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Yhteenveto ja johtopäätökset1



• Päijät-Sote pohtii hyvinvointialueen valmisteluun liittyen kiinteistöjen omistusten 
uudelleenorganisointia koko Päijät-Hämeen alueella

• NHG (Nordic Healthcare Group) tukee Päijät-Sotea toimeksiannon toteutuksessa

• Kiinteistötarkastastelussa tulevat esiin ainakin seuraavat kiinteistötyypit ja sitä kautta skenaariot:
• 1. Organisaatioon siirrettäisiin ns. perinteiset sote-kiinteistöt (terveysasemat, hoivakiinteistöt) 

• 2. a) Organisaatioon siirrettäisiin ne osat kuntien omistamista julkisista kiinteistöistä (kunnantalot, kirjastot, koulut), 
joissa on sote-toimintaa

• Koska edellä kuvattu tuskin on mahdollista kiinteistöjen ”pilkkomisen” näkökulmasta, seuraisi seuraavaa:

• 2. b) Organisaatioon siirrettäisiin kokonaisuudessaan ne kuntien omistamat julkiset kiinteistöt (kunnantalot, kirjastot, 
koulut), joissa on sote-toimintaa, edes vähäisessä määrin

• 2. c) Organisaatioon liitettäisiin kiinteistöjä, jotka palvelevat sekä kuntien että soten toimintaa (mm. yhteiskeittiöt), 
joita voi pitää soten (mutta myös muun julkisen toiminnan) tukipalveluina

• Toimeksiantona on käydä läpi edellä kuvattujen eri skenaarioiden toteutuksen 
mahdollisuuden reunaehdot sekä selvitettävät näkökulmat

• Lisäksi on selvitetty alustavasti kunkin skenaarion neliömäärää Päijät-Soten alueella

Toimeksiannon tausta ja kuvaus



Hyvinvointialuetta valmisteltaessa sote-kiinteistöjen yhteisorganisointia 

on järkevää tarkastella. Huomioitavaa on, että sotea toteutetaan laajasti 

(kunnan omistamissa) muissa kuin varsinaisissa sote-kiinteistöissä

Päijät-Hämeessä on 

sote-käytössä noin

300 000 m2 julkisesti

omistettuja kiinteistöjä

Osa sote-toiminnasta

toteutetaan

kiinteistöissä, joiden

pääasiallinen tarkoitus

on muu kuin sote

Kunnallisesti

omistetuista

kiinteistöistä sote-

kiinteistöt kattavat

murto-osan

• PHHYKY:n vuokrapinta-ala on ~200 000 m2, josta ~150 000 m2 julkisessa omistuksessa

• Lisäksi PHHYKY omistaa kiinteistöjä ~100 000 m2 arvosta

• Heinolan ja Sysmän sote-kiinteistöt ovat vajaa 50 000 m2

• Näin ollen Päijät-Hämeen sote-toiminnan pinta-ala julkisesti omistetuissa kiinteistöissä on ~300 000 m2, mutta

osa tästä sijaitsee muualla kuin kiinteistöissä, joissa on vain sote-toimintaa (kuten kouluilla ja kunnantaloilla)

• PHHYKY on vuokralla kunnallisista kiinteistöistä mm. kouluilla, kirjastoilla ja kunnantaloilla

• Nämä kiinteistöt jouduttaneen ottamaan erillistarkasteluun, mikäli yhteisestä organisaatiosta sovitaan

• Kuntien kiinnostus ja kannustimet olla mukana yhteisorganisaation perustamisessa tulee käydä yhdessä läpi

• Valtakunnan tasolla on arvioitu, että sote-kiinteistöt kattavat ainoastaan ~12 % julkisesta kiinteistökannasta

• Päijät-Hämeestä saatavilla olevan aineiston mukaan pelkästään opetusrakennukset ovat pinta-alaltaan suurempia kuin

sote-kiinteistöt. Toisin sanoen, “muu kuin sote” kiinteistömassa julkisessa omistuksessa on merkittävästi sotea suurempi

• Tämä kannattaa huomioida, mikäli yhteinen kiinteistöorganisaatio käsitetään myös muihin kuin ns. sote-

kiinteistöihin: yhteisorganisaation perustamisessa sote-toiminta edustaa tällöin vain murto-osaa
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Kunnat voivat harkita

sote-kiinteistöjensä

siirtämisestä

yhteisorganisaatioon

• Kuntaliiton tuoreen selvityksen* mukaan hyvinvointialue sekä sen alueella sijaitsevat kunnat voisivat harkita alueen

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen siirtämistä yhteisorganisaation alle (tässä tarkastelussa

ei ole toistaiseksi käsitelty pelastustoimen kiinteistöjä)

• Tähän tarkasteluun myös Päijät-Hämeessä on alustavasti lähdetty
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Yhteenveto ja johtopäätökset

Kokonaisuus

Lähde: Kuntaliitto (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-ja%20pelatoimitilojen%20muutostukiaineisto_V1.0_8.11.2021.pdf

Tarkastelua kannattaa jatkaa siten, että siihen otetaan mukaan nimenomaan kiinteistöalan ammattilaisia sekä tulevan hyvinvointialueen 

puolelta että kunnista Päijät-Hämeen alueelta



Ensisijaisesti selvittämisestä kannattaa jatkaa ainakin ns. varsinaisten 

sote-kiinteistöjen sekä tukiapalvelukiinteistöjen osalta

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kokonaisuus per tarkasteltu skenaario

Skenaarion nimi Skenaarion kuvaus Arvio tarkastelun 

jatkamisesta

Alustava johtopäätös

1) Sote-toiminta ns. sote-

kiinteistöissä

Organisaatioon siirrettäisiin julkisesti omistetut

ns. perinteiset sote-kiinteistöt (terveysasemat, 

hoivakiinteistöt, sairaalat) 

Kyllä, tarkastelua 

kannattaa jatkaa

• Yhteisorganisaation perustaminen voi olla järkevää

• Kiinteistömassan hallinta ja ylläpito sekä uudet hankkeet 

olisivat yhden toimijan käsissä

2.a) Sote-toiminta kunnan 

omistamissa 

kiinteistöissä

Edellisen lisäksi, organisaatioon siirrettäisiin ne 

osat kuntien omistamista kiinteistöistä

(kunnantalot, kirjastot, koulut), joissa on sote-

toimintaa

Tarkastelu ei ole 

käytännössä 

mahdollinen, 

jolloin seuraa 

skenaario 2.b)

• Yhteisorganisaation perustaminen olisi teoriassa järkevää, 

mutta käytännössä mahdotonta

• Tämä johtuu siitä, että sote-käytössä olevia yksittäisiä huoneita 

ja tiloja on haasteellista erottaa muussa käytössä olevista 

tiloista

2.b) Kunnan toiminta 

kunnan omistamissa 

kiinteistöissä

Edellisen lisäksi, organisaatioon siirrettäisiin 

kokonaisuudessaan ne kuntien omistamat 

julkiset kiinteistöt (kunnantalot, kirjastot, koulut), 

joissa on sote-toimintaa

Lisäselvittämistä 

kannattaa jatkaa 

harkiten ja 

laajalla kuntien 

osallistamisella

• Yhteisorganisaation pohtiminen vaatii laajaa osallistamista 

kuntien puolelta ja sitä kautta lisäselvittämistä

• Mikäli kyseiset kiinteistöt määritellään ns. 

yhdyspintakiinteistöiksi, tulee tämä määrittely tehdä tarkasti 

harkiten (=mitä yhdyspintakiinteistöillä oikeastaan tarkoitetaan)

2.c) Sotea ja kuntaa 

palvelevat tukipalvelut

Edellisen lisäksi, organisaatioon liitettäisiin 

julkisesti omistettuja kiinteistöjä, jotka 

palvelevat sekä kuntien että soten toimintaa

(mm. yhteiskeittiöt)

Kyllä, tarkastelua 

kannattaa jatkaa

• Tukiapalvelutoiminta täytyy joka tapauksessa yhtiöittää, 

mikäli se on hyvinvointialueorganisaation ja kuntien 

yhteisessä käytössä ja henkilöstöä ei saada luontevasti 

siirrettyä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

• Edellisestä seuraa, mitä yhteiskiinteistöille tapahtuu. Tällöin 

kannattanee ainakin selvittää edelleen, tulisiko 

tukipalvelukiinteistöt siirtää yhteisen organisaation alle

Sote-uudistuksen, palvelutarpeen muutoksen, rahoitusraamien sekä palveluiden yleisen kehittymisen myötä sote-palveluiden tilantarve tulee 

muuttumaan tulevaisuudessa. Tilojen suora kustannus soten kokonaiskustannuksista on periaatteessa melko maltillinen, mutta 

epätarkoituksenmukaisten tai väärissä paikoissa sijaitsevista tiloista aiheutuva palvelutuotannon kustannuksen nousu voi olla merkittävää. Tästä 

syystä voisi olla järkevää jakaa esimerkiksi tyhjilleen jäävien tilojen riskiä kuntien kesken. Tällöin kaikki voittavat jos toimintaa ei jouduta 

organisoimaan tilojen ehdoilla ja epätarkoituksenmukaisista tiloista voidaan tarvittaessa myös luopua.



Ns. sote-kiinteistöjen yhteisorganisaation perustamisen suunnittelua 

kannattaa jatkaa – vuoropuheluun tulee ottaa kunnat laajasti mukaan

Skenaarion 

nimi ja kuvaus

Alustava arvio 

siirtyvästä pinta-

alasta (m2)

Arvio tarkastelun 

jatkamisesta

Alustava johtopäätös Relevantteja 

kysymyksiä / 

näkökulmia

1) Sote-

toiminta ns. 

sote-

kiinteistöissä

Organisaatioon 

siirrettäisiin 

julkisesti 

omistetut ns. 

perinteiset 

sote-kiinteistöt

(terveysasemat, 

hoivakiinteistöt, 

sairaalat) 

~300 000 

150 000 m2 

(PHHYKY 

vuokraama ala) 

+ 

100 000 m2 

(PHHYKY 

omistama ala) 

+ 

50 000 m2 

(Heinola/Sysmä 

sote-pinta-ala)

Kyllä, tarkastelua 

kannattaa jatkaa

• Yhteisorganisaation perustaminen voi olla järkevää

• Kiinteistömassan hallinta ja ylläpito sekä uudet hankkeet 

olisivat yhden toimijan käsissä

• Sote-toimijalla (tuleva hyvinvointialueorganisaatio) olisi 

kohtuullinen hallinta niihin kiinteistöihin, joissa se toteuttaa 

pääasiallista sote-toimintaansa

• Myös toiminta, jota kiinteistöissä tuotetaan, muodostaa alueella 

yhtenäisen kokonaisuuden

• Yhteisellä organisaatiolla olisi todennäköisesti synergiaetuja 

hallinnon ja ylläpidon osalta

• Yhteisellä organisaatiolla voisi mahdollisesti olla parempi 

neuvottelukyky sijoittajien kanssa ja uusia polkuja rahoituksen 

suhteen voisi avautua

• Keskustelua kannattaa jatkaa ja ottaa kunnat laajasti mukaan

• Sote-uudistuksen, palvelutarpeen muutoksen, 

rahoitusraamien sekä palveluiden yleisen kehittymisen myötä 

sote-palveluiden tilantarve tulee muuttumaan 

tulevaisuudessa. Tilojen suora kustannus soten 

kokonaiskustannuksista on periaatteessa melko maltillinen, mutta 

epätarkoituksenmukaisten tai väärissä paikoissa sijaitsevista 

tiloista aiheutuva palvelutuotannon kustannuksen nousu voi olla 

merkittävää. Tästä syystä voisi olla järkevää jakaa esimerkiksi 

tyhjilleen jäävien tilojen riskiä kuntien kesken. Tällöin kaikki 

voittavat jos toimintaa ei jouduta organisoimaan tilojen 

ehdoilla ja epätarkoituksenmukaisista tiloista voidaan 

tarvittaessa myös luopua.

• Onko kunnilla vaikutin 

siirtää huonokuntoiset

kiinteistöt uuden 

organisaation vaivaksi?

• Onko kunnilla 

vaikuttimia siirtää 

hyväkuntoisia 

kiinteistöjä itseltään 

pois?

• Haluaako kunta 

ylipäätään jatkossa 

vuokrata kiinteistöjä, 

joissa sillä ei ole 

toimintaa (toiminnan 

siirtyessä 

hyvinvointialueelle)?

• Miksi kunta haluaisi 

tulla mukaan tällaiseen 

yhteisorganisaatioon?

Yhteenveto ja johtopäätökset tarkemmin

1) Sote-toiminta ns. sote-kiinteistöissä



Yhteisorganisaation perustaminen olisi teoriassa järkevää ”kaikille sote-

tiloille”, mutta käytännössä mahdotonta

Skenaarion nimi ja 

kuvaus

Alustava arvio 

siirtyvästä 

pinta-alasta 

(m2)

Arvio 

tarkastelun 

jatkamisesta

Alustava johtopäätös Relevantteja kysymyksiä / 

näkökulmia

2.a) Sote-toiminta 

kunnan 

omistamissa 

kiinteistöissä

Varsinaisten sote-

kiinteistöjen 

(skenaario 1) lisäksi, 

organisaatioon 

siirrettäisiin ne osat

kuntien 

omistamista 

kiinteistöistä

(kunnantalot, 

kirjastot, koulut), 

joissa on sote-

toimintaa

~310 000

300 000 m2 

(skenaario 1)

+ ~10 000 m2 

(sote-toimintaa 

muissa kuin 

sote 

kiinteistöissä, 

jotka julkisessa 

omistuksessa)

Tarkastelu ei ole 

käytännössä 

mahdollinen, 

jolloin seuraa 

skenaario 2.b)

• Yhteisorganisaation perustaminen olisi teoriassa 

järkevää, mutta käytännössä mahdotonta

• Tämä johtuu siitä, että sote-käytössä olevia yksittäisiä 

huoneita ja tiloja on haasteellista erottaa muussa käytössä 

olevista tiloista

• Siirrytään tarkastelemaan 

vaihtoehtoa 2.b)

Yhteenveto ja johtopäätökset tarkemmin

2.b) Sote-toiminta kunnan omistamissa kiinteistöissä



Mikäli tarkastelua halutaan jatkaa ns. yhteiskiinteistöjen osalta, kunnat tulee 

ottaa keskusteluihin laajasti mukaan
Skenaarion nimi ja 

kuvaus

Alustava 

arvio 

siirtyvästä 

pinta-alasta 

(m2)

Arvio tarkastelun 

jatkamisesta

Alustava johtopäätös Relevantteja kysymyksiä / 

näkökulmia

2.b) Kunnan toiminta 

kunnan omistamissa 

kiinteistöissä

Edellisen lisäksi, 

organisaatioon 

siirrettäisiin 

kokonaisuudessaan

ne kuntien omistamat 

julkiset kiinteistöt

(kunnantalot, kirjastot, 

koulut), joissa on 

vähäisessäkin määrin 

sote-toimintaa

~480 000

300 000 m2 

(seknaario 1)

+ 180 000 m2 

(sote-

toimintaa 

muissa kuin 

sote-

kiinteistöistä, 

julkisen 

omistuksen 

kokonaispinta-

alan arvio)

Lisäselvittämistä 

kannattaa jatkaa 

harkiten ja 

laajalla kuntien 

osallistamisella

• Yhteisorganisaation pohtiminen vaatii laajaa 

osallistamista kuntien puolelta ja sitä kautta 

lisäselvittämistä

• Soten toiminta kyseisissä kiinteistöissä edustaa murto-

osaa koko julkisesta alueellisesta kiinteistökannasta

• Mikäli yhteisymmärrys löytyy, vastaavat synergiat ovat 

mahdollisia kuin tarkasteltaessa sote-kiinteistöjä:

• Yhteisellä organisaatiolla olisi todennäköisesti 

synergiaetuja hallinnon ja ylläpidon osalta

• Yhteisellä organisaatiolla voisi mahdollisesti olla parempi 

neuvottelukyky sijoittajien kanssa ja uusia polkuja 

rahoituksen suhteen voisi avautua

• Keskustelua kannattaa jatkaa ja ottaa kunnat laajasti mukaan

• Kunnilta häviää (yksinoikeus) vuokranmäärittelyvaltaan ja 

kiinteistöjen käytöstä päätetään yhteisorganisaatiossa, mikä 

voi tehdä kuntien näkökulmasta järjestelystä epäsuotuisaa

• Toisaalta kunnat todennäköisesti hyltyvät riskin yhteisestä 

jakamisesta

• Mikäli kyseiset kiinteistöt määritellään ns. 

yhdyspintakiinteistöiksi, tulee tämä määrittely tehdä 

tarkasti harkiten (=mitä yhdyspintakiinteistöillä oikeastaan 

tarkoitetaan)

• Onko kunnilla vaikutin 

siirtää huonokuntoiset

kiinteistöt uuden 

organisaation vaivaksi?

• Onko kunnilla vaikuttimia 

siirtää hyväkuntoisia 

kiinteistöjä itseltään pois?

• Haluaako kunta 

ylipäätään jatkossa 

vuokrata kiinteistöjä, 

joissa sillä ei ole 

toimintaa (toiminnan 

siirtyessä 

hyvinvointialueelle)?

• Miksi kunta haluaisi tulla 

mukaan tällaiseen 

yhteisorganisaatioon?

Yhteenveto ja johtopäätökset tarkemmin

2.b) Kunnan toiminta kunnan omistamissa kiinteistöissä



Tukipalvelutoimintaa velvoittavat sote-uudistukseen liittyvät järjestelyt 

saattavat puoltaa myös kiinteistöihin liittyvää yhteisjärjestelyä

Skenaarion nimi ja 

kuvaus

Alustava 

arvio 

siirtyvästä 

pinta-alasta 

(m2)

Arvio tarkastelun 

jatkamisesta

Alustava johtopäätös Relevantteja kysymyksiä / 

näkökulmia

2.c) Sotea ja kuntaa 

palvelevat 

tukipalvelut

Edellisen lisäksi, 

organisaatioon 

liitettäisiin julkisesti 

omistettuja 

kiinteistöjä, jotka 

palvelevat sekä 

kuntien että soten 

toimintaa (mm. 

yhteiskeittiöt)

Ei tietoa

Käytettävissä 

olleessa 

aineistossa ei 

ollut tietoa 

tukipalvelu-

kiinteistöjen 

määrästä ja 

sitä ei pystytty 

arvioimaan

Oletettavasti 

nämä 

sisältyvät 

(ainakin osin) 

edellä 

kuvattujen 

kiinteistöjen 

pinta-aloihin

Kyllä, tarkastelua 

kannattaa jatkaa

• Tukiapalvelutoiminta täytyy joka tapauksessa 

yhtiöittää, mikäli se on hyvinvointialueorganisaation 

ja kuntien yhteisessä käytössä ja henkilöstöä ei 

saada luontevasti siirrettyä kunnan ja 

hyvinvointialueen välillä. 

• Edellisestä seuraa, mitä yhteiskiinteistöille tapahtuu. 

Tällöin kannattanee ainakin selvittää edelleen, tulisiko 

tukipalvelukiinteistöt siirtää yhteisen organisaation alle

• Yhteisorganisaation perustaminen voi olla järkevää

• Kiinteistömassan hallinta ja ylläpito sekä uudet hankkeet 

olisivat yhden toimijan käsissä

• Yhteisellä organisaatiolla olisi todennäköisesti 

synergiaetuja hallinnon ja ylläpidon osalta

• Yhteisellä organisaatiolla voisi mahdollisesti olla parempi 

neuvottelukyky sijoittajien kanssa ja uusia polkuja 

rahoituksen suhteen voisi avautua

• Keskustelua kannattaa jatkaa ja ottaa kunnat laajasti 

mukaan

• Onko kunnilla vaikutin siirtää 

huonokuntoiset kiinteistöt 

uuden organisaation vaivaksi?

• Onko kunnilla vaikuttimia siirtää 

hyväkuntoisia kiinteistöjä 

itseltään pois?

• Miksi kunta haluaisi tulla 

mukaan tällaiseen 

yhteisorganisaatioon?

Yhteenveto ja johtopäätökset tarkemmin

2.c) Sotea ja kuntaa palvelevat tukipalvelut



• Tausta-analyysissä on hyödynnetty Tilastokeskuksen, Maakuntien tilakeskuksen, sekä PHHYKY:n 

aineistoa kiinteistöjen toimipaikkalistauksesta Päijät-Hämeessä

• Keskeisenä aineistolähteenä on ollut Kuntaliiton tuore selvitys kiinteistöjen organisoimisen tuesta 

sote-uudistuksessa (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-

ja%20pelatoimitilojen%20muutostukiaineisto_V1.0_8.11.2021.pdf) 

• Skenaarioita on käsitelty NHG:n asiantuntijoiden kanssa sisäisessä työpajassa

• Lisäksi on kuultu tukipalvelujen osalta kansallisen valmistelun etenemistä tukipalvelujen 

organisoimisesta sote-uudistuksessa

• Skenaarioiden johtopäätöksiä on käsitelty HYTE-työryhmän kanssa osallistavassa työpajassa, 

mutta työryhmältä ei saatu juurikaan kommentteja skenaarioihin

• Tarkastelua kannattaa jatkaa siten, että siihen otetaan mukaan nimenomaan kiinteistöalan 

ammattilaisia sekä tulevan hyvinvointialueen puolelta että kunnista Päijät-Hämeen alueelta

Toimeksiannon menetelmät, aineisto ja rajaukset

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-ja%20pelatoimitilojen%20muutostukiaineisto_V1.0_8.11.2021.pdf


Kiinteistöjen organisointiin liittyvää tausta-
aineistoa

2



Kuntaliitto on kartoittanut tuoreessa (11/2021) selvityksessä 

hyvinvointialueuudistuksen (1.1.2023 lähtien) siirtymäajan 3+1 vuotta* 

jälkeisiä uusia toimintamallivaihtoehtoja

Mahdollisia lopputulemia kiinteistöjen organisoimiselle Kuntaliiton selvityksen mukaan

• Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on kaikilta osin yhtiöitetty 

• Toimitilat osittain vuokrattu hyvinvointialueelle / muille toimijoille sote-käyttöön (investointitarpeiden rahoituksen huomiointi 
vuokrasopimuksissa)

• Toimitilat ovat osittain muussa käytössä 

• Toimitilat ovat osittain tyhjillään tai tiloille/maapohjalle suunnitellaan/on toteutettu uutta käyttöä kunnan toimenpiteiden tai kumppanuuksien 
kautta

• Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on voitu myydä osittain tai kokonaan hyvinvointialueelle

• Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on voitu myydä osittain tai kokonaan yksityisille

• Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on mahdollisesti järjestetty hyvinvointialueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteiseen 
kiinteistöyhtiöön (tilat sijoitettu yhtiöön apporttina/yhtiö ostanut tilat)

• Investoinnit uusiin sote- ja pelastustoimitiloihin toteutetaan hyvinvointialueen, kuntien yhtiöiden tai yksityisten toimesta.

• Uusista investoinneista käydään tavoitteellisesti keskustelu hyvinvointialueen ja alueen kuntien välillä ja investoinnin rahoitusmalli arvioidaan 
ja päätetään samalla.

• Investoinnit viedään hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan rahoitusmallista riippumatta.

* Lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan siirtymäajaksi 3+1 vuotta. Tämän jälkeen asia täytyy tarkastella uudemman kerran.

Lähde: Kuntaliitto (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-ja%20pelatoimitilojen%20muutostukiaineisto_V1.0_8.11.2021.pdf , NHG analyysi

Näkökulma, jota myös Päijät-

Hämeessä ja tässä selvityksessä 

tarkastellaan



Tarkasteltavana skenaariona olisi siirtää alueen sote- (ja siihen mahdollisesti läheisesti 

liittyvät) kiinteistöt hyvinvointialueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteiseen 

kiinteistöorganisaatioon

Lähde: Kuntaliitto (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-ja%20pelatoimitilojen%20muutostukiaineisto_V1.0_8.11.2021.pdf , NHG analyysi

Hyvinvointialueen 

kiinteistöt

Kuntien omistamat 

kiinteistöt

Kunta 1

Kunta 2

Kunta 3

Kunta N

PHHYKY

Yhteinen kiinteistöyhtiö

Uudet hankkeet
Nykyisten toimitilojen 

hallinnointi

Organisaatiolla oikeus 

optimoida 

kiinteistösalkkuaan 

Karkea arvio siirtyvästä m2: 250 000 – 500 000 m2

Kuntaliiton selvityksen mukainen ratkaisu:

• Yhteinen toimitilayhtiö hyvinvointialueen sekä hyvinvointialueen kuntien 

välillä voisi olla yksi tapa järjestää sote- ja pelastustoimitilat jatkossa.

• Yhtiöön voisi kuntien ja hyvinvointialueen toimesta sijoittaa apporttina 

nykyistä sote- ja pelastustoimitilakantaa.

• Yhtiö voisi myös ostaa nykyisiltä omistajilta nykyistä sote- ja 

pelastustoimitilakantaa nostamalla vieraan pääoman rahoitusta.

• Yhtiön taloudellisen yhtälön keskiössä ovat yhtiön sopimat vuokrasopimukset 

hyvinvointialueen kanssa.

• Yhtiöön voisi sijoittaa erityisesti pitkän kysynnän sote- ja pelastustoimitiloja.

• Yhtiöön voisi sijoittaa mahdollisesti myös lyhyemmän kysynnän sote- ja 

pelastustoimitiloja, mutta tällöin yhtiöllä tulee olla osaamis- ja taloudellisia 

resursseja tehdä kiinteistökehitystä näiden toimitilojen osalta yhteistyössä 

kuntien kanssa.

• Yhtiöön liittyvä monitahoinen päätöksenteko sekä taloudellisen kokonaisuuden 

mielekkyys kaikille osapuolille vaatii tarkkaa suunnittelua.

Päijät-Hämeen toimeksiannon poikkeava optio:

• Yhteiseen organisaatioon voitaisiin siirtää myös kiinteistöjä, jotka eivät ole 

ns. perinteisiä sote-kiinteistöjä, mutta joissa sote on tällä hetkellä ollut 

(vastikkeettomasti) vuokralla (kuten koulut, kunnantalot, kirjastot)

• Siirrettävät kiinteistöt voisivat olla myös kuntien ns. tukipalveluiden 

kiinteistöjä (kuten keittiökiinteistöjä, jotka tyypillisesti ovat palvelleet myös 

sotea)



Tarkastelun kohteena erityisesti 1) perinteiset sote-kiinteistöt, sekä 2a,b,c) 

kuntien omistuksessa olevat kiinteistöt, jossa sekä sote- että muuta toimintaa

Sote-toiminta ns. 

sote-kiinteistöissä

Kirjastot, kunnantalot, 

koulut

Yksityisen (esim. 

sijoittajan) omistamat 

kiinteistöt

Ns. sotelle 

dedikoidut ja 

mielletyt 

rakennukset

Terveysasema, hoiva-

asumiskiinteistö

Sote-toiminta 

kunnan 

omistamissa 

kiinteistöissä

Neuvolan toimipiste 

kirjastolla. Hoitajan 

vastaanotto kunnantalolla. 

Kouluterveydenhuollon 

yksikkö koululla

Neuvolan toimipiste 

kauppakeskuksessa

Sote-toiminta 

muissa 

kiinteistöissä

Kirjastot, kunnantalot, 

koulut

Kunnan toiminta 

kunnan omistamissa 

kiinteistöissä

Kirjastotoiminta, opetus

kouluilla, kunnan virkamiesten 

työhuoneet kunnantaloilla

Sote ja kuntaa 

palvelevat tukipalvelut

Yhteiskeittiöt ja ruokalat

(voivat sijaita melkein missä 

vain, tyypillisesti mahdollisesti 

muissa sote-kiinteistöissä tai 

kunnallisissa tiloissa)

Kunnan tai muun 

julkisen toimijan 

omistamat kiinteistöt

Toiminta

Sijainti

Käytännön 

esimerkki

Mahdollisuus 

kiinteistö-

siirrosta

Datan status 

Päijät-

Hämeestä

Hyvä käsitys 

kiinteistökannasta

Kohtuullinen käsitys 

kiinteistökannasta
Kohtuullinen käsitys 

kiinteistökannasta

Kohtuullinen käsitys 

kiinteistökannasta

Epäselvä käsitys 

kiinteistökannasta

Tarkasteltavat kiinteistökokonaisuudet kategorioittain

1 2a 2b 2c 3

JULKINEN OMISTUS
YKSTYINEN 

OMISTUS

Ei tarkastelussa



Tilastokeskuksen mukaan Päijät-Hämeessä on sotealan 

rakennuksia* yhteensä (sis. yksityinen) pinta-alaltaan ~330 000 m2

85%

13 516

15%

Pukkila

7%

36%

57%

31%

22 Huolto-

laitos-

rakennukset

23 Muut 

sosiaalitoimen 

rakennukset

146 042 31 297 30 03035 419 19 310 16 380

8 447

23%

9 092

5 495

7 121

21 Terveyden-

huolto-

rakennukset

33%

77%

HeinolaLahti

0%

70%

18%

35%

39%

12%

32%

36%

34%

Hollola

53%

9%

44% 22%

3%

Padasjoki
Orimattila

Myrskylä

27%

Iitti

40%

82%

27%

63%

15%

Asikkala
Hartola

59%

20%

23%

58%

Sysmä

3%

15%

8 997

Kärkölä

Sisältää kaikki tilastokeskuksen F Hoitoalan 

rakennukset (pl. vankilat ja päiväkodit)

Lähde: Tilastokeskus

Sotealan rakennukset Päijät-Häme per 31.12.2019 (m2)

*Sisältää myös yksityisomistuksessa olevat rakennukset, joissa tuotetaan julkista sotea, sekä yksityisomistuksessa olevat yksityisen soten 

rakennukset. Ei sisällä rakennuksia, joiden ensisijainen käyttökohde muu kuin sote.

Julkisesti omistettujen Päijät-Hämeen käytössä olevien sote-kiinteistöjen pinta-ala on noin 300 000 m2 – yksityisen osuus siis arviolta noin 30 000 m2. 



Huomattavaa on, että pelkästään opetusrakennuksia on enemmän kuin 

sote-rakennuksia. Näin ollen ”kaikkien julkisten kiinteistöjen 

tarkastelu” on laajasti soten päätäntävallan ulkopuolella

231 Lasten päiväkodit

214 Terveyskeskukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset

511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

213, 215, 219 Muut terveydenhuoltorakennukset, 

sairaalat ja erityislaitokset

239 Muualla luokittelemattomat 

sosiaalitoimen rakennukset

211 Keskussairaalat

78 048

221 Vanhainkodit

521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

10 407

379 692 8 33357 875 55 656 43 084 39 383138 040

222 Lasten- ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset

32 350

60 878

54 Muut opetusrakennukset

64 422

229 Muut huoltolaitosrakennukset

15 665

Sote- ja opetusrakennukset kategorioittain Päijät-Häme per 31.12.2019 (m2)

Lähde: Tilastokeskus



Valtakunnallisesti v. 2020 sote-rakennukset vastasivat keskimäärin noin 12 % 

kuntien omistamasta rakennuskannasta Suomessa. Vastaavaa aineistoa ei 

ole ollut saatavilla yksinomaan Päijät-Hämeestä

Lähde: Maakuntien tilakeskus, kutsumme sote-rakennuksilla kiinteistöjä, jotka ovat hoitorakennuksina alkuperäisessä aineistossa

Kuntien omistama rakennuskanta, koko Suomi per 30.5.2020 (m2)

9 524 728

5 831 694

4 173 775

3 299 494 3 136 368

1 938 880 1 731 380 1 434 226 1 280 707
916 499 626 300 332 672 294 165
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Kerrosala

Rakennusluokitus

10 Asuinrakennukset

20 Hoitorakennukset

23 Lasten päiväkodit

30 Toimistorakennukset

40 Kokoontumisrakennukset

44 Jäähallit

45 Uimahallit

51 Peruskoulut ja lukiot

52 Ammatilliset oppilaitokset

53 Muut opetusrakennukset

60 Varastorakennukset

70 Liikenteen rakennukset

90 Muut rakennukset

Pelkästää soterakennusten poistuminen 

kuntien kiinteistöportfoliosta ei siis 

vähentäisi merkittävästi kuntien 

kiinteistöportfolion hallinta- ja 

ylläpitotaakkaa



Liitteet: Lisämateriaalia alueen kiinteistöistä3



PHHYKY:n vuokraama pinta-ala noin 196 000 m2, joista 154 000 m2 on 

julkisessa (pääasiassa kuntien) omistuksessa. Tämä vastaa ~80 % 

PHHYKY:n vuokraamasta kokonaispinta-alasta

Lähde: PHHYKY toimipaikkalistaus (2021), Maakuntien tilakeskus (2020)

* Ei sisällä ESH sairaaloita

PHHYKY:n toimipaikkojen jakauma (m2) käyttötarkoituksen ja omistajan mukaan (1.1.2021)*

Teema Havainto:

Esitetty pinta-

ala

Pinta-ala perustuu PHHYKY:n 

vuokrasopimusten mukaiseen käytössä 

olevaan pinta-alaan

Pinta-ala 

(rajaus)

Ne kiinteistöt, joissa sote:n lisäksi muuta 

toimintaa (esim. kauppakeskus, koulu, 

kunnantalo) ovat kokonaispinta-alaltaan 

näytettyä suurempia. Muu pinta-ala ei sisälly 

oheiseen kuvaajaan (tästä karkea arvio 

seuraavalla kalvolla)

Sote-toimintaa 

muussa 

kiinteistössä

PHHYKY:n toiminta muissa kuin sote-

kiinteistöissä on laajuudeltaan vain 27 889 

m2 eli noin 10 % kaikesta PHHYKY:n 

käyttämästä pinta-alasta (300 000 m2).

8%

5 093 m2

92%

Yksityinen omistus

Omistus ei tiedossa

163 180 m2 27 889 m2

89%

1%

Sote-toimintaa muussa kiinteistössä

10%

Ei relevantti tai ei tietoaSote-toimintaa sote-kiinteistössä

33%

Julkinen omistus

66%

2%

Omistus

Käyttö

Tummansinisellä merkityt 

kiinteistöt ovat julkisessa 

omistuksessa (154 000 

m2). Tämä kokonaisuus 

kattaa ~80 % kaikesta 

PHHYKY:n vuokraamasta 

pinta-alasta.

Vuokratun pinta-alan lisäksi PHHYKY omistaa omia kiinteistöjä (3 kpl) noin 100 000 m2 edestä.

PHHYKY käyttää toimintaansa noin 300 000 m2 (196 000 + 100 000 m2) ja Heinola/Sysmä noin 50 000 m2

Yhteensä julkiseen soteen käytetään Päijät-Hämeessä noin 350 000 m2 (josta osa on esim. kauppakeskuksissa).

Esim. 

kauppakeskukset tai 

kiinteistösijoittajien 

omistukset

Esim. koulut, 

kunnantalot



Kiinteistöistä, joissa PHHYKY on vuokralla, ~ puolet (56 %) palvelee 

sekä sotea että muuta (pääasiallisesti) kunnallista toimintaa 

(kiinteistöjen lukumäärästä laskettuna)

60 kpl

85 kpl

86 kpl

60 kpl

5 kpl

6 kpl

Toimipaikat 

omistajan 

mukaan

Toimipaikat 

käyttötarkoituksen 

mukaan

Puhtaasti sote

Sote ja muuta

Ei tietoa

Kunnan omistus

Muu kuin kunta

Ei tietoa

151 kpl 151 kpl

Lähde: PHHYKY toimipaikkalistaus (2021), Maakuntien tilakeskus (2020)

* Ei sisällä PHHYKY:n omistamia kiinteistöjä

PHHYKY:n toimipaikkojen kiinteistöt (kpl joilla 

kiinteistötunnus) käyttötarkoituksen ja omistajan mukaan 

(1.1.2021)*

Teema Havainto:

Käyttötarkoitus 

(sote)

PHHYKY:n käyttämistä kiinteistöistä 40 % (60/151) on yksinomaan 

soten käytössä

Käyttötarkoitus 

(sote + muu)

Valtaosa (57 %, 86/151) PHHYKYn käyttämistä kiinteistöistä 

palvelee sekä sotea että muuta toimintaa, mutta pinta-alaltaan 

vastaa vain 10% PHHYKY:n toiminnasta (27 889 m2)

Muu toiminta on tyypillisesti muuta kunnallista toimintaa (koulut, 

kirjastot, kunnantalot)

Omistus 

(julkinen)

Kunnan tai kunnan kiinteistöyhtiön omistuksessa kyseisistä 

kiinteistöistä oli 56 % (85/151)

Omistus (muu 

kuin julkinen)

Muiden toimijoiden omistuksessa kyseisistä kiinteistöistä oli 40 % 

(60/151)

Muut omistajat ovat tyypillisesti yksityistä sektoria

Yhdessä kiinteistössä voi olla useita rakennuksia. Maakuntien tilakeskuksen selvityksessä, 

PHHYKY:n arvioitiin olevan vuokralaisena 245 osoitteessa, näistä vuokratuista tiloista noin 

120 oli pieniä, alle 100m2 toimipisteitä. Toimipaikkalistaus ei sisällä PHHYKY:n 

omistuksessa olevia kiinteistöjä (3kpl), joiden kokonaispinta-ala suuruusluokaltaan ~100 

000 m2, josta valtaosa keskussairaalaa.



Niissä kiinteistöissä, joissa sote ei ole ensisijainen käyttökohde, 

soteen käytetty pinta-ala on vain murto osa kokonaispinta-alasta

Lähde: PHHYKY toimipaikkalistaus (2021)

PHHYKY:n toimipaikkojen pinta-ala jakauma (m2) omistajan 

mukaan kiinteistöissä, joissa muuta kuin sote-toimintaa 

(1.1.2021)

Teema Havainto:

Toiminnan laajuus 

muissa kuin sote-

kiinteistöissä

Pinta-alaltaan PHHYKY:llä toimintaa ei-sote 

kiinteistöissä noin 27 889 m2, mikä vastaa noin 10 % 

kaikesta PHHYKY:n toimitilapinta-alasta (~300 000 m2) 

Relevantti pinta-ala Koko toiminnan pinta-alasta vain kolmannes     (9 120 

m2 ~33%) on julkisessa omistuksessa (koulut, kunta- ja 

virastotalot, yms.) - muut yksityistä (kauppakeskukset, 

kiinteistösijoittajat yms.)

Arvio julkisesti 

omistettujen 

kiinteistöjen 

kokonaispinta-ala

Kokonaisuudessaan vain murto-osa kiinteistön pinta-

alasta sote-käytössä. 

Olemme arvioineet tämän osuuden olevan 5 %.

Tällöin kyseisten kiinteistöjen kokonaispinta-ala olisi 

180 000 m2.

Omistus

Käyttö

Yhteensä 86 

kiinteistöä.

18 326

9 120

Omistus epärelevantti

Omistus ei tiedossa
443

Sote 

toimintaa 

muissa 

kiinteistöissä

27 889

Julkinen omistus

9 120

180 000

Julkisesti omistetut ei-

sote kiinteistöt, joissa 

myös sote-toimintaa

170 880

Mikäli keskusteluun otetaan myös muiden kuin sote-kiinteistöjen siirto, on 

hyvä ymmärtää, että muut kuin sote-kiinteistöt edustavat isoa osaa julkisesti 

omistetusta kiinteistömassasta.



Keskustelu/Jamboard: Mikä puoltaisi eri tahojen kiinteistöjen siirtoa yhteisomistuksessa olevaan organisaatioon?

Työryhmän näkökulmia 22.11.2021 työpajassa

Hyvinvointialueen näkökulma Kunnan näkökulma

PLUSSAA: MIINUSTA PLUSSAA: MIINUSTA

Sote-toiminta ns. 

sote-kiinteistöissä

1

YLEINEN HAVAINTO:

Pahin skenaario: unohdetaan asiakas. Koulut: oppilashuollon täytyy tapahtua fyysisesti samoissa tiloissa. Hieman kauhistuttaa tämä suunnittelu. // 

HUOM! Edelleen tarkoitus, että oppilashuolto tapahtuu sivistystoimen kanssa samoissa tiloissa. Tilojen omistajuus keskustelussa

Sote-pääkiinteistöt 

kannattaisi olla yhden 

toimijan alla. Järkevöittäisi 

organisointia

Kaikkien kuntien 

näkökulmasta huolestuttaa: 

kiinteistöt ovat hyvin eri 

tasoisia (siirretäänkö tosiaan 

vain huonokuntoiset)

YLEINEN KYSYMYS:

Mikä olisi ammattisijoittajan mielestä rationaalinen hinnoittelumalli?

Mitkä kiinteistöt toisivat arvoltaan suuren osan kokonaisuuteen?

Mietitään mahdollinen yhtiömuoto myöhemmin



Keskustelu/Jamboard: Mikä puoltaisi eri tahojen kiinteistöjen siirtoa yhteisomistuksessa olevaan organisaatioon?

Työryhmän näkökulmia 22.11.2021 työpajassa

Hyvinvointialueen näkökulma Kunnan näkökulma

PLUSSAA: MIINUSTA PLUSSAA: MIINUSTA

Sote-toiminta 

kunnan 

omistamissa 

kiinteistöissä

2a

Kunnan toiminta 

kunnan 

omistamissa 

kiinteistöissä

2b

KYSYMYS:

Voidaanko HYTE- ja yhdyspintakiinteistöt olle ne, joita viedään eteenpäin?

Miten rajataan, mitä ovat HYTE- ja yhdyspintakiinteistöjä?

Todella vaikeaa nähdä, että 

kouluja annettaisiin yhteisiin 

organisaatioon. 

RAJANVETO: selkeästi 

hyvinvointiasemia. PEKE-

keskus: onko liian rajoilla? 

Kenelle kuuluu?

Toki sivistystoimen tiloissa 

sijaitsevat tulevat sote-tilat 

pitää käsitellä joka 

tapauksessa. Voiko tässä olla 

välivuokrausmahdollisuus?



Keskustelu/Jamboard: Mikä puoltaisi eri tahojen kiinteistöjen siirtoa yhteisomistuksessa olevaan organisaatioon?

Työryhmän näkökulmia 22.11.2021 työpajassa

Hyvinvointialueen näkökulma Suuren kunnan näkökulma Pienen kunnan näkökulma

PLUSSAA: MIINUSTA PLUSSAA: MIINUSTA PLUSSAA: MIINUSTA

Sote ja kuntaa 

palvelevat 

tukipalvelut

2c

Kaikki julkiset 

kiinteistöt

BONUS

Ei kommentteja


