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KAKSIVUOTISEN PALVELUSOPIMUKSEN SOLMIMINEN TILATIETOPALVELUSTA
1 Tausta
Hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä parantamalla julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta. Hallitus valmistelee tuottavuustoimia, jotka kohdistuvat mm.
tilojen hallinnan tehostamiseen.
Hallitus on myös käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun huomioiden edellisten vaalikausien
valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen tilajohtamista kehitetään kokonaisvaltaisen kiinteistöasiantuntijan ja omistajan aikaansaamiseksi joko alueellisten
kiinteistönpitäjien tai valtakunnallisen maakuntien yhteisesti omistaman toimijan pohjalta. Hallitus
arvioi valmistelun alkuvaiheessa jatkotoimet.
Hallitusohjelman perusteella valtiovarainministeriö antoi 7.10.2019 Senaatti-kiinteistöille Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajana toimiohjeen, jolla tilakeskuksen toimintaa jatketaan toistaiseksi
ja jolla varmistetaan yhtiölle kertyvien tietoaineistojen ja tietovarantojen siirrettävyys kolmannelle
taholle. Lisäksi tilakeskus toteuttaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta erillisen palvelusopimuksen perusteella toimenpideohjelman kuntien rakennuskannan hallinnan ja tietopohjan parantamiseksi.
Aiemmassa sote-valmistelussa on yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien toimijoiden kanssa
kerätty kattavaa tietoa sote- ja pelastustoimintaan liittyvistä kiinteistöistä sekä luotu tietoarkkitehtuuri ja järjestelmäkokonaisuus. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä pelastustoimi ovat osoittaneet suurta kiinnostusta tilatietoon ja siihen liittyvään tilatietopalveluun. Tilatietopalvelun pilotointiin ovat ensivaiheessa osallistumassa 8 sairaanhoitopiiriä, joiden tilat kattavat noin 40 % kokonaisuudesta.
Hallituksen iltakoulu on lisäksi 27.11.2019 käsitellyt kuntatalouden tilannetta ja päättänyt teettää
selvityksen kuntien kiinteistömassan todellisesta tilanteesta.

2 Esitys
Hallitusohjelman toimeenpanon käynnistyttyä esitetään, että valtiovarainministeriö tekee hankintapäätöksen ja allekirjoittaa kaksivuotisen palvelusopimuksen Maakuntien tilakeskus Oy:n kanssa.
Palvelusopimuksen tavoitteena on muodostaa kansallinen tietopohja ja tietopalveluja julkisista
kiinteistöistä hyödyntäen aiemmassa sote-valmistelussa tehtyä tiedonkeruuta ja olemassa olevia
tietojärjestelmiä. Palvelusopimus muodostuisi kolmesta osiosta:
1. Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädäntövalmistelun tuki ja tietojärjestelmäkokonaisuuden ylläpito.
 4,68 milj. euroa/24 kk
2. Tilatiedolla johtamisen edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
tiloissa.
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 4,92 milj. euroa/24 kk
3. Tilannekuvan muodostaminen ja tuottavuuden parantaminen kuntien kiinteistönpidossa
 4,8 milj. euroa/24 kk
Sopimuskausi olisi vuodet 2020-2021 ja sopimuksen kokonaisarvo enintään 14,4 milj. euroa. Sopimus ja sen osat olisivat voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on
31.10.2020. Sopimus tai sen osa päättyisi siis aikaisintaan 31.1.2021.
Palvelusopimuksen kokonaisarvo muodostuu henkilöstömenoista (n. 4 milj. euroa), tietojärjestelmät (n. 7 milj. euroa) ja muista menoista ml. ostopalvelut (n. 3,4 milj. euroa). Palvelun toteutumista
seurataan mm. tilatietopalvelua käyttävien asiakkaiden lukumäärän ja asiakaspalautteen sekä palvelun ja raportoinnin asiakkaille ja julkistaloudelle tuottaman hyödyn kautta. Kuntien tilannekuvatyölle asetetaan erillinen ohjausryhmä, joka hyväksyy projektisuunnitelman ja ohjaa työtä.
Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset katetaan vuoden 2019 talousarvion valtiovarainministeriön momentilta 28.70.05 (Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen), ja niihin on varauduttu
momentin käyttösuunnitelmassa.
Valtiovarainministeriö voi hankkia sidosyksikkönä toimivalta Maakuntien tilakeskus Oy:ltä palveluita kilpailuttamatta niitä julkisia hankintoja koskevin menettelyin (laki julkisista hankinnoista
1397/2016, 15 §).

3 Toimitilatiedon hyödyntäminen
Ajantasainen tilatieto ja tilannekuva julkisista kiinteistöistä tukevat hallitusohjelman tavoitteita julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi ja julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden
parantamiseksi sekä sote-uudistukseen liittyvää tilajohtamisen kehittämistä. Tilatieto auttaa välttämään turhia investointeja, mahdollistaa sisäolosuhteiden ennakoinnin ja helpottaa palveluverkkosuunnittelua. Palveluoston tavoitteena on lisäksi tukea tilatiedolla johtamista luomalla keskeisille
toiminnoille toiminnallisia ja tilasuunnittelukonsepteja sekä ylläpitää sote-uudistuksen toteuttamisvalmiutta.
Aiemman sote-valmistelun yhteydessä Maakuntien tilakeskus Oy on koonnut yli 400 organisaatiosta sote- ja pelastustoimen tilojen kansallisen kokonaiskuvan. Tilakustannukset on laskettu yhdenmukaisilla malleilla ja kustannuksia voi vertailla koko maan kattavasti. Kootun tiedon pohjalta
tilakeskus voi tuottaa tila-analyysejä, vertailutietoa ja ennusteita palveluiden suunnittelun tueksi.
Keskitetty tilahallinta, ajantasainen tieto ja tietoon perustuva johtaminen tehostavat toimintaa ja
mahdollistavat tilakustannusten hallinnan.

