuessa kunnan tulisi kuitenkin lausunnon mukaan kirjata 

käyttöomaisuuttaan tarvittaessa alas. Käyttöomaisuuden kirjaaminen alas vaikuttaa 

kriisikuntakriteereihin omavaraisuuden heikkenemisenä. Tämä on varsin yleinen ongelma monissa 

Suomen muuttotappiokunnissa, koska usein käyttöomaisuuden tasearvot ovat selvästi todennäköistä 

myyntihintaa suuremmat.  (Laesterä 2010, 103 - 104.) 

Käyttöomaisuusriski voi ilmetä myös niin sanottuna kapasiteettiriskinä, mikä on seurausta kunnan 

tilojen epätehokkaasta käytöstä. Kunnilla saattaa siis olla liikaa tiloja ja kiinteistöjä taseessaan 

tarpeisiin nähden. Esimerkiksi vanhat kyläkoulut tuovat usein kapasiteettiriskiä, koska oppilasmäärät 

ovat tällaisissa kouluissa alhaisia, mutta ylläpito- ja korjauskustannukset juoksevat silti. Vastaavasti 

koulun korjaaminen tai saneeraaminen kasvattaa edelleen käyttöomaisuusriskiä, joten ongelma ei 

ratkea välttämättä mitenkään. (Laesterä 2010, 103 - 104.) 

Kuntien käyttöomaisuusriski erityisesti kiinteistöjen osalta mielletään yleensä muuttotappiokuntien 

ongelmaksi, mutta se saattaa koskettaa myös väestöään lisääviä kuntia. Suomessa jopa väestöön 

voimakkaasti kasvattaneet kunnat ovat joutuneet sulkemaan hyvin uusiakin kouluja sen vuoksi, ettei 

kunnalla ollut väestönkasvun ja yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi varaa pitää koulua toiminnassa 

(Laesterä 2010, 106). Väestöään lisäävissä kunnissa investointipaineet saattavat syntyä senkin 

vuoksi, että väestö ei jakaannu kiinteistöjen kannalta optimaalisesti eri alueiden kesken, koska ihmiset 

haluavat asua lähellä keskustaa tai taajama-alueella. Kunnalla saattaa olla tarpeeksi kiinteistöjä 

palveluidensa järjestämiseen, mutta ne sijaitsevat väärissä paikoissa tarpeisiin verrattuna.  

 

6. Tutkimuksen tulokset ja hypoteesien testaus 
 

Elinkaarimalli on saanut melko paljon huomiota viime aikoina. Elinkaarimallia käyttäneiden kuntien 

osuus jää kuitenkin tutkimuksen perusteella melko pieneksi, sillä ainoastaan 13 kuntaa 126 kunnasta 

oli toteuttanut jonkin koulu- tai päiväkotikiinteistön hankinnan elinkaarimallia käyttäen. 

Elinkaarimallin käyttö ei siis ole vielä kovin yleistä kunnissa. Tähän vaikuttaa toki se, ettei 
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elinkaarimallia ole ollut tarjolla vielä kovinkaan pitkään markkinoilla, joten mahdollisesti tilanne 

muuttuu jatkossa. Osa vastaajista totesikin, että mallia ei ollut tarjolla silloin, kun kunnassa on 

edellisen kerran investoitu esimerkiksi uuteen kouluun tai päiväkotiin.  

 

Vertailtaessa kolmeatoista elinkaarimallia käyttänyttä kuntaa muihin tutkimuksessa mukana olleisiin 

Manner-Suomen kuntiin huomataan pieniä eroavaisuuksia kuntakonsernien asukaskohtaisissa 

vuosikatteissa, lainamäärässä sekä kiinteistöjen tase-arvoissa. Elinkaarimallia käyttäneiden kuntien 

asukaskohtaisen konsernin vuosikatteen keskiarvo vuosilta 2016 – 2018 on 751 euroa, kun muilla 

kunnilla vastaava luku on 969 euroa eli 218 euroa korkeampi. Elinkaarimallia käyttäneiden kuntien 

muita kuntia alhaisempaan vuosikatteeseen vaikuttaa toki se, että elinkaarimallin käyttö nostaa 

tällaisten kuntien toimintakuluja, koska kiinteistön käytöstä maksettava vuokra heikentää suoraan 

kunnan vuosikatetta. Muilla kunnilla kiinteistön ollessa omassa taseessa investointia lyhennetään 

vuosittaisen poistomäärän verran, mutta poistot eivät vaikuta vuosikatteen määrään.  

 

Asukaskohtainen lainamäärä on elinkaarimallia käyttäneissä kunnissa 5 908 euroa, kun muissa 

kunnissa konsernin velkamäärä per asukas on 6 558 euroa. Elinkaarimallia käyttäneissä kunnissa 

tulisi olla alhaisempi asukaskohtainen lainamäärä, koska kiinteistö ei ole kunnan omassa taseessa 

eikä siten myöskään edellytä kiinteistön rahoittamista välittömästi (usein lainarahan muodossa 

kunnan tulorahoituksen eli vuosikatteen jäädessä liian alhaiseksi. Ero elinkaarimallia käyttäneiden ja 

muiden kuntien välillä ei ole kovin suuri lainamäärien suhteen, joten oletettavasti kunnat ovat 

käyttäneet elinkaarimallia juuri sen vuoksi, ettei niiden asukaskohtainen lainamäärä nouse 

huomattavasti Suomen kuntien keskiarvon yläpuolelle. Erityisesti pienissä kunnissa iso 

kouluinvestointi saattaa nostaa kunnan velkamäärää hyvinkin paljon, jolloin on suuri houkutus 

turvautua elinkaarimallin käyttöön.  

 

Oleellisin havainto elinkaarimallia käyttäneiden kuntien osalta on näillä kunnilla olevat varsin 

korkeat kiinteistöjen tasearvot. Kuntakonsernin kiinteistöjen tasearvo on keskimäärin kyseisillä 

kunnilla 5 651 euroa, kun muilla kunnilla (joilla kiinteistöt luultavasti omassa taseessa) kiinteistöjen 

tasearvo on 5 555 euroa eli lähes sata euroa pienempi. On siis varsin oletettavaa, että elinkaarimallin 

valinneet kunnat ovat halunneet välttää omaan taseeseen rakentamista ja siten lisävelkaantumista, 

koska kunnat omistavat jo nykyseillään varsin paljon kiinteistöjä. Kiinteistöjen isot tasearvot eivät 

ole ongelma siinä tapauksessa, jos kiinteistöillä on teknistä käyttöikää jäljellä, ne ovat hyväkuntoisia 

ja niitä tarvitaan palvelutoiminnassa. Sen sijaan ongelmina ovat sellaiset kiinteistöt, joilla on vielä 
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paljon tasearvoa jäljellä, mutta jotka ovat tarpeettomia kunnan palvelutoiminnan kannalta tai muuten 

esimerkiksi sisäilmaongelmaisia.  

        

 
 

Taulukko 5. Vertailu elinkaarimallia koulu- tai päiväkotikiinteistöissä käyttäneiden kuntien ja 

muiden Manner-Suomen kuntien talouslukujen kesken. (Lähde, Tilastokeskus.) 

 

 

Koulu- ja päiväkotikiinteistöjä vuokranneita kuntia on yhteensä 42 eli huomattavasti elinkaarimallia 

käyttäneitä kuntia enemmän (13). Näiden kuntien konsernin asukaskohtainen lainamäärä on 5 278 

euroa, mikä on 1 280 euroa Manner-Suomen keskiarvon alapuolella. Tutkimuksesta ei selviä millaisia 

nuo vuokrattavat kiinteistöt ovat tai kuinka merkittävä näiden osuus on esimerkiksi kunnan 

kokonaistilatarpeesta koulujen tai päiväkotien kohdalla. Joka tapauksessa kuntakonsernien alhainen 

asukaskohtainen lainamäärä saattaa kertoa siitä, että tällaiset kunnat ovat paremmassa taloudellisessa 

tilanteessa verrattuna kuntiin, jotka ovat elinkaarimallia käyttäneet ja vahvistaa siten ajatusta siitä, 

että kovasti velkaantuneet kunnat ovat suosineet elinkaarimallia. On myös oletettavaa, että 

vuokrakiinteistöjä käyttävät kunnat ovat kooltaan ja väestötiheydeltään keskivertoa suurempia, koska 

vuokrakiinteistöjä ei ole välttämättä saatavilla markkinoilta syrjäisillä alueilla. Myös 

vuokrakiinteistöjä käyttävien kuntien kiinteistöjen tasearvot ovat Manner-Suomen kuntien 

keskiarvon alapuolella.  Kuitenkin konsernin keskimääräinen vuosikate (vuosilta 2016 – 2018) on 

Elinkaarimallia 

käyttäneet 

kunnat

Asukaskohtainen 

vuosikate 2016, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2017, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2018, 

konserni

Keskiarvo. 

2016-2018, 

konserni

Asukaskohtainen 

lainamäärä 2018, 

konserni

Kiinteistöjen 

tasearvo/ asukas, € 

2018, konserni

Kunta 1 925                           834                          588                            782                2 836                        4 266                           

Kunta 2 683                           794                          499                            659                2 780                        3 181                           

Kunta 3 477                           481                          126                            361                3 040                        4 666                           

Kunta 4 496                           639                          575                            570                6 405                        6 299                           

Kunta 5 1 122                        1 066                       624                            937                8 160                        6 090                           

Kunta 6 772                           839                          498                            703                5 125                        6 260                           

Kunta 7 932                           1 349                       990                            1 090             8 574                        6 759                           

Kunta 8 1 122                        1 217                       1 038                        1 126             8 053                        7 013                           

Kunta 9 1 023                        997                          588                            869                8 398                        6 244                           

Kunta 10 691                           742                          724                            719                4 243                        4 171                           

Kunta 11 1 180                        1 066                       1 078                        1 108             7 202                        5 578                           

Kunta 12 761                           864                          113                            579                6 629                        6 682                           

Kunta 13 325                           352                          90                              256                5 353                        6 252                           

Keskiarvo 

elinkaarimallia 

käyttäneet 808                           865                          579                            751                5 908                        5 651                           

Manner-Suomi 967 1 078                       863                            969                6 558                        5 555                           

Erotus -158,62 -213,38 -283,69 -218,23 -650,46 96                                
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141 euroa elinkaarimallia käyttäneitä kuntia alhaisempi siitä huolimatta, että elinkaariratkaisun 

kustannukset nostavat kunnan toimintakuluja.  

 

 

Vuokrakiinteistöjä 

(koulut, päiväkodit) 

käyttäneet kunnat

Asukaskohtainen 

vuosikate 2016, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2017, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2018, 

konserni

Keskiarvo 

2016-2018, 

konserni

Asukaskohtainen 

lainamäärä 2018, 

konserni

Kiinteistöjen 

tasearvo/ asukas, 

€ 2018, konserni

Kunta 1 297                           330                           139                            255               5 681                        4 693                       

Kunta 2 574                           418                           279                            424               2 871                        2 804                       

Kunta 3 477                           481                           126                            361               3 040                        4 666                       

Kunta 4 275                           483                           163                            307               3 998                        3 985                       

Kunta 5 496                           639                           575                            570               6 405                        6 299                       

Kunta 6 712                           762                           447                            640               5 780                        5 228                       

Kunta 7 523                           506                           245                            425               5 690                        5 983                       

Kunta 8 1 122                        1 066                        624                            937               8 160                        6 090                       

Kunta 9 627                           592                           533                            584               3 378                        4 916                       

Kunta 10 -152 243 463 185               3 383                        2 595                       

Kunta 11 570 525 278 458               3 637                        3 622                       

Kunta 12 1145 1201 776 1 041            10 379                      6 687                       

Kunta 13 874 796 609 760               6 367                        5 119                       

Kunta 14 778 953 395 709               7 589                        6 976                       

Kunta 15 532 232 224 329               8 744                        7 360                       

Kunta 16 1122 1217 1038 1126 8 053                        7 013                       

Kunta 17 738 732 396 622               3 948                        5 567                       

Kunta 18 488 643 306 479               6 769                        5 652                       

Kunta 19 808 810 448 689               5 556                        4 239                       

Kunta 20 738 963 637 779               3 370                        5 510                       

Kunta 21 525 548 299 457               4 463                        4 018                       

Kunta 22 585 723 655 654               4 471                        5 561                       

Kunta 23 646 717 354 572               1 535                        3 556                       

Kunta 24 655 771 611 679               4 790                        4 842                       

Kunta 25 479 554 -9 341               3 224                        3 985                       

Kunta 26 643                           637                           74                              451               5 764                        6 638                       

Kunta 27 691                           742                           724                            719               4 243                        4 171                       

Kunta 28 294                           369                           183                            282               3 752                        5 251                       

Kunta 29 380                           431                           346                            386               5 788                        5 787                       

Kunta 30 890                           573                           367                            610               2 539                        2 739                       

Kunta 31 1 180                        1 066                        1 078                        1 108            7 202                        5 578                       

Kunta 32 761                           864                           113                            579               6 629                        6 682                       

Kunta 33 436                           745                           310                            497               5 897                        5 270                       

Kunta 34 726                           659                           247                            544               3 130                        4 376                       

Kunta 35 1 005                        1 072                        826                            968               9 205                        7 956                       

Kunta 36 744                           670                           529                            648               3 850                        2 519                       

Kunta 37 874                           891                           688                            818               4 428                        6 233                       

Kunta 38 832                           712                           607                            717               3 757                        5 787                       

Kunta 39 482                           789                           192                            488               4 470                        4 268                       

Kunta 40 928                           778                           616                            774               7 823                        6 272                       

Kunta 41 250                           319                           274                            281               3 459                        3 752                       

Kunta 42 1 428                        1 470                        1 193                        1 364            8 451                        6 238                       

Kiinteistöjä 

vuokranneiden 

kuntien keskiarvo 671                           707                           452                            610               5 278                        5 154                       

Manner-Suomi 967                           1 078                        863                            969               6 558                        5 555                       

Erotus -296,10 -371,05 -411,14 -359,10 -1280,19 -400,56
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Taulukko 6. Vertailu vuokrakiinteistöjä (koulu- ja päiväkotikiinteistöt) käyttäneiden ja muiden 

kuntien välillä. (Lähde: Tilastokeskus.) 

 

 

Kiinteistöleasingia käyttäneet kunnat ovat keskimääräistä kuntaa suurempia, näiden kuntien 

asukasluvun keskiarvon ollessa lähes 32 000. Konsernin asukaskohtainen vuosikate on hyvin lähellä 

vuokrakiinteistöjä käyttäviä kuntia, mutta kuitenkin elinkaarimallia käyttäviä pienempi. 

Asukaskohtainen lainamäärä on jonkin verran korkeampi kuin koulu- tai päiväkotikiinteistöjä 

vuokraavilla kunnilla, mutta yli 400 euroa elinkaarimallia käyttäviä kuntia alhaisempi. Myös 

kiinteistöjen tasearvot ovat alhaisempia kiinteistöleasingia kuin elinkaarimallia käyttävillä. Kaikissa 

malleissa (elinkaari, vuokraus, kiinteistöleasing) asukaskohtainen lainamäärä jää kuitenkin kaikkien 

kuntien keskiarvoa pienemmäksi, kuten oman taseen ulkopuolisissa ratkaisuissa on varsin oletettavaa.  

 

 

Kiinteistöleasing 

yhteensä

Asukaskohtainen 

vuosikate 2016, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2017, 

konserni

Asukaskohtainen 

vuosikate 2018, 

konserni

Keskiarvo. 

2016-2018, 

konserni

Asukaskohtainen 

lainamäärä 2018, 

konserni

Asukasluku

Kiinteistöjen 

tase-arvo, 

konserni

Kiinteistöjen tasearvo/ 

asukas, € 2018, konserni

Kunta 1 683                              794                                 499                               659                    2 780                       23 602                    75 068 000            3 181                                      

Kunta 2 527                              724                                 742                               664                    6 383                       10 510               71 918 000            6 843                                      

Kunta 3 496                              639                                 575                               570                    6 405                       67 532               425 391 000          6 299                                      

Kunta 4 734                              554                                 490                               593                    6 533                       7 003                       49 805 000            7 112                                      

Kunta 5 523                              506                                 245                               425                    5 690                       12 187                    72 919 000            5 983                                      

Kunta 6 772                              839                                 498                               703                    5 125                       6 225                 38 966 000            6 260                                      

Kunta 7 627                              592                                 533                               584                    3 378                       20 607               101 313 000          4 916                                      

Kunta 8 570                              525                                 278                               458                    3 637                       33 458               121 195 000          3 622                                      

Kunta 9 932                              1 349                              990                               1 090                 8 574                       47 657               322 130 000          6 759                                      

Kunta 10 652                              675                                 317                               548                    4 420                       83 177               298 898 000          3 594                                      

Kunta 11 1 122                           1 217                              1 038                            1 126                 8 053                       118 664             832 233 000          7 013                                      

Kunta 12 -389 665                                 222                               166                    12 299                    1 343                 9 350 000               6 962                                      

Kunta 13 488                              643                                 306                               479                    6 769                       18 927               107 000 000          5 653                                      

Kunta 14 563                              202                                 -299 155                    3 712                       3 043                 12 221 000            4 016                                      

Kunta 15 808                              810                                 448                               689                    5 556                       23 206               98 364 000            4 239                                      

Kunta 16 351                              336                                 199                               295                    3 586                       1 104                 6 689 000               6 059                                      

Kunta 17 745                              646                                 399                               597                    5 294                       8 980                 53 281 601            5 933                                      

Kunta 18 765                              530                                 368                               554                    2 119                       1 584                 4 598 072               2 903                                      

Kunta 19 655                              771                                 611                               679                    4 790                       10 170               49 239 000            4 842                                      

Kunta 20 479                              554                                 -9 341                    3 224                       7 766                 30 891 564            3 978                                      

Kunta 21 691                              742                                 724                               719                    4 243                       6 469                 26 984 142            4 171                                      

Kunta 22 463                              60                                    463                               329                    2 830                       3 438                 18 772 000            5 460                                      

Kunta 23 738                              782                                 559                               693                    5 717                       17 933               96 924 907            5 405                                      

Kunta 24 890                              573                                 367                               610                    2 539                       19 368               53 054 000            2 739                                      

Kunta 25 1 180                           1 066                              1 078                            1 108                 7 202                       50 262               280 350 221          5 578                                      

Kunta 26 570                              901                                 437                               636                    4 647                       27 592               95 457 000            3 460                                      

Kunta 27 157                              396                                 -155 133                    11 312                    2 743                 22 121 000            8 065                                      

Kunta 28 1 200                           788                                 164                               717                    2 096                       1 015                 4 284 000               4 221                                      

Kunta 29 1 005                           1 072                              826                               968                    9 205                       63 288               503 517 000          7 956                                      

Kunta 30 744                              670                                 529                               648                    3 850                       6 134                 15 449 736            2 519                                      

Kunta 31 321                              564                                 148                               344                    5 336                       10 389               37 035 000            3 565                                      

Kunta 32 1 234                           1 251                              800                               1 095                 7 875                       7 145                 62 964 000            8 812                                      

Kunta 33 541                              668                                 136                               448                    2 919                       4 482                 16 462 489            3 673                                      

Kunta 34 482                              789                                 192                               488                    4 470                       2 406                 10 269 889            4 268                                      

Kunta 35 928                              778                                 616                               774                    7 823                       191 331             1 200 013 000       6 272                                      

Kunta 36 1 428                           1 470                              1 193                            1 364                 8 451                       228 166             1 423 200 000       6 238                                      

Kunta 37 411                              814                                 573                               599                    3 227                       32 983               114 061 000          3 458                                      

Kaikki kunnat, 

jotka käyttäneet 

leasingia 678 729                                 462                               623                    5 461                       31 943                    5 190                                      

Manner-Suomi 967 1078 863 969 6 558                       18 604                    5 555                                      

Erotus -289 -349 -401 -346 -1097 13 339                    -365
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Taulukko 7. Vertailu kiinteistöleasingia käyttäneiden kuntien ja muiden kuntien välillä. (Lähde: 

Tilastokeskus.) 

 

 

Koulukiinteistöissä lähes kaikki kunnat (n=126) yhtä lukuun ottamatta ovat rakentaneet vähintään 

yhden käytössä olevan koulukiinteistön perinteisesti omaan taseeseen. Toiseksi eniten on käytetty 

kiinteistöleasingia, jota on käyttänyt 24,6 prosenttia vastaajista. Myös vuokraamista (21,4 %) on 

käytetty elinkaarimallia (9,5 %) enemmän.  Päiväkotikiinteistöjen kohdalla palvelusetelien käyttö 

nousee kolmanneksi käytetyimmäksi kiinteistöjen hankintamuodoksi omaan taseeseen rakentamisen 

ja vuokraamisen jälkeen. Lähes joka viidennessä kyselyyn vastanneista kunnista on hankittu 

päiväkotipalveluja yksityiseltä tuottajalta palvelusetelillä, jolloin kunta ei joudu hankkimaan 

kiinteistöä itse palvelun järjestämistä varten.  

 

 

 
 

Kuvio 8. Koulukiinteistöjen hankintatavat kunnissa. 
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Kuvio 9. Päiväkotikiinteistöjen hankintatavat kunnissa.    

    

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin kouluissa esiintyvien sisäilmaongelmien yleisyyttä. Peräti 104 kunnassa 

kaikkiaan 126 vastanneesta kunnasta oli ilmennyt sisäilmaongelmia koulukiinteistöissä. Tämä on 

varsin iso määrä, mikä alleviivaa sisäilmaongelmien laajuuden suuruutta ja yleisyyttä.  

 

Yhtenä keskeisenä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijöitä, minkä vuoksi elinkaarimalliin tai 

kiinteistöleasingiin on päädytty kunnissa tai mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näiden valitsematta 

jättämiseen. Yleisimpänä syynä elinkaarimallin tai kiinteistöleasingin valinneina on ollut se, että 

tällöin kunnan velkamäärä ei kasva. Lähes kahdella kolmesta mallin valinneista tämä on vaikuttanut 

mallin valitsemiseen. Toiseksi yleisin tekijä on ollut yksinkertaisesti näiden oman taseen 

ulkopuolisten mallien vaivattomuus ja helppous, mikä on vaikuttanut 34,9 prosentilla kunnista. Yli 

30 prosentilla riskittömyys sisäilmaongelmia ilmetessä on ollut keskeinen tekijä. Elinkaarenaikainen 

hinta (18,6 %) ja rakentajan resurssit ja tietotaito (14,0 %) eivät ole olleet kovin merkittäviä tekijöitä. 

Elinkaarimalli ei siis ole tullut valituksi juurikaan edullisemman hinnan vuoksi, eikä myöskään siksi, 

että kunnassa olisi puutetta ammattimaisista työntekijöistä tai resursseista.   
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Kuvio 10. Elinkaarimallin tai kiinteistöleasingin valintaan vaikuttaneet tekijät kunnissa. 

 

 

Elinkaarenaikainen kokonaishinta on merkittävin syistä, joiden vuoksi elinkaarimallia tai 

kiinteistöleasingia ei ole käytetty kunnissa. 42,7 prosenttia vastaajista, jotka eivät ole valinneet näitä 

malleja, pitävät elinkaarenaikaista kokonaishintaa korkeampana kuin rakennettaessa kiinteistö omaan 

taseeseen. Seuraavaksi yleisimmät tekijät, jotka ovat vaikuttaneet valitsematta jättämiseen ovat olleet 

rakennusyhtiöiden vähäinen määrä (22,7 %) sekä se, että elinkaarimalli tai kiinteistöleasing on ollut 

tarpeeton kunnan tilanteeseen kiinteistöpäätöksiä tehtäessä (17,3 %). Kuitenkin peräti 108 kuntaa 126 

kunnasta uskoo julkisten ja yksityisten välisten yhteistyömallien (erilaiset PPP-mallit kuten 

elinkaarimalli) yleistyvän tulevaisuudessa.  

 



81 
 

 
 

Kuvio 11. Elinkaarimallin tai kiinteistöleasingin valitsematta jättämiseen vaikuttaneet tekijät 

kunnissa. 

 

 

Sote-investointeja rajoittavalla lailla ei vaikuttaisi olevan merkittävää vaikutusta kuntien hakemiin 

poikkeuslupiin, joka sallii uuden kiinteistöinvestoinnin ennen sote-uudistuksen toteutumista. 

Ainoastaan 16 kuntaa on hakenut poikkeuslupaa, kun suurin osa (10) kuntaa ei ole poikkeuslupaa 

hakenut. Poikkeusluvan hakemisen motiivina voidaan ajatella olevan akuutin tarpeen (huonossa 

kunnossa oleva kiinteistö) se, että uudella sote-kiinteistöllä halutaan mahdollisesti turvata sote-

palveluiden pysyminen kunnassa myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeisenä aikana (huolimatta 

todennäköisistä palveluverkon tiivistämisistä). Kunnat eivät kuitenkaan tuloksen perusteella näytä 

olevan huolissaan tästä, koska poikkeuslupia on haettu varsin rajallinen määrä.  

 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus ja lopulta keväällä 2019 kaatunut sote- ja 

maakuntauudistus on aiheuttanut melkoista epävarmuutta kunnille. Kunnat ovat eläneet 

epävarmuudessa muun muassa sen suhteen, kuka järjestää jatkossa kuntien nykyisin tuottamat sote-

palvelut ja missä niitä järjestetään. 109 kuntaa osasi ottaa kantaa siihen, onko sote- ja 

maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus edesauttanut sote-kiinteistöjen myynti. 17 kuntaa ei 

osannut sanoa, onko epävarmuus uudistukseen liittyen vaikuttanut sote-kiinteistöjen myynteihin. 

Yllättäen peräti 82 kuntaa 109 vastanneesta eli 75,2 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei 

epävarmalla tilanteella ole ollut vaikutusta kiinteistöjen myynteihin. Vain 27 vastaajaa eli 24,8 

prosenttia ilmoitti epävarmuuden edesauttaneen kiinteistöjen myyntiä. Tämä on varsin 



82 
 

 
 

mielenkiintoinen havainto sen vuoksi, että kuntien olisi luullut välttelevän tilanteita, joissa 

tarpeettomia sote-kiinteistöjä jää kuntien käsiin jatkossa.  

 

67 kunnassa eli 53,2 prosentissa tutkimukseen vastanneista kunnista sote- ja maakuntauudistuksen 

pitkittyminen on lisännyt sote-kiinteistöissä olevaa korjausvelkaa. 51 vastaajaa eli 40,5 prosenttia 

vastaajista vastasi, ettei korjausvelka ole lisääntynyt uudistuksen viivästymisestä huolimatta. 

Ainoastaan 8 vastaajaa ei osannut sanoa, onko korjausvelka kasvanut uudistuksen pitkittymisen 

vuoksi vai ei. Korjausvelan lisääntyminen ainoastaan hieman yli puolissa kunnissa on sikäli 

yllättävää, että sote-investointeja rajoittavan lain olisi luullut rajoittavan uusia investointeja. Ehkä 

uusien investointien lykkääminen on saanut kunnat huolehtimaan paremmin olemassa olevista 

kiinteistöistä. Joka tapauksessa epävarmuuden tulevaisuuden sote-palveluiden järjestäjästä ja 

kiinteistöjen kohtalosta olisi luullut lisänneen tuloksia enemmän korjausvelkaa.  

 

Sote-kiinteistöjen osalta selvitettiin vielä kuntien tekemät toimenpiteet tarpeettomien tai 

huonokuntoisten sote-kiinteistöjensä kohdalla (kuvio 12). Kunnat ovat olleet melko odottavilla 

kannoilla, sillä ylivoimaisesti yleisin toimenpide kiinteistöjen kohdalla on ollut se, ettei ole 

yksinkertaisesti tehty mitään. Toimenpiteitä tällaisten kiinteistöjen kohdalla ei ole tehty 57,9 

prosentissa kunnista. Seuraavaksi yleisimmät ratkaisut ovat olleet kiinteistön purkaminen ja 

uudestaan rakentaminen tai kaavoittaminen uuteen käyttötarkoitukseen (16,7 %), muun kunnan 

toiminnan siirtäminen kyseiseen kiinteistöön (13,5 %) sekä kiinteistön myyminen yksityiselle sote-

yritykselle tontteineen (11,9 %). Kaiken kaikkiaan ainoastaan alle joka viidennessä kunnassa 

tarpeeton tai huonokuntoinen sote-kiinteistö on myyty yksityiselle sote-yritykselle joko tontteineen 

tai vuokraamalla tontti. Yksityisten sote-yritysten kiinteistökaupat eivät siis ole kovin yleisiä 

ainakaan joka puolella Suomea. Saattaa toki olla, että yksityiset toimijat keskittyvät isoimpiin 

kaupunkeihin ja näiden lähikuntiin, jolloin näiden osuus näyttäytyy todellisuutta pienempänä 

verrattaessa kaikkiin kuntiin.  
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Kuvio 12. Tarpeettoman tai huonokuntoisen sote-kiinteistön kohdalla tehdyt toimenpiteet kunnissa.  

 

 

 

Yleisin arvosana koulukiinteistöjen kunnolle oli hyvä, jonka antoi 47,6 % vastaajista. Seuravaksi 

eniten vastauksia sai välttävä (23,8 %) ja kiitettävä (21,0 %). Erinomaiseksi koulukiinteistöjen 

kunnon mielsi 6,3 % ja huonoksi ainoastaan 1,6 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan kuntien 

koulukiinteistöt vaikuttaisivat olevan hyvässä kunnossa, joskin noin joka neljännessä kunnassa on 

jonkinasteisia ongelmia koulukiinteistöissä. Välttävien tai huonojen osuus jää kuitenkin 

pienemmäksi, kuin julkisen keskustelun perusteella voisi olettaa. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt ovat hieman huonommassa kunnossa kuin koulukiinteistöt. 

Erinomaisten ja kiitettävien osuus laskee ja välttävien sekö huonojen kiinteistöjen osuus kasvaa 

verrattuna koulukiinteistöihin. Kuitenkin myös sote-kiinteistöjen yleistilannetta voidaan pitää 

kohtalaisena (ks. kuvio 14). Päiväkotikiinteistöt ovat parhaimmassa kunnossa. Yli kolme-neljäsosaa 

vastaajista toteaa päiväkotikiinteistöjen olevan kunnoltaan joko erinomaisia, kiitettäviä tai hyviä (ks. 

kuvio 15). Hallinto- ja muut kiinteistöt ovat kaikkein huonoimmassa kunnossa, joskaan niidenkään 

tilanne ei ole erityisen hälyttävä (ks. kuviot 16 ja 17).  
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Kuvio 13. Viranhaltijoiden arvio edustamansa kunnan koulukiinteistöjen kunnosta. 

 

 

 
 

Kuvio 14. Viranhaltijoiden arvio edustamansa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen 

kunnosta. 
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Kuvio 15. Viranhaltijoiden arvio edustamansa kunnan päiväkotikiinteistöjen kunnosta. 

 

 
 

Kuvio 16. Viranhaltijoiden arvio edustamansa kunnan hallintorakennusten kunnosta. 

 

 
 

Kuvio 17. Viranhaltijoiden arvio edustamansa kunnan muiden, kuin aiemmin mainittujen, 

kiinteistöjen kunnosta. 

 

 

Poliittisten päättäjien ymmärrys investointien ja käyttötalouden suhteesta vaihtelee jonkin verran 

kunnittain (kuvio 18). Yleisin vastaus oli, että poliittiset päättäjät ymmärtävät hyvin investointien ja 

käyttötalouden suhteen (48 vastausta). Kuitenkin seuraavaksi yleisin vastaus oli ”huono”, minkä 

vastasi 37 vastaajaa. Kokonaisuudessa poliittisten päättäjien ymmärrys on kohtalainen, mutta paikoin 

välttävä tai huono. Poliittisten päättäjien hyvä ymmärrys olisi tärkeää onnistuneiden päätösten 

tekemisen kannalta, joten parannettavaa olisi jonkin verran. Esimerkiksi paremmalla informaatiolla 

ja koulutuksella voitaisiin parantaa luottamushenkilöiden talousosaamista, mikä olisi edellytyksenä 

onnistuneelle kiinteistö- ja toimitilajohtamiselle.  
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Kuvio 18. Poliittisten päättäjien ymmärrys investointien ja käyttötalouden yhteydestä (1 huono, 5 

erinomainen).  

 

 

Poliittisen päätöksenteon koetaan aiheuttavan kunnissa tietynlaisia haasteita kiinteistöjen 

hallinnoinnille. Ongelmina pidetään kunnissa muun muassa päätöksenteon epäjohdonmukaisuutta, 

palveluverkon tarkastelua tosiasioiden perusteella, valtiovallan tekemiä päätöksiä sekä ylipäätään 

lyhyen aikavälin korostumista pitkän aikavälin suunnittelun sijaan.  

 

”Edelleenkin hallintaa vaivaa epäjohdonmukaisuus päätöksenteossa. Tehdään lyhytkestoisia 

päätöksiä, joilla on iso taloudellinen kustannusvaikutus.” 

 

”Lähtökohtaisesti kunnan perustehtävä ei ole omistaa kiinteistöjä, kun tämän saisi vielä päättäjille 

selväksi. Väestöpohja muuttuu, nyt tehtävät suunnitelmat voivat perustua harhaanjohtavaan 

väestöennusteeseen -> rakennetaan liian suurta.” 

 

”Valtiovalta keksii kaikenlaista ihmeellistä (esim. sähköautoille latauspisteet), joka rasittaa jo 

muutenkin heikkoa taloutta. Kehä kolmosen sisäpuolella ei oikeasti ymmärretä muun maan 

tilannetta.” 

 

”Poliittinen päätöksenteko on vaikeaa. Korjausvelkaa nykyisissä kiinteistöissä on liikaa kunnan 

taloudellisiin voimavaroihin nähden.” 
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”Kun käyttöä ei ole, niin kiinteistöt pitää voida myydä. Poliittisesti jotkin kiinteistöt ovat vaikeita 

myytäviä.”  

 

76 kunnassa on lakkautettu tai ollaan aikeissa lakkauttaa kyläkouluja tai pieniä kouluja viime vuosina 

tai lähivuosien aikana. Kyläkouluja taas ei olla lakkautettu tai aikeissa lakkauttaa 44 kunnassa. 

Palveluverkkoa siis tarkastellaan ympäri Suomea ja turhista sekä ylimääräisistä kiinteistöistä pyritään 

pääsemään eroon. Kouluissa ilmenevät sisäilmaongelmat, peruskorjaukset sekä uudet investoinnit 

vaativat ajoittain erilaisia tilapäisratkaisuja opetuksen järjestämiseksi. Siirreltäviä opetustiloja eli 

parakkeja käytetään 43 eri kunnassa. 84 kuntaa ei käytä siirreltäviä opetustiloja eli opetus pystytään 

järjestämään niin sanotusti normaaleissa tiloissa (omissa tai vuokratiloissa). Kaksi kuntaa ei ollut 

varma, onko siirreltäviä opetustiloja käytössä kunnan kouluissa. Siirreltävistä opetustiloista syntyy 

ylimääräisiä kustannuksia riippumatta siitä, onko parakit omia vai ollaanko niissä vuokralla. 

Kustannukset nostavat suoraan kunnan toimintakuluja ja heikentävät siten kuntien vuosikatteita.  

 

76 kunnan, jotka olivat lakkauttaneet tai aikeissa lakkauttaa kyläkouluja yhteisväkiluku on 1 049 863 

ja näiden kuntien väkiluvun keskiarvo on 13 814. Kunnat, jotka eivät ole lakkauttaneet tai aikeissa 

lakkauttaa kyläkouluja vastaavat luvut ovat 1 172 711 ja 26 060 henkilöä. Kyläkouluja on siis suljettu 

tai ollaan sulkemassa kunnissa, jotka ovat keskimäärin pienempiä, kuin keskimäärin kunnat, joissa ei 

ole suljettu tai aikeissa sulkea kouluja. 5 kuntaa ei osannut sanoa, onko kyläkouluja suljettu tai 

ollaanko niitä sulkemassa. Vaikuttaa myös siltä, että väkimäärän lisäksi kunnan väestötiheys on 

keskeinen tekijä, joka vaikuttaa koulujen lakkauttamisen todennäköisyyteen. Väestötiheys on 

ainoastaan 23,1 (asukasta/km2) kunnissa, joissa on lakkautettu tai ollaan aikeissa lakkauttaa kouluja. 

Kaikkien vastaajien väestötiheyden keskiarvo on 42,3 ja 77,4 kunnilla, jotka eivät ole lakkauttaneet 

tai aikeissa lakkauttaa kouluja. Alhainen väestötiheys lisää siis todennäköisyyttä koulujen 

lakkautuksille. 125 vastaajasta 76 kuntaa eli suurin osa on lakkauttanut tai aikeissa lakkauttaa kouluja.  
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Kuvio 19. Onko kunnassa lakkautettu tai aikeissa lakkauttaa kyläkouluja.  

 

 

 

Kuntien yhtiöilleen antamat takaukset saattavat muodostua isoksi taakaksi kunnalle tilanteessa, jossa 

kuntakonsernin yhtiö ei selviä velkojensa takaisinmaksusta tai muista velvoitteista. 79,4 % kunnista 

oli kuitenkin antanut takauksia kuntakonserninsa yhtiöille, jolloin kunnalle kohdistuu jonkinasteinen 

riski, mikä voi realisoitua velkojen kaatuessa kunnan syliin. Takausprovisiota takauksista on perinyt 

53 kuntaa. 42 kuntaa ei ole takausprovisiota perinyt ja peräti 31 kuntaa ei osannut sanoa, onko 

takausprovisiota peritty vai ei.  

 

Takausprovision perimistä kunnanväkiluvun perusteella on havainnollistettu kuviossa 20. Kuvio 

osoittaa, että takausprovision periminen yleistyy kunnan koon kasvaessa. Kaikkein vähiten 

takausprovisioita on peritty alle 2 000 asukkaan kunnissa ja eniten 20 000 – 100 000 asukkaan 

kunnissa. Toisaalta takausprovisioita ei ole peritty kaikissa kunnissa isoimmissakaan yli 50 000 

asukkaan kunnissa. Takausprovisioiden pienempi periminen pienissä kunnissa voi selittyä pienten 

kuntien yhtiöiden pienemmällä lukumäärällä. Isojen kaupunkien yhtiöt myös kilpailevat enemmän 

markkinoilla ja ovat taloudellisesti usein paremmassa kunnossa.  
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Kuvio 20. Kuntien perimät takausprovisiot kuntakonsernin yhtiöiltään kuntien väkiluvun mukaan 

jaoteltuna. 

 

 

Suuri osa kuntia ei ole laatinut erityistä velkakattoa, jonka ylittyminen saattaisi vaarantaa kunnan 

palvelutuotannon. Ainoastaan 14 kuntaa 126 kunnasta oli määritellyt tällaisen erityisen velkakaton. 

93 kuntaa ei ollut määritellyt tällaista velkakattoa ja 19 ei osannut sanoa, onko velkakattoa määritelty. 

Kunnan velkaantumiselle asetetun rajan puuttuminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa erityisen 

vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerit (ns. kriisikuntakriteerit) täyttyvät, jolloin 

tilanne on jo hälyttävä ja kunta joutuu tekemään pakon sanelemana kipeitä päätöksiä. Kunnalle 

määrätty velkakatto mahdollistaa ongelmiin puuttumisen ajoissa, jolloin kunnalle säilyy enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia tilanteen korjaamiseksi.  

 

Kuitenkin kuntien edustajat ovat arvioineet juuri lainakannan nousun ja tarpeettomien kiinteistöjen 

purkamisesta johtuvien alaskirjausten muodostavan merkittäviä haasteita kunnille jatkossa. 

Erityisesti tyhjille jääneet tai tulevaisuudessa jäävät kiinteistöt ovat ongelma erityisesti siinä 

tapauksessa, että kiinteistöillä on jäljellä taseessa poistamatonta hankinta-arvoa, mikä saattaa olla 

liian suuri suhteessa rakennuksen todelliseen käyttöarvoon johtuen muun muassa liian pitkistä 

poistoajoista. Kiinteistöjen alaskirjaukset heikentävät kuntien tulosta ja lisäävät siten riskiä sille, että 

kunnan tulos muodostuu alijäämäiseksi tai alijäämän määrä kasvaa. Suurin osa eli 93 kuntaa ei ole 

joutunut kirjaamaan sote-kiinteistöjensä arvoa alas taseesta.  24 kuntaa on joutunut kirjaamaan sote-

kiinteistöjä taseestaan, mikä on saattanut aiheuttaa ison taloudellisen vaikutuksen kunnan 

tuloslaskelmaan ja heikentänyt siten talouden lukuja.  
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Kuntien edustajat ovat kuvailleet lainamäärän kasvua ja kiinteistöistä tehtäviä alaskirjauksia 

seuraavilla tavoilla:  

 

”Kiinteistöjen investoinnit ovat ja tulevat nostamaan kunnan lainakantaa, kunnassa on ja ollut 

tyhjillään olevia kiinteistöjä joiden tasearvo on liian korkea suhteessa saatavaan myyntihintaan, 

joidenkin kiinteistöjen osalta joudutaan tekemään huomattava taseen alaskirjaus joka sitten 

heikentää tulosta” 

 

”Palveluverkon supistamistarve ja kiinteistöjen jäänti pois käytöstä, joten nk. taseesta alaskirjaukset, 

kiinteistöjen purkukustannukset riskinä. Myynti ulkopuolisille toimijoille hankalaa kiinteistöjen 

sijainnin ja kunnon vuoksi.” 

 

”Alaskirjaukset taseista eivät ole realistisia. Esimerkkinä vanha tyhjä kunnantalo, jonka tasearvoa 

ei pystytä kirjaamaan alas, koska vaikutus on liian suuri. Kuntien olemassa olevien kiinteistöjen 

kunnossapito vaatii panoksia, joita ei tahdo tässä taloudellisessa tilanteessa kunnalla olla. 

Osataanko ja kyetäänkö pitää kiinteistöt kunnossa? Tekniseltä puolelta on henkilöstö karsittu 

minimiin.” 

 

”Korjausvelka suuri, alaskirjaukset vievät kunnan tuloslaskelman pahasti tappiolle lähivuosina.” 

 

Hieman yli puolessa tutkimukseen vastanneista kunnista (51,6 %) oli laadittu erityinen 

kiinteistöohjelma, joka ohjaa kiinteistöjen kunnossapitoa, huoltoa ja kiinteistöihin liittyviä 

investointeja. 44,4 % kunnista ei ollut laatinut kiinteistöohjelmaa. Kiinteistöohjelma yleistyy kunnan 

väkiluvun kasvaessa (kuvio 21). Poikkeuksena voidaan kuitenkin nähdä yli 50 001 – 100 000 

väkiluvun kunnat, joista ainoastaan 40 prosentissa on laadittu kiinteistöohjelma. Tämä on hyvin 

yllättävää, koska isoissa kunnissa voisi ajatella kiinnitettävän erityistä huomiota kiinteistöjen 

hallintaan ja kiinteistömassan koordinointiin kiinteistöjen suuresta määrästä ja toiminnan laajuudesta 

johtuen. Toisaalta 50 001 – 100 000 asukkaan kunnista ainoastaan viisi kuntaa on vastannut 

kysymykseen, joten havainnosta ei voi vetää erityisiä johtopäätöksiä. Kiinteistöohjelma on laadittu 

todennäköisimmin 20 001 – 50 000 ja yli 100 000 asukkaan kunnissa. Harvinaisinta 

kiinteistöohjelman laatiminen on kaikkein pienimmissä, alle 2 000 asukkaan kunnissa sekä 2 0001 – 

5 000 sekä 50 001 – 100 000 asukkaan kunnissa.  
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Kuvio 21. Kiinteistöohjelmien olemassaolo kunnissa väkiluvun mukaisesti jaoteltuna.  

 

 

Erityisesti sisäilmaongelmat ovat korostaneet kiinteistöohjelmien ja korjausvelkaselvitysten teon 

merkitystä kunnissa. Toisaalta joissakin kunnissa taistellaan epäselvän kuntastrategian kanssa, mikä 

aiheuttaa haasteita myös kiinteistöstrategian ja kiinteistöjen salkutuksen suhteen.  

 

”Kyllä, kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat tuoneet asian entistä tärkeämmäksi. Kiinteistöstrategia 

on valmisteilla ja siihen liittyen tehdään korjausvelkaselvitys” 

 

”Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys puuttuu. Kuntastrategia on epäselvä tai sitä ei ole lainkaan. 

Näiden mainittujen seikkojen takia kiinteistöstrategiaa ja -salkutusta on hankala tehdä.” 

 

 

Kiinteistösalkkujen yleisyys mukailee varsin vahvasti kiinteistöohjelmien laatimisen kanssa. Hieman 

reilu kolmannes vastanneista kunnista (36,5 %) on salkuttanut omistamansa kiinteistöt. Kuviosta 22 

nähdään, kuinka todennäköisyys sille, että kiinteistöt ovat salkutettu kunnissa, nousee kunnan 

väkiluvun kasvun mukaisesti. Poikkeuksena 50 001 – 100 000 asukkaan kunnat, joissa peräti neljä 

kuntaa viidestä ei ole jaotellut kiinteistöjään niiden käyttötarkoituksen tai kunnan mukaisesti eri 

kategorioihin. Sama havainto nousi esiin myös kiinteistöohjelmien osalta, mikä on varsin yllättävää. 

Lukuun ottamatta tätä havaintoa kiinteistöjen salkutuksen mukailevat varsin vahvasti kunnan kokoa, 

mikä on oletettavaa.  
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Kuvio 22. Kuntien kiinteistöjen salkutus kunnan väkiluvun mukaisesti.  

 

 

Kiinteistöistä ja rakennuksista on tehty korjausvelkaselvitys hieman yli puolessa kunnista (51,6 %). 

Korjausvelkaselvitys mukailee varsin pitkälti kiinteistöohjelmien ja kiinteistöjen salkutusten tuloksia. 

Korjausvelkaselvityksen todennäköisyys ja yleisyys kasvavat suoraan kuntakoon kasvaessa. Alle 

10 000 asukkaan kuntaryhmissä alle puolet on tehnyt korjausvelkaselvityksen kiinteistöjensä 

kunnosta. Yli 10 000 asukkaan kunnista suurin osa kunnista on korjausvelkaselvityksen tehnyt ja yli 

50 000 asukkaan kunnista kaikki ovat selvittäneet kiinteistöissään olevan korjausvelan määrän.  

 

 
 

Kuvio 23. Korjausvelkaselvitysten teon yleisyys kunnissa väkiluvun mukaan jaoteltuna.  
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Useat kunnat ovat huolissaan kiinteistöjen korjausvelan kasvusta kunnissa. Mikäli korjausvelka 

kasvaa liian suureksi, joudutaan tekemään isoja investointeja lyhyen ajan sisällä. Ylipäätään joissakin 

kunnissa kiinteistökannan kunnossapidosta on tingitty, minkä vuoksi kiinteistökantaa on korvattava 

tai vähintään peruskorjattava ahkerasti tulevaisuudessa. Korjausvelan kasvaminen ja investointien 

lisääntyminen on kuitenkin myös nostanut kiinteistöjen merkitystä kunnan talouden kannalta.  

 

”Merkittäviltä osin lähes koko kiinteistökanta on korvattava tai peruskorjattava lähitulevaisuudessa. 

Lukuisat kunnat ovat tämän haasteen äärellä.” 

 

”Korjausvelan kasvaminen liian suureksi, josta seuraa liian suuria investointeja ja taseen kasvua, 

mikä vaikuttaa tulevaisuudessa kuntatalouteen liian suurina poisto-ohjelmina. Tai jos poisto-

ohjelmat pidetään liian pieninä, kiinteistöjen tasearvo todelliseen arvoon verrattuna muuttuu 

epäsuhdanteiseksi.” 

 

”Kiinteistöihin kerätty korjausvelka alkaa realisoitua kunnan talouden kantokyvyn näkökulmasta 

kohtalokkaalla tavalla.” 

 

”Kiinteistöjen merkitys on kasvanut erityisesti kertyneen investointivelan vuoksi. Kustannuksia 

pyritään jakamaan vuokra ja leasingmalleilla, huomioiden väestön väheneminen. Osa kiinteistöistä 

tarvitaan vain muutamaksi vuodeksi, jolloin niitä ei kannata hankkia omaan taseeseen.” 

 

”Kyllä on, kiinteistöihin on tehty korjausvelkaselvityksiä, kunnostusselvityksiä ja kertynyttä 

korjausvelkaa lyhennetään vuosittain tietyllä summalla. Hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, 

koska systemaattinen hallinta on aikaisemmin puuttunut.” 

 

Kunnat kohtaavat tällä hetkellä monenlaisia haasteita kiinteistöjensä osalta. Osa kunnista kamppailee 

isojen investointipaineiden kanssa, kun kasvava väestö ja väestön keskittyminen asettavat uusia 

vaatimuksia ja palvelutarpeita, mikä heijastuu tarvittavien kiinteistöjen määrään. Myös kiinteistöissä 

esiintyvät sisäilmaongelmat saattavat edesauttaa investointitarpeita, mikäli huonossa kunnossa 

olevaan kiinteistöön joudutaan tekemään mittavia korjauksia tai rakentamaan jopa kokonaan uusi 

kiinteistö. Osa kunnista puolestaan taistelee vähenevän väestön ja ikääntymisen tuomien ongelmien 

kanssa, mitkä vaativat usein palveluverkon uudelleen tarkastelua ja optimointia. Myös isommissa 

kunnissa väestön keskittyminen saattaa jatkua, jolloin kiinteistöt eivät välttämättä sijaitse siellä, missä 

niitä tarvittaisiin. Investointeja suunniteltaessa ja niitä toteutettaessa on syytä kiinnittää huomiota 

velkaantumisen seuraamiseen ja sen arviointiin.  
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”Investointitarpeita etenkin koulu- ja päiväkotiverkkoon on edelleen, mutta samalla palveluverkkoa 

tulisi karsia. Kunnan hallinnassa on liikaa kiinteistöjä ja investointeja on viime vuosina tehty vääriin 

paikkoihin. Kunta on velkaantunut liikaa näiden investointien vuoksi.” 

 

”Palveluverkon tiivistäminen merkitsee tyhjäksi jääviä tiloja, joiden purkukustannukset sekä 

tasearvojen alaskirjaukset rasittavat kunnan taloutta. Lisäksi monelle vanhalla rakennuksella on 

liian suuri tasearvo vanhoihin poistoaikoihin liittyen.” 

 

”Uusinvestointeja harkitaan entistä tarkemmin ja toisaalta korjausvelka pyritään pitämään 

hallinnassa. Kaiken lähtökohtana on velkaantumisen hallinta ja investointien pitkäjänteinen 

suunnittelu.” 

 

”Sote-kiinteistöt ovat vuokralla sote-kuntayhtymällä. Heidän palveluverkon tiivistämisen myötä 

kunnalle jää käsiin huonokuntoisia rakennuksia, joilla on suuria tasearvoja, eikä niille löydetä uutta 

käyttötarkoitusta. Myös omassa käytössä olevaa kiinteistöjen määrää pyritään vähentämään, 

ongelma mitä niille tehdään. Kunnan taloudellinen tilanne sekä vähenevä väestö aiheuttavat 

palveluverkon tiivistämisen tarpeen.” 

 

”Turhista neliöistä pitää päästä eroon. Korjausvelkaa pitää vähentää kiinteistömassa 

järkevöittämällä.” 

 

”Kiinteistöt ovat osittain todella huonossa kunnossa, sisäilmaongelmia. Toisaalta tilan tarvetta on 

ollut vaikea arvioida, esim. päiväkodit ja koulut. Lakimuutokset subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

osalta saattavat tuoda nopeasti lisätilatarvetta”. 

 

”Kiinteistöt vajaakäytöllä ja toiminta hajallaan useissa kiinteistöissä (esim. päiväkodit). Pitäisi 

pyrkiä isompiin yksiköihin ja päästä eroon pienemmistä.” 

 

”Kun väestö vähenee, niin tiloja tulee olemaan liikaa. Kunnalla ei ole muita tarpeita kiinteistöille, 

kun mikään toiminta ei kasva. Toisaalta kunnassa ei juuri ole markkinoita kunnan omistamille, usein 

isoillekin kiinteistöille.” 
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”Kunnilla ei ole varaa pitää enää massiivista kiinteistökantaa. Hyvällä kiinteistöstrategialla ja 

palvelutarpeen koordinoinnilla sekä tilatehokkuudella voidaan joltain osin saada suuri korjausvelka 

kuriin. Kokonaisuudessaan esimerkiksi elinkaarimallit eivät ole välttämättä ratkaisu asiaan, koska 

investointi on joka tapauksessa kunnan investointia ja sen tulee se rahoittaa. Toinen haaste on 

tulevaisuudessa sote-kiinteistöt, jos sote-palvelut ulkoistuvat tavalla tai toisella, saako kunta 

kiinteistöt vuokrattua ja riittääkö vuokrataso kiinteistön ylläpitoon jne. Asia ei ole yksiselitteinen ja 

näissäkin asioissa pätee vanha sanonta "ei ne suuret tulot vaan pienet menot" 

 

”Sisäilmariskit, joiden poistaminen ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmia, vievät lähes kaiken 

investointivaran ja paisuttavat teknisen lautakunnan alaista käyttötaloutta. Kunnan omistuksessa 

museoviraston suojelemia kiinteistöjä, joiden käyttö on hyvin vähäistä ja kulut korkeat, mutta 

kiinteistöjen myymisen esittäminen herättää voimakkaita tunteita. Liekö ostajaakaan löydettävissä, 

jos myyntiin päädyttäisiin. Sote-palveluiden keskittäminen tuo myös tiloihin liittyviä haasteita, 

samoin koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen. Koulujen opetussuunnitelmien muutokset asettavat 

uudenlaisia vaatimuksia opetustiloille. Uimahallin ja jäähallin käyttömaksuilla ei pystytä kattamaan 

edes ylläpitoa, saati korjausvelkaa.” 

 

Kunnissa tunnistetaan kiinteistöjen merkitys nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Toisaalta 

osa kunnista on huolissaan korjausvelan kasvun ja investointien lisääntymisestä tilanteessa, jossa 

kunnan tulorahoitus eli vuosikate ei kasva samassa suhteessa korjausvelan ja investointien kanssa. 

Kunnissa tunnistetaan myös taseen ulkopuolisten vaihtoehtojen, kuten kiinteistöleasingin ja 

vuokrakiinteistöjen vaikutuksen kunnan käyttötalouteen. Osa kunnista on myös sitä mieltä, ettei 

kiinteistöihin kiinnitä vieläkään tarpeeksi huomiota, vaikka niiden osuus kunnan taseesta on hyvin 

suuri.  

 

”Massiivinen korjausvelan ja akuuttien korjaustarpeiden kustannukset suhteessa käytettävissä 

oleviin varoihin (vuosikate)” 

 

”Määrärahaa ei ole riittävästi peruskorjauksiin ja kunnossapitoon. Suuret vuokra ja leasingkulut 

kasvattavat käyttömenoja ja kunnossapitoon jää entistä vähemmän rahaa. Sisäilmaongelmat ovat 

lisääntyneet rähähdysmäisesti.” 

 

”Taseeseen ja poistojen määrään aletaan kiinnittää huomiota ja pientä painetta on myös tarkastella 

asiaa edullisten tunnuslukujen näkökulmasta.” 
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”Vaikka ne (kiinteistöt) muodostavat käytännössä kolmanneksen taseen loppusummasta, ei niihin 

kiinnitetä tarpeeksi huomiota.” 

 

”Kuntatalous on heikentynyt merkittävästi ja kiinteistöt ovat merkittävä osa kunnan 

omaisuusmassaa. Niiden hallintaan tulee kiinnittää kasvavasti huomioita.” 

 

 

 

         Hypoteesi          Toteutui                Toteutui                 Ei toteutunut 

       osittain 

1. Sote- ja 

maakuntauudistukseen 

liittyvien epäselvyyksien 

vuoksi kunnat ovat pyrkineet 

hankkiutumaan 

tarpeettomista sote-

kiinteistöistä eroon.  

 

   

 

 

X 

2. Sote-kiinteistöjen ei 

välttämättömistä korjauksista 

on tingitty, mikä on 

kasvattanut kiinteistöjen 

korjausvelkaa.  

 

  

 

 

X 

 

3. Kunnissa on haettu 

poikkeuslupia ahkerasti 

uusien sote-kiinteistöjen 

rakentamiseen, koska 

uudella kiinteistöllä on 

haluttu turvata palveluiden 

säilyminen kunnassa sote-

uudistuksen jälkeenkin. 

   

 

 

X 

4. Elinkaarimallin uskotaan 

vähentävän kunnalle jäävää 

riskiä ongelmatilanteissa, 

kuten sisäilmaongelmia 

ilmetessä.  

 

  

 

 

X 

 

5. Elinkaarimalli on normaalia 

omaan taseeseen 

rakentamista kalliimpaa 

(kunta saa halvemmalla 

lainaa markkinoilta, kuin 

yksityiset yritykset). 

 

  

 

 

X 
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6. Elinkaarimallia ovat 

suosineet sellaiset kunnat, 

joiden konsernin 

asukaskohtainen lainamäärä 

ja kiinteistöjen tase-

arvo/asukas ovat keskiarvoa 

korkeammalla tasolla (oman 

taseen ulkopuoliset ratkaisut 

eivät nosta kunnan 

lainamäärää).  

  

 

 

 

X 

 

7. Poliittisen päätöksenteon 

nähdään vaikeuttavan 

kuntien luopumista 

ylimääräisistä kiinteistöistä. 

Esimerkiksi investointien ja 

käyttötalouden erottaminen 

toisistaan koetaan hankalana 

asiana. 

 

  

 

 

 

X 

 

8. Väestötiheydeltään harvaan 

asutuissa ja väkimäärältään 

pienissä kunnissa kouluja on 

lakkautettu tai tullaan 

lakkauttamaan koko maan 

keskiarvoa enemmän. 

 

 

 

X 

  

9. Isoissa kunnissa on laadittu 

todennäköisemmin 

kiinteistöohjelmia, jotka 

ohjaavat rakennuskannan 

koordinointia. 

 

  

 

X 

 

10. Kunnan koon kasvaessa 

kasvaa myös todennäköisyys 

sille, että kunnan kiinteistöt 

ovat salkutettu ja niistä on 

tehty korjausvelkaselvitys. 

 

  

 

X 

 

11. Takausprovisioiden 

periminen kaupungin 

osakeyhtiöilleen antamiin 

takauksiin on yleisempää 

suurissa, kuin pienissä 

kunnissa.  

 

 

X 

  

 

Taulukko 8. Tutkimuksen hypoteesien toteutuminen.  

 

  



98 
 

 
 

 
Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmiin: 

 

Tutkimuksen tutkimusongelma oli seuraava:  

 

Miten kiinteistö- ja toimitilajohtamisella voidaan vaikuttaa kunnan taloustilanteeseen?  

 

Tutkimusongelma eriteltiin vielä kahteen osaan:  

 

1. Millaisilla eri kiinteistö- ja toimitilajohtamisen keinoilla kunnan taloudelliseen tilanteeseen 

ja talouden tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa?  

 

2. Miten erilaiset päätökset ja toimenpiteet kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa vaikuttavat 

kuntien talouteen? 

 
 

Tutkimuksen tulosten perusteella kiinteistö- ja toimitilajohtamisen merkitys on kasvanut viime 

aikoina kunnan talouden kannalta. Huonokuntoiset tai sisäilmaongelmaiset kiinteistöt aiheuttavat 

kunnan taloudelle isoja haasteita, mikäli kiinteistöt vaativat mittavia korjauksia tai jopa investointeja 

uusiin kiinteistöihin. Uusien investointien lisäksi tilapäistilat aiheuttavat kunnalle ylimääräisiä 

käyttötalouden kuluja. Osa tutkimuksessa mukana olleista kunnista on ajautunut tilanteeseen, jossa 

kunnalla on taseessa huonokuntoisia kiinteistöjä, joiden tasearvot ovat liian suuret kiinteistöjen 

todelliseen käyttöarvoon verrattuna. Kuntien talous saattaa olla niin tiukalla, ettei alaskirjausta voida 

tehdä tällaisten kiinteistöjen osalta, mikä on merkittävä ongelma.  

 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus ei ole saanut kuntia myymään tarpeettomia sote-

kiinteistöjään. Kunnat eivät siis näyttäisi käyttävän kiinteistöjen realisointeja taloutensa 

kohentamiseen, ainakaan yleisellä tasolla. Tällaiset kertaluonteiset myynnit eivät parantaisikaan 

tulosta pysyvästi, mutta toki joissakin tilanteissa turhista kiinteistöistä on järkevää luopua. Kunnat 

ovat rajoittaneet jossakin määrin sote-kiinteistöihinsä liittyviä ”ei välttämättömiä” korjauksia. 

Voidaan olettaa, että kunnat ovat säästäneet tai lykänneet joitakin korjaustoimenpiteitä sen toivossa, 

että sote-kiinteistöt siirtyisivät maakunnille sote-uudistuksen seurauksena. Kunnissa ollaan 

huolissaan korjausvelan kasvusta kuntien omistamissa kiinteistöissä. Korjausvelan kasvun voidaan 

nähdä lisäävän kiinteistön koko elinkaaren kustannuksia (ks. esim. Korhonen 2015, 7), joten kuntien 

tulisi huolehtia siitä, ettei kiinteistöjen korjausvelka pääse kasvamaan liian suureksi. 

Kiinteistöstrategia, korjausvelkaselvitysten tekeminen ja kiinteistöjen salkutus ovat olennaisia 

toimenpiteitä, joilla korjausvelan määrä saadaan pidettyä hallitulla tasolla.  
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Taseen ulkopuoliset ratkaisut, kuten elinkaarimalli ja kiinteistöleasing eivät nosta suoraan kunnan 

lainamäärää, mikä on ollut keskeinen syy mallien valintaan elinkaarimallia tai kiinteistöleasingia 

käyttäneissä kouluissa. Toisena keskeisenä tekijänä on pidetty näiden mallien riskittömyyttä, 

erityisesti sisäilmaongelmien varalta. Luultavasti kunnissa ajatellaan tilanteen olevan parempi, jos 

sisäilmaongelmainen tai muuten huonokuntoinen kiinteistö ei ole kunnan omassa omistuksessa, 

jolloin vastuu ja ylimääräiset kustannukset eivät lankea kunnalle. Elinkaarimallin tai kiinteistöleasing 

saattaa olla sopiva ratkaisu kunnille, joilla on valmiiksi jo paljon kiinteistöjä ja joiden rakennusten 

asukaskohtainen tasearvo on jo valmiiksi korkea. Taseen ulkopuoliset ratkaisut heikentävät kuitenkin 

kunnan vuosikatetta ja osa kunnista katsoo näiden mallien olevan omaan taseeseen rakentamista 

kalliimpia.  

 

Vakiluvultaan pienet ja väestötiheydeltään harvaan asutut kunnat ovat lakkauttaneet pieniä kouluja 

muita kuntia useammin. Tällaiset kunnat ovat usein taloudellisesti hyvin tiukoilla, jolloin 

palveluverkon karsiminen ja optimointi ovat usein välttämätöntä, jotta lakisääteiset palvelut voidaan 

jatkossa säilyttää ja välttää kriisikunnaksi ajautuminen. Kyläkoulujen lakkauttaminen ja näiden 

kiinteistöjen realisointi helpottavat ainakin kunnan käyttötaloutta. Toisaalta syrjäisellä sijainnilla 

olevaa huonokuntoista kiinteistöä on vaikea saada myydyksi.  

 

Poliittisen päätöksenteon nähdään vaikeuttavan ainakin jossakin määrin ylimääräisistä kiinteistöistä 

luopumista. Osassa kunnista koetaan tärkeäksi, että kunnat omistavat kiinteistöt itse ja ylimääräisistä 

kiinteistöistä eroon pääseminen on hankalaa poliittisesti. Kunnan perustehtävä ei ole omistaa 

kiinteistöjä, vaikka kunnat tarvitsevat kiinteistöjä tehtäviensä hoitamiseksi. Kunnat käyttävät myös 

jonkin verran esimerkiksi palveluseteleitä, jolloin kunta hankkii palveluja yksityisiltä toimijoilta 

(vähentää entisestään kunnan kiinteistöjen tarvetta).  

 

Kiinteistöjen merkitys on kokonaisuudessaan kasvanut. Tutkimuksen perusteella taseen 

ulkopuolisten mallien vaikutusta kunnan taloudelliseen tilanteeseen on vielä vaikeaa täysin arvata, 

koska mallit ovat kohtalaisen uusia eikä esimerkiksi koko elinkaaren aikaista tarkastelua ole 

mahdollista tehdä. Olennaista on, että ylimääräisistä ja tarpeettomista kiinteistöistä päästään eroon, 

koska tällaiset kiinteistöt rasittavat kuntien taloutta. Uudet investoinnit on syytä suunnitella huolella, 

ottaen huomioon muun muassa palvelutarpeen kehityksen tulevaisuudessa. Kiinteistöjen keskeinen 

asema kuntien talouden ja toiminnan kannalta tunnistetaan yhä paremmin, vaikka edelleen 

parannettavaa onkin jonkin verran.  
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7. Päätelmät  
 
 

Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistö- ja toimitilajohtamisella on mahdollista 

vaikuttaa kunnan talouteen jossain määrin. Kuntien taloudellinen tilanne on varsin tiukka, esimerkiksi 

kuntien lainamäärät ovat kasvussa ja samaan aikaan toimintakulut jatkavat kasvuaan. Huono 

taloustilanne puolestaan johtaa helposti alibudjetointiin esimerkiksi kiinteistöjen hoidon suhteen, 

mikä aiheuttaa korjausvelan kasvua.  

 

Kiinteistöjen erilaiset hallintamallit tarjoavat vaihtoehtoja perinteiselle kiinteistöjen omalle 

omistamiselle, mutta on vaikeaa nähdä niiden ratkaisevan kokonaan ongelmia, joita tällä hetkellä 

julkisiin kiinteistöihin liitetään. On kuitenkin olennaista huomioida koko elinkaaren aikaiset 

kustannukset kiinteistöjen osalta, jotta päästään optimaalisimpaan lopputulokseen. Tämä tutkimus 

antaa viitteitä siitä, että erityisesti väestöltään pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa kiinteistökannan 

rationalisointi nähdään välttämättömänä. Toisaalta merkittävänä ongelmana voidaan pitää 

kiinteistöjen suuria tasearvoja tilanteissa, joissa kiinteistöistä täytyy tehdä alaskirjaus. Kiinteistön 

kirjaaminen alas taseesta voi olla huonossa taloudellisessa asemassa olevalle kunnalle jopa 

mahdotonta, koska kertaluonteinen vaikutus tuloslaskelmaan on niin suuri.  

 

Kuntien pitäisi pyrkiä kiinteistöjensä osalta ennemmin proaktiiviseen kuin reaktiivisen toimintaan eli 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tulisi pyrkiä kiinteistöjen hoidon osalta. Kiinteistöstrategian ja 

kiinteistöohjelman olemassaolo korostuu luultavasti entisestään tulevaisuudessa entisestään 

muuttuvan toimintaympäristön seurauksena. Huolimatta viime aikoina epävarmuutta aiheuttaneesta 

sote- ja maakuntauudistuksesta kunnat ovat olleet varsin odottavalla kannalla kiinteistöjensä 

myyntien suhteen. Pitkän aikavälin korostaminen lyhyen aikavälin sijaan voidaan nähdä olevan hyvä 

asia. Joka tapauksessa kiinteistöjen merkitys myös tulevaisuudessa kuntien talouden ja toiminnan 

kannalta korostuu todennäköisesti entisestään, johtuen muun muassa väestön liikkeistä sekä 

kiinteistöjen fyysisten vaatimusten muutoksesta.  

 

Aiheena kiinteistö- ja toimitilajohtaminen kunnan talouden hallinnan välineenä oli varsin 

mielenkiintoinen. Paikallishallinnon yksikköinä kunnat tuottavat Suomessa suuren määrän palveluita 

ja järjestävät erilaista toimintaa, jonka järjestämiseen tarvitaan myös kiinteistöjä. Kiinteistöjen 

sisäilmaongelmista puhutaan julkisuudessa paljon ja kunnat omistavat Suomessa huomattavan 

määrän kiinteistöjä, johon on sitoutunut paljon kuntalaisten varallisuutta. Kuntien taloudellinen 
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tilanne on ollut viime vuosina (erityisesti 2018 ja 2019 vuodet) varsin tiukka, minkä vuoksi 

kiinteistöjen tarkastelu talouden näkökulmasta ansaitsee paikkansa tutkimuskohteena.  

 

Aiheen mielekkyydestä huolimatta aihe ja tutkimuksen tekeminen aiheesta osoittautui varsin 

haastavaksi. Kiinteistö- ja toimitilajohtamista ei ole tutkittu Suomessa eikä juuri muuallakaan 

maailmassa paikallishallinnon yksiköiden eli kuntien näkökulmasta, minkä vuoksi aiheeseen sopivan 

teorian sekä tieteellisten tutkimusten löytäminen oli haastavaa. Suomen kunnat ovat vielä tehtäviltään 

ja rakenteiltaan hyvin omalaatuisia, joten muiden maiden tutkimusten tarkasteluun täytyi suhtautua 

hieman kriittisesti. Kiinteistöjohtamista on tutkittu kansainvälisesti melko paljon, mutta tutkimukset 

ovat yleensä keskittyneet yrityskontekstiin julkisten organisaatioiden, kuten kuntien sijaan. Lisäksi 

kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta on käytetty artikkeleissa ja tutkimuksissa lukuisia erilaisia termejä, 

mikä hankaloitti sopivien avainsanojen ja siten tutkimusten löytämistä. Monet julkisen puolen 

tutkimuksista keskittyivät tekniikkaan, kuten vesi- tai energialaitoksiin.  

 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia aihe tarjoaa runsaasti. Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen 

toteutumisen jälkeen olisi luontevaa tutkia, kuinka järkeviä kuntien tekemät päätökset kiinteistöihin 

liittyen ovat olleet. Taseen ulkopuoliset mallit ja erilaiset yksityisen ja julkisen väliset yhteistyömallit 

jatkavat luultavasti kasvuaan tulevaisuudessa, joten lisää tutkimusta näiden taloudellista vaikutuksista 

kaivataan.   
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Liite 1, Microsoft Forms -kyselylomake 
 

Osa 1 

1.Missä maakunnassa kunta sijaitsee? 

Valitse vastauksesi 

2.Kunnan nimi? (valitse alasvetovalikosta) 

Valitse vastauksesi 

3.Kunnan asukasluku? 

Valitse vastauksesi 

4.Vastaajan työtehtävä (valitse tehtävä, joka vastaa parhaiten itseäsi). 

Taloustehtävä (talousjohtaja, taloudesta vastaava hallintojohtaja, talouspäällikkö yms.) 

Tekninen tehtävä (tekninen johtaja yms.) 

Kiinteistötehtävä (kiinteistö- tai toimitilajohtaja yms.) 

Kunnanjohtaja 

Muu, mi 

 

 

Osa 2 

Poliittiset valtasuhteet kunnassa 

5.Valtuuston suurin puolue? 

Valitse vastauksesi 

6.Valtuuston toiseksi suurin puolue? 

Valitse vastauksesi 

7.Valtuuston kolmanneksi suurin puolue? 

Valitse vastauksesi 
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8.Koetteko poliittisen päätöksenteon vaikeuttavan luopumista vanhasta rakennuskannasta ja 

optimointia palveluverkon osalta (lähipalveluiden lakkauttaminen vaikeaa jne.) ? 

Täysin eri mieltä 

1  

2  

3  

4  

5  

Täysin samaa mieltä 

 

Osa 3 

Koulukiinteistöt 

9.Mitä erilaisia rakennus- ja hallintamuotoja kunnassanne on käytetty koulukiinteistöjen osalta? 

Rakentaminen omaan taseeseen 

Elinkaarimalli 

Kiinteistöleasing 

Vuokraus 

Allianssimalli 

 

 

10.Mitä erilaisia rakennus- ja hallintamuotoja kunnassanne on käytetty päiväkotikiinteistöjen 

osalta? 

Rakentaminen omaan taseeseen 

Elinkaarimalli 
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Kiinteistöleasing 

Vuokraus 

Allianssimalli 

Palvelusetelien käyttö (yksityisen palveluntuottajan omistama kiinteistö) 

 

 

11.Seuraavat kysymykset koskevat koulurakennuksia 

 

Kyllä  Ei 

En osaa 

sanoa 

Onko koulukiinteistöissä ilmennyt sisäilmaongelmia?    

Onko kyläkouluja lakkautettu viime vuosina tai ollaanko niitä aikeissa lakkauttaa?    

Käytetäänkö opetuksen järjestämisessä siirreltäviä opetustiloja (parakit)?    

 

Osa 4 

Elinkaarimallin käyttö 

12.Mikäli kunnassa on käytetty elinkaarimallia tai kiinteistöleasingia, on sen valintaan vaikuttanut 

(jos ei ole käytetty, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen): 

Riskittömyys sisäilmaongelmia ilmetessä 

Taseessa oleva velkamäärä ei kasva 

Rakentajan isommat resurssit ja parempi tietotaito (omiin resursseihin verrattuna) 

Edullinen kokonaishinta (koko rakennuksen elinkaaren ajalta) 

Vaivattomuus, helppous 
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13.Mikäli elinkaarimallia/ kiinteistöleasingia ei ole käytetty, niin tähän on vaikuttanut (jos vastasit 

edelliseen kysymykseen, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen): 

Elinkaarenaikainen kokonaishinta (kalliimpi malli, kuin perinteinen omaan taseeseen 

rakentaminen) 

Elinkaarimallia tarjoavien rakennusyhtiöiden vähäinen määrä (ei synny kunnon kilpailua) 

Elinkaarimalli vähentää liikaa kuntien poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden 

vaikutusmahdollisuuksia talouteen (sopimukset kestoltaan pitkiä ja sitovia) 

Sopimusosaamiseen liittyvät asiat tai epäselvä vastuunjako eri toimijoiden kesken 

Laatutekijät elinkaarimallissa 

 

 

14.Uskotteko, että erilaiset julkisen ja yksityisen väliset yhteistyömallit (elinkaarimalli, 

kiinteistöleasing jne.) yleistyvät tulevaisuudessa kunnissa? 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

 

Osa 5 

Sote-rakennukset 

15.Seuraavat väittämät koskevat sote-rakennuksia 
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Kyllä  Ei 

En 

osaa 

sanoa 

Kunta on joutunut kirjaamaan alas sote-kiinteistöjensä arvoa taseesta viime vuosina.    

Kunta on hakenut poikkeuslupaa kuntien sote-kiinteistöjen investointeihin liittyen 

(sote-investointeja rajoittava laki).    

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä epävarmuus on edesauttanut sote-kiinteistöjen 

myyntiä.    

Sote- ja maakuntauudistuksen pitkittyminen on lisännyt sote-kiinteistöissä olevaa 

korjausvelkaa.    

16.Tarpeettoman tai huonokuntoisen sote-kiinteistön kohdalla kunta on menetellyt seuraavasti: 

Sote-kiinteistö on myyty yksityiselle sote-yritykselle tontteineen 

Sote-kiinteistö on myyty yksityiselle sote-yritykselle ilman tonttia (tontti vuokrattu) 

Kiinteistö on purettu ja kaavoitettu uuteen käyttötarkoitukseen 

Kiinteistöön on siirretty kunnan muuta toimintaa 

Vanha kiinteistö on purettu ja tilalle on rakennettu uusi sote-kiinteistö 

Toimenpiteitä kiinteistöön liittyen ei ole toistaiseksi tehty 

 

 

 

Osa 6 

Kiinteistöjen nykytila 

17.Arvioi kokonaisuutena kiinteistöjen kuntoa kunnassanne: 
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Huono Välttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen 

Koulukiinteistöt      

Sote-kiinteistöt      

Päiväkotikiinteistöt      

Hallintorakennukset      

Muut kiinteistöt      

 

Osa 7 

Investointien toteuttaminen 

18.Kuinka hyvin mielestänne poliittiset päättäjät ymmärtävät investointien ja käyttötalouden välisen 

suhteen? Eli kuinka investoinnit vaikuttavat kunnan tuloslaskelmaan ja sitä kautta tilikauden 

tulokseen ja ylijäämään sekä vastaavasti taseeseen? 

Ymmärtävät huonosti 

1  

2  

3  

4  

5  

Ymmärtävät hyvin 

 

Osa 8 

Kunnan lainakanta ja myönnetyt takaukset 
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19.Kunnan lainakanta ja myönnetyt takaukset 

 

Kyllä  Ei 

En 

osaa 

sanoa 

Onko kunta lainoittanut kuntakonsernin yhtiöitään?    

Onko kunta antanut takauksia kuntakonsernin yhtiöille?    

Jos vastasit edelliseen kyllä, niin onko takauksista peritty takausprovisioita?    

Onko kunnalle määritelty ns. velkakattoa, jonka ylittyminen voisi vaarantaa kunnan 

palvelutuotannon    

 

Osa 9 

Kiinteistöjen liittyminen kunnan strategiaan 

20.Kiinteistöjen liittyminen kunnan strategiaan 

 

Kyllä  Ei 

En 

osaa 

sanoa 

Onko kunnassa laadittu kiinteistöohjelma, joka ohjaa rakennuskannan koordinointia 

(ylläpitoa, huoltoa jne.) ?    

Onko kunnan kiinteistöt salkutettu?    

Onko kunnan kiinteistöistä ja rakennuksista tehty korjausvelkaselvitys?    

 

Osa 10 

Avoimia kysymyksiä kiinteistöihin liittyen 
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21.Onko kiinteistöjen hallinnan merkitys kasvanut kunnassa viime vuosina? Jos on, niin millä 

tavalla. 

 

22.Minkälaisia haasteita näet kuntien kiinteistöihin liittyen tulevaisuudessa? 
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