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Toimitilajohtaminen on osa kiinteistöjohtamista. Sen tavoite on tukea organisaation 

ydintoiminnan tuloksen tekemistä tarjoamalla lisäarvoa tuottava työympäristö ja toimia 

omalta osaltaan organisaation toimintaprosessien kehittämisen tukena. Lisäarvo on 

pystyttävä perustelemaan johtamisjärjestelmässä tärkeimmille sidosryhmille. Tuotettua 

lisäarvoa ja suorituskykyä tulisi mitata kriittisesti sopivilla mittareilla.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimitilajohtamisen kytkeytymistä organisaatioiden 

strategiseen johtamiseen ja lisäarvoketjuun. Tutkimuksessa kartoitettiin myös toimiti-

lajohtamiseen soveltuvia suorituskyvyn mittausmenetelmiä. Kyselytutkimus kohdistet-

tiin valtionhallintoon. Verkkokyselynä toteutetun tutkimuskyselyn kysymykset käsitteli-

vät toimitilajohtamisen integroimista strategiseen johtamiseen, suorituskykymittausta ja 

lisäarvotekijöitä.  

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimitilajohtamiskentän tutkimus, kä-

sitteet, liittäminen johtamisprosessiin sekä suorituskyvyn mittaus tarvitsevat lisätutki-

musta. Suomen valtionhallintoon kohdistettu tutkimuksen otanta osoitti, että toimitilajoh-

tamisen suorituskyvyn kokonaismittausjärjestelmien käyttö vastaajien keskuudessa on 

hyvin vähäistä. Yksittäisiä tunnuslukuja seurataan lähinnä erilaisista raporteista ja kes-

keisimpiä mittareita ovat henkilöstötyytyväisyys ja tilatehokkuus. Olennaista on liittää 

toimitilajohtaminen strategisen johtamisen osaksi ja toteuttaa käytettävät mittarit siten, 

että ne ovat käyttökelpoisia ja tukevat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation stra-

tegisia ydintavoitteita sekä toimintaa.   

Tutkimuksessa esille tuodut näkökohdat auttavat toimitilayksiköitä määrittelemään sekä 

osoittamaan lisäarvonsa organisaatiolle ja hahmottamaan eri mahdollisuuksia suoritus-

kyvyn mittaamiselle. Tutkimus tuotti myös ehdotuksia jatkotutkimuksille. 
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Facilities management (FM) is part of real estate management (REM). Its goal is to 

support the organization's core business performance by providing a value-added work 

environment and to contribute to the development of organizational processes. The 

added value must be able to justify the key stakeholders in the management system. 

The added value and performance should be measured critically with suitable meters. 

The aim of the study was to investigate the link between business management and the 

strategic management and value chain of organizations. The survey also identified per-

formance measurement methods suitable for business management. The survey was 

targeted at the Finnish central government. The questions in the online survey were 

about integrating business management into strategic management, performance 

measurement, and added value factors. 

The study concludes that research and concepts in the field of business management 

and performance evaluation of performance management processes and performance 

indicators need further research. The sampling collected from the Finnish central gov-

ernment showed that the use of measurement systems by respondents is very limited. 

Various reports are used for monitoring individual key figures. Personnel satisfaction 

and space efficiency proved to be key indicators of the research survey. It is essential 

to select and implement the indicators that are used so that they are usable and best 

support the organisation's strategic core goals and activities.  

The aspects highlighted in the study contribute to defining and demonstrating added 

value to the organization. It also helps to perceive different possibilities for measuring 

performance. The research also produced suggestions for further research.  

 

 



 
 

ALKUSANAT 

 

Matka tuotantotalouden suorituskyvyn johtamisen koulutusohjelmassa on ollut antoista ja 

tämän diplomityön valmistumisprosessi vaiherikas. Diplomityöprosessi käynnistyi aluksi 

sisäisen tarkastuksen organisaatiolle tuottaman lisäarvon ja suorituskyvyn mittauksen pa-

rissa. Työn empiirisen tutkimusympäristön kadotessa silloisen työnantajan ulkoistaessa 

oman sisäisen tarkastuksen toiminnan myös diplomityön aihe vaihtui.  

 

Työn uudeksi aihepiiriksi valikoitui organisaatioiden toimitilajohtaminen. Työssä tarkastel-

len toimitilajohtamisen liittämistä strategiseen johtamiseen sekä toimitilajohtamisen tuo-

man lisäarvon määrittelyn ja soveltuvien suorituskykymittareiden kartoittamista. Tälle 

työlle olen saanut tarkastelupintaa eri ulottuvuuksista myös käytännön tasolla työskennel-

lessäni diplomityön valmistumisen aikana Vantaan kaupungin ja Tullin toimitilajohtamisen 

tehtävissä, joista heille kiitos tästä mahdollisuudesta.  

 

Kiitokset Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön ammattitaitoiselle opettaja- 

ja henkilökunnalle sekä Tudi-ohjelman opiskelutovereille. Kanssanne oli innostavaa, luo-

vaa, oppivaa ja avointa työskennellä.  

 

Kiitos myös Metsämiesten Säätiölle, joka tuki diplomityöprosessia apurahalla. Apurahaa 

suunnattiin muun muassa kansainvälisten tutkimusmateriaalien hankintaan. 

 

Erityinen kiitos kuuluu vaimolleni ja perheeni lapsille, jotka ovat tavoitteellisesti tukeneet 

opintojani. Ilman Teidän tukeanne tämä huikea tuotantotalouden oppimismatka olisi voinut 

jäädä toteutumatta.  
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1. JOHDANTO

 

1.1 Toimitilajohtaminen  

 

Organisaatioilla on ydintoimintaan tarvittavat toimitilat ja siten jokaisella organisaatiolla 

voidaan katsoa olevan myös toimitilajohtamista. Useilla toimialoilla organisaatioiden tuo-

tanto- ja toiminta ympäristöt muuttuvat nopeasti. Kilpailukykyisyyden säilyttämiseksi orga-

nisaation kaikkia kustannustekijöitä on pystyttävä seuraamaan ja ohjaamaan. Toimitilajoh-

taminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi organisaatioiden ydinjohtamisen ulottuvuu-

deksi. Toimitilat ovat taloudelliselta vaikuttavuudeltaan organisaatioille yksin keskeisin 

kustannustekijä tuotanto- ja henkilöstökulujen ohella. Toimitilajohtamisen merkityksen si-

säistäminen, organisointi ja sen laadukas toteuttaminen ovat yksi keskeinen tulosjohtami-

sen ulottuvuus organisaation johtamisen kokonaiskentässä. 

 

Toimitilajohtamisen merkityksen organisaation toiminnan tuottavuuteen ja kustannuksiin 

ymmärtäneet organisaatiot kytkevät toimitilajohtamisen riittävän ylös organisaation johta-

misjärjestelmässä. Laadukkaalla ja ennakoivalla toimitilajohtamisella voidaan kustannus-

tenhallinnan lisäksi vaikuttaa mm. työympäristötekijöihin, työntekijöiden viihtyvyyteen, ym-

päristötekijöihin ja yrityksen imagoon. Viime vuosina myös Suomen valtionhallinnossa on 

kehitetty toimitilajohtamista. Siihen liittyen Valtiovarainministeriö asetti ja johtaa HTH-pro-

jektia (Hallinnon Tila Hallinta projekti). Se on valtionhallinnon yhteinen toimitilajohtamisen 

apuväline toimitiloja koskevaan suunnitteluun, ohjaukseen, mittaukseen ja päätöksente-

koon.  

 

Toimitilajohtaminen tarjoaa tukea organisaation ydintoiminnolle palvelujen muodossa ja 

sen keskeinen tavoite on yhdistää toimitilajohtamiseen liittyvät tiedot tuottavasti organi-

saation strategioihin, prosesseihin ja henkilöstöön liittyviin asioihin. Toimitilat ovat organi-

saation merkittävä resurssi. Niiden tuottavuuteen yhtenä keskeisenä tuotannontekijänä ja 

resurssina on kiinnitettävä organisaatioiden toiminnassa keskeistä huomiota. Toimitilajoh-

tamisen mallinnuksia ja suorituskyvyn mittausmenetelmiä tulisi kehittää sekä tuottavuu-

den, että toiminnallisuuden kautta unohtamatta tilan käyttäjien asiakaskokemusta ja ym-

päristötekijöitä. Suorituskykyisellä ja kestävällä toimitilajohtamisella voidaan saavuttaa or-

ganisaatiota, työntekijöitä, sidosryhmiä ja ympäröivää yhteiskuntaa laajasti hyödyttäviä tu-

loksia.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaista lisäarvoa strateginen toimitilajohtamien 

tuo organisaation toimintaan ja lisäksi millaisilla menetelmillä toimitilajohtamisen suoritus-

kykyä sekä lisäarvon tuottamista organisaatiolle voidaan arvioida. Tutkimuksessa tarkas-

tellaan toimitilajohtamista osana koko yrityksen lisäarvoketjua ja strategista johtamista. 

Tutkimusaihe on ajankohtainen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen käytön kannalta. Toimi-

tilajohtamisen rooli on muuttunut osaksi organisaation strategisia toimintoja.  

 

Toimitilajohtaminen on saanut valtionhallinnossa keskeisemmän roolin strategisessa joh-

tamisessa muun muassa sen taloudellisen vaikuttavuuden ja työympäristön tuottavuuste-

kijöiden takia. Toimitilajohtamisen rooli valtiollisella sektorilla on korostunut 2000-luvulla 

merkittävämmäksi osaksi organisaation kustannustehokkuutta ja sitä pidetään yhtenä 

merkittävänä kustannusjohtamisen tukipilarina organisaatioissa. Toimitilajohtaminen, toi-

mitilastrategioiden liittäminen organisaation ydinstrategioihin, toimitilajohtamisen tuotta-

man lisäarvon ja sen suorituskyvyn mittauksen rooli korostunee entisestään. Ne todennä-

köisesti tulevat saamaan yhä merkittävämmän painoarvon organisaatioiden johtamisessa, 

kun ala kokonaisuudessaan kehittyy.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toimitilajohtamisen suorituskykyä ja sen tuomaa lisä-

arvoa valtionhallinnon organisaation toimintaan. Tutkimus jakaantuu teoriaosuuteen, ky-

selytutkimukseen ja tulosten tarkasteluun. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään tutkimusteh-

tävään liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja teorioita sekä käsitteelliset lähtökohdat. Kysely-

tutkimus otannalla selvitetään toimitilajohtamisen liittämistä strategiseen johtamiseen, li-

säarvotekijöitä, suorituskykymittareita ja käytössä olevia mittausmenetelmiä valtionhallin-

nossa. Tutkimuskysymyksiksi asetetaan:  

 

1. Miten toimitilajohtaminen kytkeytyy valtionhallinnon strategiseen johtamiseen? 

2. Millaista lisäarvoa toimitilajohtaminen tuo valtionhallinnon organisaation johtamis- 

ja hallintoprosessiin?  

3. Millaisilla menetelmillä toimitilajohtamisen suorituskykyä ja sen lisäarvon tuotta-

mista valtionhallinnon organisaatiolle voidaan arvioida? 
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Tutkimustehtävä rajataan tuottamaan vastaukset tutkimuskysymyksiin sekä kartoittamaan 

mahdollisia jatko tutkimuksen tarpeita. Tutkimus ei ota kantaa varsinaisen suorituskyky-

mittariston rakentamisen prosessiin ja sen implementointiin. Teoriaosuudessa käsitellään 

tarkoituksenmukaisen laajasti tutkimukselle olennaisia teorioita tutkimustiedon, lähdekir-

jallisuuden sekä alan artikkeleiden pohjalta. Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan ky-

selytutkimusotannalla. Edellisten pohjalta tehdään tutkimustulosten analysointi.  

 

1.3 Tutkimuksen metodologia, toteutus ja rakenne 

 

Anttilan (2006, s. 121-122) mukaan tutkiva toiminta käynnistyy tekijän kiinnostuksen koh-

teen ja sen ontologisten perusteiden analysoinnilla. Tutkija määrittelee ja erottelee tutkit-

tavasta kohteesta relevantin ilmiön, jonka haluaa selvittää tai kysymyksen, johon haluaa 

vastauksen. Tutkimustehtävä analysoidaan huolellisesti ajatellen, mihin pyritään. Tutki-

muskysymysten luonne osoittaa sen aineiston suuntaan, josta vastaus saadaan. Määriä 

ja kertoja kysyttäessä kootaan numeroina näkyvää määrällistä aineistoa. Laatuja kysyttä-

essä kootaan laatujen määrittelemiseen soveltuvaa aineistoa. Haastattelussa kysytään 

ihmisten arvioita ja mielipiteitä jostakin. Observoidessa tehdään havaintoja. Kysymykset 

voidaan tehdä monin eri tavoin ja jokainen eri tavoin tehty kysymys johtaa erilaiseen rat-

kaisuun siitä, missä kontekstissa ja millä tavoin analysoituna saadaan paras vastaus. 

 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Anttila (2006, s. 280-283) mää-

rittelee ladullisen tutkimuksen olevan ilmiön olemuksen ja laatujen selvittämistä, joka läh-

tee liikkeelle aineistosta itsestään. Tavoitteena on selvittää tunnuspiirteitä kohteena ole-

van ilmiön käsitteellistämiseksi sekä aikaansaada tietoa, jolla on merkitystä yleisemmin, 

kun pelkästään yhdelle tutkittavalle kohteelle. Laadullisessa tutkimuksessa aikaisem-

masta tutkimustiedosta sekä käytännön kokemuksesta muodostuu tutkijan esiymmärrys 

ja käsitteenmuodostuksen oletetut lähtökohdat. Tutkimusaineiston niin osoittaessa tutkija 

on valmis muuttamaan tai jopa kumoamaan niitä. Laadullisessa tutkimuksessa on mah-

dollisuus käyttää monenlaisia tutkimusmenetelmiä ja syvyystasoja. Edetessä deduktiivi-

sen päättelyn logiikan mukaan tutkimuksen lähtökohdissa nojataan teoriaan siten, että ai-

kaisemmista tutkimustuloksista johdetaan hypoteeseja, jotka todennetaan empirian 

avulla. Laadullisen tutkimuksen voi nähdä abduktiona, päättelyprosessina, jossa johtopää-

tökset muodostuvat teorian ja käytännön näkökulman vuorottelusta.  
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Pitkärannan (2010, s. 9) mukaan laadullisessa tutkimuksessa löytyy paljon lähestymista-

poja. Tutkimustehtävän ja kysymyksen kannalta on valittava soveliain. Kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista lähestymistapaa voi käyttää myös samassa tutkimuksessa. Laadullinen tut-

kimus on kokonaisuus, jossa aineistojen keräämistä pohdittaessa on pohdittava myös nii-

den analysoimista. Tämä koskee kuvailevaa, ymmärtävää ja tulkitsevaa sosiaalista kon-

struktivismia (kauppatieteellinen lähestymistapa) sekä toimintatutkimuksen otteella tehtä-

vää organisaatiotutkimusta tai mallintavaa tuotekehitystutkimusta.  

 

Tässä kvalitatiivisessa organisaatioiden toimitilajohtamista käsittelevässä tutkimuksessa 

kyselytutkimuksen tulosten esittämisen osalta lähestytään tietyltä osin puolikvantitatiivista 

tutkimusta. Tutkimuksen kyselytutkimukseen liittyvät luonteeltaan laadulliset kysymykset 

ja väittämät ilmaistaan osittain tilastollisella Likertin 5-portaisella asteikolla. Tämän tutki-

muksen tutkimusstrateginen lähestymistapa on Survey-tutkimus. Hirsijärven et. al (2009, 

s. 134) mukaan Survey-tutkimuksessa kerätään säännönmukaisesti tietoa esimerkiksi ky-

selylomakkeella. Näin saadulla tiedolla pyritään arvioimaan, vertailemaan ja selittämään 

tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä.  Tutkimuksen käytännön toteutusta selvitetään tar-

kemmin luvussa neljä. 

 

Tutkimus rakentuu seitsemästä luvusta, jotka on esitetty kuvassa yksi. Luvussa yksi esi-

tellään tutkimuksen aihepiiri ja alustavat tiedot. Lisäksi esitetään tutkimuksen tavoitteet ja 

rajaukset tutkimukselle. Luvussa kaksi referoidaan aikaisempia tutkimuksia tutkimuksen 

lähtökohtien tarkentamiseksi. Luvuissa kolme ja neljä keskitytään teoreettisen viitekehyk-

sen tarkasteluun toimitilajohtamis käsitteen ja lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Vii-

dennessä luvussa esitellään kyselytutkimuksen toteutus sekä sen keskeiset tulokset. Kuu-

dennessa luvussa arvioidaan, kuinka hyvin tutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaamaan ja 

tehdään kokoava johtopäätös tutkimuksesta ja sen tuloksista. Seitsemännessä luvussa 

tehdään yhteenveto tutkimuksen kokonaistuloksista.  
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. 
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Teoreettinen lähtökohta 

 

Keskeisenä aineistona teorian kartoitukselle ovat toimitilajohtamisesta tehdyt tutkimusra-

portit ja kirjallisuus sekä toimitilajohtamisen kansainvälisen kattojärjestön IFMA:n (Inter-

national Facility Management Assaciation) tuottamat tutkimusraportit. Tutkimuksessa on 

hyödynnetty myös Hallinnon tilahallintapalvelu tietopalvelun aineistoja valtion toimitilojen 

johtamiseen ja kehittämiseen. Hallinnon tilahallintaprojekti on Valtiovarainministeriön 

asettama ja johtama. Palvelun tavoitteena on auttaa valtion organisaatioita tilojenkäytön 

sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa. Aineistoja reflektoidaan teoriakat-

sauksessa toimitilajohtamisen suorituskyvyn teorioita käsittelevään kirjallisuuteen ja artik-

keleihin. Teoreettisen tarkastelun pohjalta muodostetaan kyselytutkimuksen kyselynaset-

telun runko. Edelliset osat yhdistämällä kootaan tutkimusyhteenveto. 

 

Toimitilajohtamisessa on kyettävä keskustelemaan toimitilaprosessien suunnittelemi-

sesta, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja johtamisesta ylimmän johdon tasolla. Kustannus-

tehokkuuden ja suorituskyvyn kehittämiseksi on kyettävä saamaan kustannukset lä-

pinäkyviksi ja pystyttävä mittaamaan toimitilajohtamisen lisäarvotekijöitä sekä suoritusky-

kyä. Ennakoinnin ja innovatiivisuuden rooli korostuu myös perinteisen johtamisen rinnalla 

tilaratkaisujen suunnittelussa ja hallinnassa. Toimitilajohtamisessa on hyödynnettävä au-

tomaatio- ja tietojärjestelmiä. Toimitilaratkaisuilla on myös ulottuvuus työympäristön tuot-

tavuuteen, organisaation kestävään kehitykseen sekä yritysimagoon. Kaikki organisaa-

tiosta saatava suunnittelutieto ja organisaation tarpeet on pystyttävä kytkemään toimitilo-

jen hallintaprosessiin parhaan lisäarvon saavuttamiseksi. 

 

Payant & Roper (2014, s. 3-4) kiteyttävät toimitilajohtamisen kenttää seuraavasti. Toimiti-

lajohtaminen on organisaation keskeinen ydintoiminto ja johtamistehtävä. Toimitilajohta-

jan on toimitilajohtamisosaamisen lisäksi tunnettava organisaation ydintoiminta, jota toi-

mitiloilla tuetaan. Toimitilajohtaja on asemoitava organisaatiossa vähintään samalle ta-

solle, kuin henkilöstöjohtaja tai tietohallintojohtaja ja hänen on oltava johtamistaidoiltaan 

johtajakollegoidensa tasolla. Taitava toimitilajohtaminen perustuu hyvään johtamiseen ja 

oikeanlaiseen organisoitumiseen.  
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Toimitilajohtamisen ja toimitilajohtajan keskeinen työkalu on toimitilastrategia. Strategian 

tulisi sisältää myös pääomasuunnitelma toimitilojen osalta vähintään seuraavaksi kymme-

neksi vuodeksi. Nämä strategiset suunnitelmat palvelevat toimitilajohtamista. Ne osoitta-

vat myös, että toimitilajohtaja tuntee yrityksen ydintoiminnan tarpeet ja osallistuu omalta 

osaltaan ydintoiminnan suunnitteluun. Toimitilajohtamisen onnistumiseksi on ymmärret-

tävä, että toimitilakustannukset eivät ole aikaisemmin saaneet johtamisessa niin keskeistä 

huomiota kuin nyt. Toimitilajohtajat voivat omasta johtamisasemastaan vaikuttaa merkit-

tävästi organisaation resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toimitilajohtamisessa 

vaaditaan korkeaa etiikkaa ja luottamusta. Toimitilayksiköillä on myös oman organisaation 

ulkopuolelta ostettuja toimintoja, joten innovatiivisuus, sopimusneuvottelutaidot ja hallin-

nolliset taidot ovat olennaisia jokaiselle toimitilajohtajalle. Kestävä kehitys, turvallisuus-

asiat ja poikkeustilanteiden johtaminen ovat tehtäviä, joista johto ja asiakkaat ovat erityi-

sen kiinnostuneita ja ne on toimitilajohtamisessa hallittava.  

 

Toimitilajohtamisen kansainvälinen kattojärjestö International Facility Management Asso-

ciation, IFMA (2018, s. 43) on listannut toimitilajohtamiseen tarvittavaa ydinosaamista. 

Sen mukaan toimitilajohtamisessa tarvittavia johtamisosaamisalueita ovat muun muassa 

strateginen johtaminen, tietojohtaminen, teknologiajohtaminen, projektijohtaminen, laatu-

johtaminen ja suorituskyvyn johtaminen. Lisäksi keskeistä ydinosaamista ovat myös toi-

mintojen ylläpitäminen, liiketoiminnan rahoitus, kestävä kehitys, käyttöastehallinta, inhi-

millisten voimavarojen hallinta, kiinteistöjenhallinta riskienhallinta ja viestintä.  

   

Payant & Roperin (2014, s. 4-8) mukaan yksityisellä sektorilla toimitilajohtamiseen liiketoi-

minnassa ja johtamisessa ei ole kiinnitetty vielä niin paljon painoarvoa, kun julkisella sek-

torilla. Heidän mukaan toimitilajohtaminen sisältää useita tieteenaloja, joilla varmistetaan 

rakennetun ympäristön toimivuus integroimalla ihmiset, paikka, prosessi ja teknologia. 

Kansainväliset standardit tulevat osaltaan yhdenmukaistamaan toimitilajohtamista ja li-

säämään tietoa sen merkityksestä. Payant & Roper esittävät toimitilajohtamisen yleisten 

tehtävien luettelon kuvaamaan toimitilajohtamisen laajaa kenttää taulukon yksi mukaan 

seuraavasti.   
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1. Toiminnan johtaminen 

• Toiminnan suunnittelu  
• Toiminnan organisointi 
• Henkilöstöresurssien suunnittelu 
• Toiminnan ohjaaminen 
• Toiminnan kontrollointi 
• Toiminnan arviointi 
2. Toimitilasuunnittelu ja ennakointi 

• Tiedon keräys toimintayksiköistä 
• Strateginen tilasuunnittelu (3-10 vuotta)  
• Operatiivinen tilasuunnittelu (12 kk – 3 

vuotta)  
• Ennakoiva tilasuunnittelu (koko organi-

saation laajuinen)  
• Organisaatiotasoinen tila-ohjelmointi  
• Organisaation kattavat taloudelliset en-

nusteet 
• Pääoman hallinta 
3. Vuokrauksenhallinta 

• Omien tilojen ulosvuokraus ja vuokrattu-
jen tilojen sisään vuokraus 

• Vuokrattujen tilojen hallinto ja johtaminen 
• Vuokratilasuunnittelu, tilojen hallinta ja ti-

lantarpeen ennakointi 
4. Tilasuunnittelu, sijoittuminen ja tila 

hallinta 

• Tilojen sijainti 
• Tilojen hallinta 
• Tilatarpeen ennakointi 
• Tilajohtaminen 
5. Tekninen ja arkkitehtuurinen suunnit-

telu 

• Kokonaisuudenhallinta ja ennakointi 
• Rakennussuunnittelu 
• Arkkitehtuurinen suunnittelu  
• Keskeisten tietojärjestelmien tekninen 

suunnittelu ja ylläpito 
• Rakennetun ympäristön hallinta 
• Jatkuvuus ja palautumissuunnittelu 
• Suunnitelmien laatiminen ja niiden päivit-

täminen 
• Ohjeiden noudattaminen 
• Liikennesuunnittelu 

• Kaavoitusmääräykset 
 

6. Työympäristösuunnittelu ja johtaminen 

• Työympäristön suunnittelu 
• Työpistesuunnittelu 
• Kalustesuunnittelu 
• Kustannusennusteet ja laskelmat 
• Työympäristön hallinta 
• Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 
• Tilamuutosten johtaminen 

— Muutostöiden ja kunnostusten hal-
linta 

— Kalusteasennukset 
— ICT-asennukset 
— Muiden välineiden ja tarvikkeiden 

hankkiminen  
— Kalusteiden hankkiminen  
— Tarvittavien tietojen päivittäminen  
— Projektin johtaminen   

7. Budjetointi ja laskentatoimi  

• Yhteys tilasuunnitteluun ja työsuunnitel-
miin  

• Budjettiesitys ja budjetointi (1-2 vuotta) 
• Hallintobudjetti 
• Rahoitusbudjetti 
• Toimintojen ja ylläpidon budjetti 
• Veloitusbudjetti 
• Talousraportit 
• Talousennusteet (1-2 vuotta)  
• Budjetin toteutumisen seuranta  
8. Kiinteistöjen hankinta ja niistä luopumi-

nen  

• Paikan valinta ja hankinta 
— Ympäristö- ja juridinen taustaselvitys 

• Rakentaminen tai ostaminen 
• Vuokraaminen 
• Kiinteistöistä luopuminen 
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9. Kestävä kehitys  

• Ympäristövaikutusten minimointi tilojen si-
joittumispäätöksillä 

• Ympäristöohjeet minimoimaan ympäristö-
vaikutuksia 
— Kierrätysohjelmien hallinta 
— Kuljetusten hallinta 
— Energiataseet ja energiakatselmukset 
— Rakennusten ympäristövaikutusten 

auditointi 
— Ympäristöystävällinen hankintapoli-

tiikka   
— Kestävän kehityksen huomioiminen 

sidosryhmäsuhteissa 
— Sisäilman laadun hallinta 

• Projektinhallinta ympäristöperiaatteiden 
mukaisesti 

— Lait ja asetukset  
— Kestävän kehityksen suuntaviivo-

jen hyväksyminen 
• Työympäristön kehittäminen tuottavam-

maksi 
— Luonnonvalon hyödyntäminen  
— Sisäilman laatu  
— Lämpötekninen mukavuus  

• Muiden toimintayksiköiden toiminnan oh-
jaaminen 

— Kestävän kehityksen mukaiset 
toimintatavat 

— Sosiaalisen vastuun raportointi  
10. Rakennusprojektien johtaminen 

• Projektijohtaminen 
• Rakennustyömaan johtaminen 
• Hankintojen johtaminen 
• Projektien suunnittelu ja arviointi 
11. Rakennusten kunnossapito  

(katot, seinät ja ikkunat)  

• Ennakoiva ylläpito  
• Vauriokorjaukset  
• Huolto-ohjelman mukaiset huollot  
• Perustuksien kunnossapito 
• Liikennealueiden ja teiden kunnossapito  
• Tuholaistorjunta  
• Roskahuolto  
• Ongelmajätteiden hallinta 
• Energiahuolto  
• Välineiden ja järjestelmien hallinnointi 
• Ylläpito- ja korjaushankkeet  
• Vaaratekijöiden saneerauskorjaus (as-

besti, sisäilman laatu jne.)  
• Poikkeustilanteiden hallinta ja niistä pa-

lautuminen 

• Huoltoon liittyvät hankinnat 

12. Teknologiajohtaminen 

• Operaatiot  
• Huolto- ja kunnossapito  
• Puhe- ja tietotekniikkajärjestelmät 
• Tietoverkkojen hallinta  
• Infrastruktuurin ylläpito  
• Kiinteistöjohtamisjärjestelmä (IWMS = in-

tegrated workplace management system) 
— Valinta, asennus, käyttö 

13. Poikkeustilanteiden johtaminen 

• Valmiussuunnittelu 
• Uhkien arviointi 
• Poikkeustilanteiden toimintamallit 
• Palautumissuunnitelmat 
• Koulutukset ja harjoitukset 
14. Turvallisuusjohtaminen 

• Vaatimustenmukaisuus ja sääntöjen nou-
dattaminen  

• Rikollisuudenehkäisy toimintaympäristön 
suunnittelulla 

• Kulunvalvonta ja pääsynhallinta 
• Fyysiset esteet 
• Elektroninen turvallisuus 
• Haavoittuvuuden arviointi 
15. Yleiset toimistopalvelut 

• Henkilöstöruokapalvelut 
• Kopiointi, posti ja lähettipalvelut 
• Käyttöomaisuuden hallinta  
• Muuttopalvelut 
• Pienhankinnat 
• Terveys- ja kuntosalipalvelut 
• Päivähoitopalveluiden järjestäminen 
• Vahtimestari- ja aulapalvelut 
• Kokouspalvelut 

 

 

Taulukko 1. Toimitilajohtamisen yleiset toiminnot. (mukaillen Payant et. al. 2014, 4-8) 
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Payantin & Roperin laaja luettelo jättää vielä huomioimatta muun muassa Suomessa 

usein toimitilajohtamisen ulottuvuuksiin kuuluvista palveluista mm. siivouspalvelut sekä 

logistiikka- ja autonkuljetuspalvelut. Palveluista osa voidaan tehdä omalla henkilökunnalla 

ja osa ostopalveluina. Yleensä toimitilayksiköillä on poikkeuksetta ulkoistettuja palveluita, 

joten sopimus- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta korostuu toimitilajohtamisen kentässä si-

säisten asiakkuuksien lisäksi myös ulkoisiin palveluntuottajiin.  

 

2.2 Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuksen asemoituminen 

 

Jensenin ja van der Voordtin (2017, s. 3) mukaan toimitila- ja kiinteistöjohtaminen ovat 

kaksi toisiinsa kiinteästi liittyvää ja suhteellisen uutta johtamisalaa. Alalle on kehittymässä 

kansainvälinen ammattikunta ja painoarvo tutkimuksessa myös lisääntyy. Alan toiminnalle 

keskeistä on kulujen hallinta ja niiden vähentäminen kiinteistöistä, työympäristöistä ja nii-

hin liittyvistä palveluista. Viime vuosina painoarvo on alkanut keskittyä enemmän siihen, 

miten tila- ja kiinteistöjohtamisprosessi voi tuoda lisäarvoa organisaatiolle.  

 

Chotipanich (2006, s. 67) on tutkimuksessaan havainnut, että ei ole olemassa toimitilajoh-

tamista koskevia vakiintuneita yleisiä teorioita. Toimitilajohtamiskentän teoriaa tukevaa 

empiiristä tutkimusta on niukasti.  Empiirisiä todisteita tai yksityiskohtaista tietoa organi-

saatioiden tavasta määritellä ja organisoida toimitilajohtamisen tehtävät on myös vähäi-

sesti.  

 

Leväisen (2013, s. 221-224) mukaan kiinteistöjohtamisen teoriatutkimus on ollut vähäistä 

ja teoriapohja vakiintumatonta. Kiinteistöjohtamisen tutkimuskenttä on jakaantunut tutki-

muksen eri koulukuntiin, joita ovat liiketoiminta, toimitila ja kiinteistö. Liiketoiminnan tutki-

muksessa tarkastellaan organisaation tilojen liiketoimintaa muiden resurssien rinnalla. Lii-

ketoiminnassa tiloja ei tarkastella organisaation muiden resurssien tavoin, joten tällainen 

tutkimus on vähäistä. Toimitilajohtamiseen on viime vuosina syntynyt toimitilaan keskitty-

nyt tutkimussektori, jossa keskeisiksi asioiksi nousevat tilapalvelut ja työympäristöt. Kiin-

teistötutkimuksessa kiinteistö käsitellään tekniseltä ja taloudelliselta kannalta fyysisenä 

rakennuksena tai taloudellisena pääomana.  
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Kiinteistöjohtaminen on uusi tieteenala ja sen tutkimus on pääosin deskriptiivistä ja kehit-

tävää toimintaa. Tutkimuksen teoriapohja haetaan omaan alaan liittyviltä aloilta. Kiinteis-

töjohtaminen voi löytää paikkansa tieteenalojen välisenä tieteenä. Saadakseen paikan 

akateemisessa maailmassa kiinteistöjohtamisen on luotava kiinteistöjohtamisen konsepti 

ja vastattava kysymykseen, mikä on sen teoreettinen perusta. Kiinteistöjohtamisen tutki-

muksen tavoite on puutteellisesti määritelty, joka tekee tutkimuksen vaikeaksi.  

 

Mitään tutkimusteoriaa ei voida kehittää määrittelemättömin tavoittein. Kiinteistöjohtami-

sen määritelmän mukaista tavoitesuuntautuneisuutta osoittaa organisaatiossa selvästi 

erotetut perustoiminnot ja tilapalvelut tukemassa organisaation perustoimintaa. Organi-

saatio ja tilapalvelut muodostavat kokonaisuuden mahdollistamaan perustoiminnan. Tut-

kimuksen kohteen ja tavoitteen määrittelyt voivat johtaa kahdenlaisiin kiinteistöjohtamisen 

teorioihin, tilapalveluiden tuottamista suhteessa niiden vaikutukseen perustoimintaan ja 

tilapalvelun ominaisuuksia suhteessa käyttöön. Kiinteistöjohtaminen yhdistää usean eri 

tieteen käsitteitä ja voi luoda uusia käsitteitä. Hoikan tuotannon (lean production) opit on 

myös pidettävä esillä, sillä sen tavoitteena on välttää turhia toimintoja kustannustehok-

kaan tuotannon mahdollistamiseksi.  

 

Aution (2017, s. 37) mukaan kiinteistöjohtamisen alan käsitteistö ei ole vakiintunut suo-

menkielisessä kirjallisuudessa. Käsitteistössä on epäselvyyttä ja eri käsitteitä käytetään 

sekaisin tarkoittaen samaa asiaa. Samaa epäjohdonmukaisuutta käsitteistön käytössä on 

havaittavissa myös kansainvälisessä tutkimuksessa. Alan tutkimuksen ja ammattilaisten 

työn kannalta käsitteiden vakiintuminen olisi suotavaa. Yrityksen kiinteistöjohtamisen ja 

strategisen toimitilajohtamisen asemasta ja jäsentelystä kiinteistöjohtamisen kentällä on 

erilaisia näkökulmia, joka ilmenee muun muassa tutkijoiden käyttämästä erilaisesta luokit-

telusta.  

 

Toimitilajohtaminen tarvitsee edelleen laadukkaampaa perustutkimusta sekä olemassa 

olevien tutkimusten ja parhaiden toimintatapojen parempaa soveltamista. Toimitilajohta-

misjärjestöjen ja yksittäisten toimitilajohtajien tulisi painokkaammin tuoda esiin, että teho-

kas ja suorituskykyinen toimitilajohtaminen tuo lisäarvoa organisaatiolle. (Payant, R. & 

Roper, K. 2014, 3-4) 
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Tämä tutkimus kohdistuu toimitilajohtamisen organisaatiolle tuottaman lisäarvon ja suori-

tuskyvyn mittauksen tarkasteluun kirjallisen lähdeaineiston ja tutkimuskyselyn pohjalta. 

Tutkimuksen tavoitteena on olemassa olevan tiedon ja kyselytutkimuksen pohjalta pyrkiä 

kokonaisvaltaisesti hahmottamaan toimitilajohtamisen asemoitumista organisaation johta-

miseen, toimitilajohtamisen tuottamaa lisäarvoa organisaatiolle ja sitä, miten toimitilajoh-

tamisen suorituskykyä voidaan mitata. Tutkimuksen tavoitteena on myös kartoittaa uusia 

lisätutkimuksen tarpeita. Tutkimuksen aineisto on pyritty valitsemaan tarkoituksenmukai-

sesti suhteessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja siitä tehdään yleistyksiä ja päätelmiä 

aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Aineistoa pyritään tarkastelemaan monita-

hoisesti merkityksellisten teemojen esiintuomiseksi. 
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3. TOIMITILAJOHTAMINEN KÄSITTEENÄ 

 

3.1 Toimitilajohtaminen osana organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää 

 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton (RAKLI) kiinteistöliiketoiminnan sanaston (2012, s. 

16-17) mukaan toimitila on kiinteistöön sisältyvä rakennettu tila, jota käytetään aineetto-

mien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. Toimitilat voidaan jaotella liiketiloihin, toi-

mistotiloihin, tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin. Toimitilajohtaminen on 

kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä 

sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista. Strategisen toimitilajohtamisen tavoitteena on integ-

roida toimitilavarallisuus ja toimitilojen käyttö osaksi yrityksen keskeisiä resursseja siten, 

että ne tuottavat lisäarvoa yrityksen ydinliiketoiminnalle (kuva 2).  

 

Kuva 2. Kiinteistöjohtamisen käsitteitä. (RAKLI ry. 2012, 15) 
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Leväisen (2013, s. 27-46) mukaan toimitilajohtaminen on kiinteistöjohtamista. Kiinteistö-

johtaminen jaetaan kiinteistöjohtamiseen (REM, real estate management) ja yrityksen 

kiinteistöjohtamiseen (CREM, corporate real estate management) riippuen tarkaste-

lunäkökulmasta. Kiinteistöjohtaminen (REM) tarkoittaa kaikkien kiinteistöihin liittyvien toi-

mintojen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hoitamista. Yrityksen kiinteistöjohtaminen 

(CREM) on kiinteistöjohtamista sellaisissa yrityksissä, joiden ydintoiminta ei ole kiinteistö-

liiketoiminta. Julkishallinto toimii kiinteistöjohtamisessa yrityksen kaltaisesti, joten yrityk-

sen kiinteistöjohtamisen määritelmään sisällytetään julkishallinnon kiinteistöjohtaminen. 

Toimitilajohtaminen on yksi kiinteistöjohtamisen ulottuvuus (kuva 3). Toimitilajohtaminen 

tukee yrityksen ydinliiketoimintaa tarjoamalla palveluita. Se on integroitu prosessi, jossa 

sovittuja tukipalveluita tuottamalla sekä johtamalla tuetaan ja parannetaan organisaation 

ydintoiminnan tehokkuutta. Toimitilajohtaminen tarkastelee tiloja käyttäjän ja palvelun nä-

kökulmasta. Se koostuu käytettävyyden ja käyttäytymisen hallinnasta, tilatoimintojen joh-

tamisesta, tilasuunnittelusta ja tilapalvelujen johtamisesta. 

 

 

 

Kuva 3. Kiinteistöjohtamisen käsitteet (Leväinen, K. 2013, 28) 
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Atkinin & Brooksin (2015, s. 3) mukaan toimitilajohtamiselle on useita määritelmiä. Yksi 

yleisesti käytetty on integroitu lähestymistapa organisaation toiminnan, ylläpidon, tilojen ja 

infrastruktuurin tehostamiseen sekä mukauttamiseen siten, että luodaan toimintaympä-

ristö, joka vahvasti tukee organisaation ydintavoitteita. Käsiteltäessä toimitilajohtamista on 

tärkeää korostaa toisistaan riippuvaisten toimintojen merkitystä, joiden kokonaistarkoituk-

sena on tukea organisaatiota sen liiketoimintatavoitteiden tavoittelussa. Oikeanlaisen toi-

mitilajohtamisen soveltaminen mahdollistaa oikeanlaisen toimintaympäristön tarjoamisen 

organisaatiolle sen ydintoiminnan harjoittamiseen, loppukäyttäjien tyytyväisyyteen ja par-

haaseen lisäarvoon.  

 

Huono toimitilajohtaminen voi heikentää organisaation suorituskykyä. Vastaavasti laadu-

kas toimitilajohtaminen voi parantaa suorituskykyä ja pitää yllä optimaalista työympäristöä. 

Toimitilajohtaminen kattaa useita toimintoja, kuten kiinteistöjohtaminen, talousjohtaminen, 

henkilöstöjohtaminen, työterveys -ja turvallisuus, ympäristöjohtaminen, muutosjohtami-

nen ja sopimusten hallinta. Lisäksi siihen voi kuulua kunnossapito, siivous ja ruokapalve-

lut. Toimitilajohtamiseen ei ole yhtä yleistä lähestymistapaa, sillä kullakin organisaatiolla 

on erilaiset tarpeet. Organisaation tarpeiden ymmärtäminen on lähtökohta tehokkaalle 

käyttäjätyytyväisyydellä ja lisäarvon tuottamisella mitatulle toimitilajohtamiselle.   

 

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization, 

ISO) julkaisi toimitilajohtamista käsittelevän ISO-standardin alkuvuonna 2018. Standardin 

tavoitteena on tiedon lisäys, tehokkaiden toimitilajärjestelmien kehittämisen tukeminen 

sekä niiden toteuttaminen ja ylläpito eri organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Standar-

dissa määritellyt vaatimukset ovat sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin tai niiden osiin. 

Vaatimuksia voidaan soveltaa riippumatta organisaation tyypistä, koosta, luonteesta sekä 

maantieteellisestä sijainnista. Lisäksi ne soveltuvat julkiselle ja yksityiselle sektorille. ISO-

standardin mukaisesti toimitilajohtamisorganisaation on kyettävä hyvään yhteistyöhän 

muun organisaation kanssa. Toimitilajohtamisorganisaation on tunnettava selkeästi ydin-

toiminnan strategiset tarpeet ja kyettävä kehittämään toimitilajohtamisprosesseja sekä 

käytäntöjä, jotka tuottavat parhaan lisäarvon organisaation ydintoimintaprosesseille.  
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ISO-standardin sisältöä voidaan tarkastella prosessilähestymistapametodologiamenetel-

mällä, joka tunnetaan nimellä "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), kuten on esitetty kuvassa 

neljä. PDCA voidaan lyhyesti kuvata seuraavasti. Suunnittelu (Plan) määrittelee tavoitteet 

ja prosessit, joiden avulla tulokset voidaan tuottaa asiakkaan vaatimusten ja organisaation 

toimintatapojen mukaisesti. Tee (Do) eli toteuta prosessit. Arvioi ja mittaa (Check) proses-

seja ja tuotoksia niihin kohdistuvien käytäntöjen, tavoitteiden ja vaatimusten suhteen ja 

raportoi tuloksista. Ryhdy (Act) toimenpiteisiin parantaaksesi jatkuvasti prosessien suori-

tuskykyä. 

 

 

 

 

Kuva 4. Toimitilajohtamisen prosessisuunnittelumenetelmä. (International Organization 

for Standardization, ISO. 2018) 

 

Atkinsin & Brooksin (2015, s. 19-20) mukaan tilatehokkuuden hyvä hallinta voi olla avain-

tekijä organisaation menestykseen. Toimitilajohtamisen ydinosaamista on yhdistää toimi-

tilajohtamiseen liittyvät tiedot tuottavasti organisaation prosesseihin ja henkilöstöön liitty-

viin tekijöihin.  Tilankäyttöön vaikuttavien tekijöiden ennakointi ja tarvittavien tilojen tarve 

tulevaisuudessa on ymmärrettävä. Jokaisen organisaation on tiedettävä, mitä tiloja sillä 

on.  
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Tasapaino tilahallinnassa on rakennettava organisaation tarpeiden ja käytettävissä ole-

vien panosten mukaisesti. Sitä kautta syntyy kestävä ja suorituskyinen toimitilajohtaminen. 

Viestinnällä organisaatio voidaan osallistaa jäsenneltyyn keskusteluun siitä, mitä se tiloilta 

tarvitsee. Viestintä on keskeistä toimitilajohtamisessa ja sillä taataan, että yksilöidyt tar-

peet huomioidaan tilasuunnittelussa. Rakennuksen tietomallien hyödyntäminen toimiti-

lajohtamisessa kasvaa. Se tarjoaa mahdollisuuden toimitilainformaation ylläpitämiseen 

nykyaikaisella datamallilla ja sillä voidaan tukea toimitilasuunnittelua ja toimitilajohtamista.   

 

3.2 Työympäristöjohtaminen 

 

Toimitilajohtamiskäsitteen rinnalle on lanseerattu työympäristöjohtamisen käsite. Tässä 

yhteydessä on perusteltua käsitteellisesti avata työympäristöjohtamisen viitekehystä. Työ-

ympäristöjohtamisen käsite on toimitilajohtamiskäsitteen kanssa rinnakkainen ja käsitteel-

linen tarkastelu on perusteltua myös edellä kuvatun alan teoriakäsitteistön hajanaisuuden 

takia. Tutkimuksen johtopäätöksissä voidaan suorittaa suorituskykymittareiden kehittämi-

sen arvioimista molempien viitekehyksien pohjalta.  

 

Raklin (2016, s. 4) määrittelyn mukaan työympäristö ei ole pelkkä fyysinen tila, vaan mo-

nialainen kokonaisuus. Työympäristö muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista ja 

sosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään. Työympäristö käsittää organisaation 

toiminnan, tilat, työkalut, teknologian ja palvelut sekä kokemukselliset tekijät, kuten asia-

kaskokemuksen, tilojen käytettävyyden ja elämyksellisyyden. Sen tulee olla toimiva alusta 

organisaation ydintoiminnalle, muuttuvalle työlle – ja tilankäytön tarpeille.  

 

Senaatti-kiinteistöjen (2015, s. 14-18) asiantuntijaraportissa kuvataan työympäristöjohta-

misen kokonaisuuden viitekehystä ja työympäristöjohtamisen keskeisiä alueita, joiden 

avulla voidaan luoda toimiva, uudistumiskykyinen ja arvoa luova työympäristö (kuva 5).  

Kehillä kuvataan organisaation tehtävää, työympäristöjohtamisen periaatteita ja työympä-

ristöjohtamisen käytäntöjä. Neljään eri osa-alueeseen ryhmitellyt työympäristöjohtamisen 

periaatteet ja työympäristön käytännöt ovat strategia ja ohjaus, organisoituminen ja ver-

kostot, käyttäjälähtöisyys ja joustavat ratkaisut sekä vaikuttavuus ja uudistuminen.  
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Kuva 5. Työympäristöjohtamisen viitekehys (Senaatti-kiinteistöt. 2015, 15)  

 

Jervisin & Mawsonin (2014, s. 12-16) kuvaama työympäristöjohtamisen viitekehys esittää 

mallin työympäristöjohtamisen parhaiden käytäntöjen kehittämiselle ja niiden arvioimi-

selle. Kehys koostuu kymmenestä eri johtamisalueesta, jotka tarjoavat organisaatiolle kei-

noja saavuttaa parhaat käytännöt työympäristöjohtamisessa. Kehyksen ytimessä on stra-

teginen johtaminen, jota tuetaan asiakassuhteiden- ja suorituskyvyn johtamisella. Tämän 

ytimen ulkokehällä ovat viitekehyksen loput kehittämis- ja arvioimisalueet. Mallin tavoit-

teena on yhdistää toimitila- ja kiinteistöjohtaminen, turvallisuus, riskienhallinta ja henkilö-

resurssit siten, että rakennukset toimivat tehokkaampina työympäristöinä, jos kaikki nämä 

alueet ovat yhdistetty. Viitekehyksen johtamisalueet (kuva 6) ovat seuraavat. 

1. Strateginen johtaminen (Strategic Management), jolla luodaan innovatiiviset me-

kanismit, joiden avulla työympäristö ja siihen liittyvät palvelut ovat jatkuvasti tehok-

kaita sekä taloudellisia. Strategisen johtamisen keskeinen tavoite on varmistaa or-

ganisaation saavuttavan sen strategiset tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti. 
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2. Asiakassuhteiden johtaminen (Client Relationship Management), jolla luodaan, 

kehitetään ja ylläpidetään tehokkaita suhteita sisäisiin asiakkaisin. Tavoitteena on 

saada riittävä ennakointitieto tulevaisuudensuunnitelmista, että voidaan tuottaa 

parempaa lisäarvoa käytössä olevilla taloudellisilla panoksilla.  

3. Suorituskyvyn johtaminen (Performance Management) käsittää suorituskyvyn 

määrittämisen ja mittaamisen kaikista viitekehyksen ulottuvuuksista. Suoritusky-

vyn mittauksen tavoitteena on varmistaa tehokkaat työympäristöt taloudellisesti ja 

tuottavasti sekä prosessien jatkuva parantaminen.  

4. Toimitusketjun johtaminen (Supply Chain Management) liittyy tavarantoimittajien 

valintaan liittyviin parhaisiin käytäntöihin, toimitusketjujen välisten suhteiden hallin-

taan, sopimusten hallintaan ja toimitettujen palveluiden suorituskyvyn mittaami-

seen.  

5. Kapasiteetin hallinta (Capacity Management) tarkoittaa tarkoituksenmukaisen ka-

pasiteettitason tarjoamista fyysiseen työympäristöön, palveluihin ja teknologioihin, 

jotka ovat välttämättömiä organisaation strategisen tavoitteen saavuttamiseksi ta-

loudellisimmalla tavalla. 

6. Resurssijohtaminen (Resource Management) käsittelee niiden resurssien päivit-

täistä hallintaa ja käyttöä, joita tarvitaan tehokkaita työympäristöjä tuotettaessa. 

Resurssijohtaminen kattaa aineellisen omaisuuden lisäksi myös inhimilliset voima-

varat ja ostopalvelut. 

7. Kehittämisjohtaminen (Improvement Management) tarkoittaa palveluiden ja ympä-

ristöjen kehittämistä innovaatiotoiminnan avulla olemassa olevan tiedon pohjalta. 

Tavoitteena on prosessien kehittämisen kautta ennakoivasti ja järjestelmällisesti 

sitouttaa työympäristöstä vastuussa olevat tahot etsimään tapoja parantaa työym-

päristön arvoa. 

8. Riskienhallinta (Risk Management) tuottaa parhaita käytäntöjä riskien arviointiin ja 

hallintaan, jatkuvuussuunnitteluun, työympäristön turvallisuuteen, työterveyteen, 

työturvallisuuteen ja ympäristöriskien hallintaan.  

9. Muutosjohtaminen (Change Management) tuottaa parhaita käytäntöjä edistä-

mään, hallinnoimaan ja tukemaan työympäristössä tapahtuvia muutoksia.  

10. Projektijohtaminen (Project Managament) kattaa parhaat käytännöt ja niiden ke-

hittämisen projektien johtamisessa alusta loppuun sisältäen projektisuunnittelun, 

projektinhallinnan, projektin talouden, muutoksenhallinnan, tulosten käyttöön vien-

nin, projektin päättämisen sekä jälkiseurannan.  
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Kuva 6. Työympäristöjohtamisen viitekehys (Jervis, G & Mawson, A. 2014, 7) 

 

Raklin tietotyön suorituskyvyn ja strategisen työympäristöjohtamisen klinikan tulosraportti 

(2016, s. 4-5) käsitteli työ- ja toimintatapojen, työvälineiden ja tilojen palvelua ydintoimin-

nan tuottavuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Raportin mukaan työympäristöt koostuvat työ- 

ja toimintatavoista, työvälineistä ja tiloista, joilla on monia vaikutuksia organisaation suori-

tuskykyyn ja työntekijöiden hyvinvointiin. Työympäristöjohtaminen vaatii organisaatiolta 

uuden strategisen kokonaisajattelun sisäistämisen (kuva 7). Tukitoiminnot (tilat, henki-

löstö, tieto, talous) tulee nähdä yhtenäisenä palvelualustana, eikä keskenään resursseista 

kilpailevina toimijoina. Näin voidaan paremmin tukea ihmisten hyvinvointia ja ydintoimin-

nan suorituskykyä. Strateginen työympäristöjohtaminen on kilpailutekijä tulevaisuuden tie-

totyössä, jonka johtamiseen tarvitaan oikeanlaista osaamista. Työympäristöjohtamisella 

voidaan vaikuttaa työympäristöresurssien laatuun sekä niiden älykkääseen ja resurssivii-

saaseen hyödyntämiseen käytännössä.  

 

Työympäristöjohtamisen vaikutuksen osoittamiseksi ydintoiminnan laatuun ja tuloksiin tar-

vitaan tietotyön suorituskyvyn mittaristo. Mittaustiedolla johdetaan ja kehitetään työympä-

ristöä luomaan lisäarvoa ydintoiminnalle. Mittaustieto luo pohjan työympäristöjohtamiselle 

ja työn tekemisen tapojen syvälliselle ymmärtämiselle. Selvitysten perusteella toiminnan 

mittareita organisaatioissa on paljon, mutta työympäristöjohtamisen kokonaismittaristoja 

ei ole laajasti käytössä. 
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Kuva 7. Strategisen työympäristöjohtamisen palvelualusta organisaation ydintoiminnan 

tukena. (Rakli. 2016, 4) 

 

IFMAN ja RICSin (2018, s. 8) mukaan tehokkaasti toteutettu toimitilajohtaminen on pelk-

kää rakennusten ja palveluiden hallinnointia enemmän. Sen menestyksekäs toiminta on 

merkityksellistä jokaiselle kiinteistöjä tai yhteiskuntaamme tukevaa infrastruktuuria hallin-

noivalle organisaatiolle. Toimitilajohtamisorganisaatio on organisaation tukitoiminto omine 

tavoitteineen. On kuitenkin varmistettava, että toimitilajohtamisorganisaation tavoitteet so-

vitetaan yhteen ydinorganisaation, muiden sidosryhmien ja mahdollisten osakkeenomis-

tajien tavoitteiden kanssa. Organisaation päämäärien, resurssien suunnittelun, varainhoi-

don ja kiinteistönhallinnan välillä on hyvin selkeä toistuva suhde. Toimitilastrategioiden 

tulee olla realistisia ja kestäviä. Strategioiden pitää tunnistaa tunnistettavissa olevat rajoi-

tukset ja haasteet, joita sisältyy optimaalisten ja kustannustehokkaiden palvelujen tuotta-

miseen. Strategisen toimitilajohtamisen tulee olla myös tietoinen ratkaisuista, joita voidaan 

soveltaa tuottavuuden parantamiseen. Sen tulisi siirtyä pelkästä rakennusten ja omaisuu-

den johtamisesta kiinteistöjen hankinnan ja niistä luopumisen hallintaan, tilasuunnitteluun, 

uusien työtapojen ja teknologioiden kehittämiseen ja niiden edistämiseen. Tavoitteena tu-

lisi olla luoda ja toteuttaa työympäristöjä, jotka edesauttavat henkilöstön rekrytointimah-

dollisuuksia ja pysyvyyttä sekä organisaation yleistä menestystä. Toimitilajohtamisessa 

on huomioitava myös kestävä kehitys, energian käyttö, turvallisuus, terveys sekä muut 

toimitilojen käytöstä sidosryhmiin aiheutuvat vaikutukset.    
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4. TOIMITILAJOHTAMISEN TUOTTAMA LISÄARVO 

 

4.1 Toimitilajohtaminen organisaation strategisen johtamisen osana 

 

Jensenin ja van der Voordtin (2017, s. 6) mukaan lisäarvoa organisaatiolle luodakseen 

toimitilajohtaminen tarvitsee mukautumista sekä tilojen ja palveluiden kehittämistä siten, 

että ne parantavat ydintoimintojen menestymistä tehokkaalla tavalla. Toimitilajohtamisen 

lisäarvo on havaittu tasapaino saatujen etujen ja käytettyjen panosten välillä. Toisin sa-

noen panokset organisaation kokonaissuorituskyvyn parantamiseen suhteessa kustan-

nuksiin, aikaan ja riskeihin.  

 

Atkinsin & Brooksin (2015, s. 42-43) mukaan toimitilajohtamiseen sisältyy laaja määrä or-

ganisaation keskeiseen toimintaympäristöön liittyviä asioita, jotka vaikuttavat ydintoimin-

nan menestykseen. Päätöksenteossa on huomioitava, että muutoksenhallinta on tulevai-

suuden toiminnalle ominainen jatkuva piirre. Toimitilastrategia tarvitaan kaikkiin organi-

saatioihin takaamaan tilojen optimaalinen käyttö lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikajak-

solla. Toimitilastrategian tulee olla yhdenmukainen organisaation ydinstrategian ja ydinta-

voitteiden kanssa. Toimitilastrategian tulee näkyä organisaation toimintaperiaatteissa ja 

toimintasuunnitelmissa. Toimitilastrategiassa luodaan kokonaisvaltainen toimintamalli toi-

mitilajohtamiseen sisältäen kiinteistö omaisuuden ylläpidon, loppukäyttäjävaatimusten, 

palveluiden – ja prosessien, sekä suorituskyvyn johtamisen määritelmät. Toimitilastrate-

gian tulee pystyä mukautumaan nopeasti liiketoimintastrategian muutoksiin. Toimitilastra-

tegian tulee ennakoida muutoksia ja pystyä reagoimaan niihin prosesseissaan ja menet-

telytavoissa, että varmistutaan organisaatiolla olevan käytössä toimitilajohtamismalli, joka 

vastaa sen tulevia ja nykyisiä tarpeita.   

 

Toimitilastrategian laatiminen on itsenäinen projekti, joka tulee toteuttaa asianmukaisilla 

menetelmillä ja välineillä. Toteutus voidaan jakaa kolmeen seuraavaan vaiheeseen: 

1. Strateginen analyysi - jossa kootaan kaikki keskeiset asiat, mukaan lukien toimin-

tatavoitteet, tarpeet, toimintatavat, resurssit, prosessit, järjestelmät ja aineelliset 

varat suhteessa tilojen ominaisuuksiin toiminnan ja tilankäytön suhteen. 

2. Ratkaisukehitys - jossa tunnistetaan ja kehitetään strategiset painopistealueet or-

ganisaation tavoitteiden mukaisesti ja tuotetaan toimitilastrategia.   

3. Strategian käytäntöön vieminen.  
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Heywood & Arkesteijn (2017, s. 25-32) ovat analysoineet erilaisia kiinteistöjohtamisen 

malleja. Heidän mukaansa kiinteistöjohtaminen muodostuu neljästä lohkosta, joissa on 12 

eri osatekijää (kuva 8). Tulokset osoittivat, että lohkojen ja niiden osatekijöiden lisäksi tar-

vitaan myös kehittävää palautetta. Lohkot ja niiden osatekijät ovat: 

1. Yrityksen strategian ymmärtäminen, joka sisältää osatekijät ydintoiminnan ajurit ja 

voimat, sisäiset strategiset ajurit, strategiset laukaisimet ja yritysstrategia (muo-

dostaminen). 

2. Ymmärrys kiinteistöjen suorituskyvystä, joka sisältää osatekijät kiinteistöjen arvi-

ointi, kiinteistöjohtamisen toimenpiteiden tehokkuuden arviointi ja kiinteistömarkki-

nainformaatio. 

3. Kiinteistöstrategian laatiminen, joka sisältää osatekijät kiinteistöstrategian valmis-

telu, strategian yhdentäminen (kohdistus) ja integrointi muiden yritysfunktioiden 

kanssa. 

4. Kiinteistöstrategian käyttöönotto, joka sisältää osatekijät kiinteistöjohtamistoimen-

piteiden toteuttaminen ja tarvittavien kiinteistöjohtamiskäytäntöjen toteuttaminen. 

Kuva kahdeksan esittää mallin kiinteistö johtamisen muodostumisesta. 

 

 

 

Kuva 8. Kiinteistöjohtamisen mallinnus (Heywood, C & Arkesteijn, M. 2017, 17) 
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4.2 Strateginen toimitilajohtaminen ja sen lisäarvo organisaatiolle 

 

Atkinsin & Brooksin (2015, s. 57-59) mukaan organisaation on huomioitava toimitilajohta-

misstrategia keskeisenä osana sen toimintastrategiaa. Ilman toimitilajohtamisstrategiaa 

organisaatio ei voi ennakoida tilantarpeidensa muutoksia. Toimitilastrategian on huomioi-

tava myös palvelusopimusten tarkoituksenmukaisuus suhteessa organisaation ydintavoit-

teisiin, resursseihin ja käytettäviin budjetteihin. Tilankäyttäjien tarpeet ja odotukset on 

myös otettava huomioon kartoittaessa parasta lisäarvoa toimitilajohtamiselle. Henkilöstö-

johtaminen tulisi kytkeä organisaation toimitilajohtamisstrategian keskeiseksi osaksi oh-

jaamaan tilajohtamista ja tilapalveluita. Koko organisaation kattavaa suorituskyvyn arvi-

ointia tarvitaan ja sen tulee olla sidoksissa organisaation ydintavoitteisin. 

 

Levittin (2013, s. 1-12) mukaan ympäristöt, joissa toimitilajohtajat työskentelevät vaihtele-

vat toimintaan tarvittavien tilojen ja palvelusopimusympäristön luonteesta riippuen. Tästä 

huolimatta toimitilajohtamisessa on useita yleisiä yhteisiä ominaispiirteitä. Levittin mukaan 

toimitilajohtaminen on globaalisti hyvin samankaltaista sisällöltään eri maissa. Toimiti-

lajohtajat vastaavat toimitilajohtamisella organisaation ydinliiketoimintaa tukevien palve-

luiden ja prosessien hallinnasta. He varmistavat, että organisaatiolla on työntekijöiden ja 

ydintoiminnan kannalta sopivin työympäristö. Toimitilajohtamisen tehtävät vaihtelevat or-

ganisaation luonteen mukaan, mutta yleensä keskitytään parhaiden liiketoimintakäytäntö-

jen soveltamiseen. Tällöin tehokkuutta voidaan lisätä alenevien toimintakustannusten 

myötävaikutuksella ja tätä kautta kehittää myös tuottavuutta. Niin kauan, kun toimitiloja 

on, tarvitaan toimitilajohtajia. Tulevaisuuden haasteena on, pysyvätkö toimitilajohtajat tek-

nisten järjestelmien nopean kehityksen mukana. Tulevaisuudessa toimitilajohtajat, jotka 

pystyvät hoitamaan tehokkaimmin ylläpitohenkilöstöä, maksimoimaan toiminnan tehok-

kuuden ja minimoimaan kustannukset, ovat menestyneimpiä. Energiatehokkaiden ja ym-

päristöystävällisten teknologioiden kehittäminen on toimitilajohtamisen tulevaisuuden ve-

tovoimainen alue, jolla on kasvavia mahdollisuuksia. Taulukko kaksi esittää Levittin näke-

myksen toimitilajohtamisen tavoitteista, pätevyysvaatimuksista, vastuista ja tyypillisim-

mistä tehtävistä.  
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TOIMITILAJOHTAMINEN 

Tavoitteet - Tuki organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
- Turvallisuuden ja terveyden ylläpito rakennuksissa. 
- Kustannustehokkuuden kehittäminen.  
- Vuokraustuottojen kasvattaminen 
- Rakennetun omaisuuden turvaaminen ennakoivalla huollolla  
- Käyttäjäpalveluiden palvelutason kehittäminen. 
- Kilpailuhenkisyys.  
- Hyvien hallintokäytänteiden ylläpitäminen. 

Vaadittava 
peruspätevyys 

- Riittävä kokemus rakennusten kunnossapidosta ja valvonnasta.  
- Kokemus työvoiman palkkaamisesta, ohjaamisesta ja kehittämisestä.  
- Kokemus budjetoinnista ja pitkäaikaisista pääomasijoituksista. 
- Hyvät tietotekniset valmiudet. 
- Itsekuri ja kyky työskennellä itsenäisesti. 
- Kyky joustavaan aikatauluun töissä ylitöitä vieroksumatta.  
- Kokemus johtaa ja hallinnoida kattavasti rakennettuun kiinteistöön liittyviä 
eri rakennusjärjestelmiä. 

Oltavat tai 
hankittavat  
pätevyydet 

- Huoltotöiden arviointikyvyn kehittäminen. 
- Perehtyminen rakennus ja turvallisuusmääräyksiin. 
- Työpaikan terveellisyys ja turvallisuusääntöjen hallinta.  
- Perehtyminen ympäristönsuojelusäännöksiin. 
- Halu erikoistua ja kilpailuhalukkuus. 

Vastuut - Hankinnat ja sopimusten hallinta. 
- Rakentaminen ja kunnossapito. 
- Siivouspalvelut. 
- Ateriapalvelut ja myyntiautomaatit. 
- Työturvallisuus. 
- Organisaatioturvallisuus. 
- Tietoliikenneinfrastruktuuri ja viestintäinfrastruktuurin tuki. 
- Tilahallinta. 

Keskeisiä  
strategisia  
tehtäviä 

- Toimitilastrategian integrointi ydintoiminnan strategiaan.  
- Budjetin hallinta. 
- Sopimushallinta ja palvelutason valvonta. 
- Asiakirjahallinta. 
- Projektinhallinta. 
- Ennakointi. 
- Energiatehokkuuden hallinta. 
- Tuottavuus- ja vertailulaskelmat. 
- Suorituskyvyn johtaminen ja mittaaminen. 
- Muutosjohtaminen. 
- Toimistopalveluiden ohjaus. 
- Jatkuva palvelujen kehittäminen ja kulurakenteen kehittäminen lisäarvon 
tuottamiseksi. 

 

Taulukko 2. Toimitilajohtamisen tavoitteet, pätevyysvaatimukset, vastuut ja keskeiset 

strategiset tehtävät (Levitt, J. 2013, 1-12) 
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Een (2018, s. 40-41) mukaan toimitilajohtaminen voi luoda kilpailuetua organisaatiolle kol-

mella tavalla. Lisäämällä työympäristön tehokkuutta ja vaikuttavuutta, kuten suunnittele-

malla ja sijoittamalla osastoja yhteistyötä sekä tuottavuutta edistävästi. Tilapalveluiden in-

novaatioiden edistämisellä parantamaan ydintoiminnan tehokkuutta, kuten työympäristö-

johtamisjärjestelmän käyttöönotto mahdollistamaan reaaliaikaiset pyynnöt ja palautteet 

liittyen toimitiloihin. Jatkuvan parantamisen yhdistämisellä toimitilaprosesseihin ja työym-

päristön laatuun, kuten terveellinen sisäilman laatutaso sekä toimitilaturvallisuus.  

 

Ee (2015, s. 23-26) esittää toimitilajohtamisen lisäarvomallin, joka auttaa toimitilajohtami-

sen painopisteen keskittämisessä organisaatiolle arvoa luoviin palveluihin. Malli (taulukko 

3) perustuu kolmeen osioon, jotka ovat arvon tunnistaminen, arvon ylläpitäminen ja arvon 

edistäminen. Arvon tunnistamisen tarkoituksena on osoittaa tilojen merkitys organisaation 

ydintoiminnan tukemisessa. Arvon ylläpitämisen päämääränä on pyrkiä varmistamaan 

huipputeho toimitilaprosesseissa ja vastata lainsäädännön vaatimuksiin. Tilojen kehittä-

misen tavoitteena on aikaansaada toimitila-ammattilaiset aktiivisesti edistämään arvonli-

sää tilaprosessien kautta organisaatiolleen. 

 

Arvon tunnistaminen Arvon ylläpitäminen Arvon edistäminen 

Tilojen merkitys Tilojen ylläpito Tilojen kehittäminen 

- Organisaation ydintoimin-
nan tunteminen. 
- Tilojen elinkaaren tuntemi-
nen. 
- Tilakatsausten tekeminen. 
- Toimitilajohtamisen vastuu-
alueen tunteminen. 
- Toimitilajohtamisen merki-
tyksen korostaminen. 
- Hinnan ja kustannusten väli-
sen eron ymmärtäminen. 
- Organisaation hyödyn ylläpi-
täminen ja edistäminen. 
 

- Tulosta rasittavien kuluteki-
jöiden tunnistaminen. 
- Organisaation strategisten 
päämäärien edistäminen.  
- Ennakoivien mittareiden to-
teuttaminen. 
- Lainmukaisuuden varmista-
minen. 
- Poikkeustilanteisiin varautu-
minen. 
- Toimitilaprosessin suoritus-
kyvyn mittaaminen ja seuraa-
minen.  
- Tilankäyttäjien tyytyväisyy-
den ylläpitäminen. 

- Tilakehityshankkeiden ta-
voitteiden asettaminen. 
- Lisäarvon tuottaminen ku-
luja vähentämällä. 
- Tilojen kehitysmahdollisuuk-
sien arvioiminen. 
- Toteutuskelpoisien tilakehi-
tysprojektien valitseminen. 
- Tilojen kehityshankkeista 
tiedottaminen.  

 

Taulukko 3. Toimitilajohtamisen lisäarvomalli (mukaillen Ee, S. 2015, 26) 
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Jensen (2010, s. 175-187) esittää toimitilajohtamisen arvokartan (kuva 9). Esitetyn arvo-

kartan mukaan toimitilajohtaminen käyttää eri prosesseissa olevia resursseja, joiden tu-

loksena syntyy tuotteita ja palveluita. Tuotteilla ja palveluilla on erilaisia sidosryhmiä hyö-

dyntäviä vaikutuksia ydinliiketoimintaan sekä ympäristöön. Toimitilajohtamisresurssit jae-

taan tiloihin ja toimintoihin. Tilajohtamisresurssit jakautuvat edelleen kiinteistöön ja tekno-

logiaan ja toimintoresurssit henkilöstöön ja osaamiseen. Toimitilajohtamisprosessit jae-

taan suunnitteluun, koordinointiin, ohjaukseen ja kehittämiseen. Prosessi on PDCA-mallin 

mukainen (Plan-Do-Check-Act) jakautuen suunnitteluun, koordinointiin, kontrollointiin ja 

kehittämiseen. Toimitilajohtamisen tuotokset jaetaan perustuotteisiin ja lisätuotteisiin. Pe-

rustuotteet koostuvat tiloista ja palveluista, kun taas lisätuotteet koostuvat kehityksestä ja 

suhdetoiminnasta. Vaikutukset jakautuvat ympäristöön ja ydinliiketoimintaan. Ympäristön 

vaikutukset jakautuvat taloudellisiin, sosiaalisiin, alueellisiin ja ympäristövaikutuksiin. 

Ydintoiminnan vaikutukset jakautuvat tyytyväisyyteen, kustannuksiin, tuottavuuteen, luo-

tettavuuteen, sopeutumiskykyyn ja kulttuuriin. Sidosryhmät on jaettu yhteiskuntaan, asi-

akkaisiin, henkilökuntaan ja omistajiin.  

 

 

 

Kuva 9. Toimitilajohtamisen arvokartta (Jensen, P. 2014, 182). 
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Den Heijerin (2011, s. 245-246) esittämässä kiinteistöjohtamisen lisäarvomallissa (kuva 

10) on neljä lisäarvohierarkkista suoritusperusteista ulottuvuutta, jotka ovat kannattavuus, 

tuottavuus, kilpailukyky ja kestävä kehitys. Kiinteistöpäätöksiä arvioidaan strategisista läh-

tökohdista (input) läpi kiinteistötavoitteiden (goals) aina suorituskykykyyn (output). Strate-

gisen ulottuvuuden keskeisenä tavoitteena on keskittyä ydinprosessin laatua ja tehok-

kuutta parantaviin päätöksiin. Kehittämistoimenpiteinä voivat olla muun muassa yhteis-

työn ja innovaatioiden edistäminen, toimintakulttuurin – ja yrityskuvan tukeminen sekä op-

timaalisten sijaintien hakeminen. Taloudellinen ulottuvuus keskittyy kulujen- ja tilankäytön 

vähentämiseen, kiinteistöjen arvon kehittämiseen ja taloudellisten riskien hallintaan. Toi-

minnallinen ulottuvuus keskittyy päätöksiin, joilla optimaalisesti tuetaan organisaation tuot-

tavuuden parantamista. Päätökset tukevat käyttäjätoimintoja muuttamalla tilan laatua ja 

määrää sekä lisäävät käyttäjätyytyväisyyttä ja tilojen muunneltavuutta.  Aineellinen ulottu-

vuus näkökulma erottuu strategisista ja toiminnallisista näkökulmista siinä, että se keskit-

tyy teknisiin näkökohtiin. Näitä näkökohtia ovat muun muassa käyttötoimintojen ja teknis-

ten riskien hallinta mahdollisimman vähin resurssein haittaamatta ydintoimintaprosessia. 

Ensisijainen aineellisen ulottuvuuden suorituskykykriteeri on kestävä kehitys, jota mita-

taan muun muassa energiankäytöllä, hiilidioksidipäästöillä ja ekologisella jalanjäljellä. 

Tämä suorituskykykriteeri nousee merkittävämmäksi yhä useimmissa kiinteistöstrategi-

oissa.  

 

Kuva 10. Kiinteistöjohtamisen lisäarvomalli (Den Heijer, A. 2011, 245).  
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4.3 Toimitilajohtamisen lisäarvon ja suorituskyvyn mittaaminen 

 

Toimitilajohtamisella luodaan lisäarvoa kohdeorganisaation tilojen käytön optimointiin ja 

työympäristötekijöihin. Niiden tehokkaalla johtamisella pyritään vaikuttamaan ydintoimin-

nan tavoitteiden toteutumiseen suotuisasti. Fyysisten tilojen, työympäristön ja organisaa-

tion toiminnallisen tehokkuuden välillä on siis yhteys. Tätä yhteyttä ja sen tuottamaa lisä-

arvoa pyritään selvittämään suorituskyvyn mittauksella. Mittausmenetelmät ja välineet ke-

hittyvät, mutta toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaamisessa taloudelliset näkökulmat 

saavat edelleen vahvan painoarvon. 

 

Yksittäinen suorituskykymittari on täsmällisesti määritelty. Se kuvaa tietyn menestys, - tai 

lisäarvotekijän suorituskykyä tietyllä tunnusluvulla tai muulla sopivalla yksittäistä reaktiota 

kuvaavalla ilmaisimella. Yksittäiset mittarit valitaan toiminnan kannalta oleellisista ja kes-

keisistä mittausulottuvuuksista. Suorituskyvyn mittausjärjestelmä kokoaa yksittäiset mitta-

rit hallituksi järjestelmäksi. Se voi olla myös jonkin mittaristomallin mukaan toteutettu. Kan-

sainvälisen standardisoimisliiton mukaan suorituskyky on mitattavissa oleva tulos. Tulos 

voi liittyä määrällisiin tai laadullisiin tuloksiin. Suorituskyvyn johtaminen voi liittyä toimin-

taan, prosesseihin, tuotteisiin, palveluihin, järjestelmiin tai organisaation. (International Or-

ganization for Standardization, ISO. 2018) 

 

Ukko et.al (2007, s. 59) mukaan mittariston käyttötarkoitus ja mittaamisen tavoitteet tulee 

määritellä ennen mittausulottuvuuksien tai yksittäisten mittareiden valitsemista. Lisäksi on 

päätettävä, käytetäänkö mittaristoa valvontaan vai pyritäänkö toiminnan ohjaamiseen. 

Rantasen ja Holtarin (1999, s. 43-45) mukaan suorituskyvyn analysoinnin on oltava pää-

töksenteon tehokkuuden varmistamiseksi riittävän kattavaa ja kaikki olennaiset ulottuvuu-

det huomioivaa. Mittauskokonaisuuden on oltava looginen, mittaustulosten käyttökelpoi-

sia päätöksenteossa ja mittariston oltava hyödyllinen mitattaessa ja parantaessa yrityksen 

suorituskykyä. Mittaustulosten tulee olla olennaisia, uskottavia, oikeellisia, tarkkoja ja 

edullisesti tuotettuja. Suorituskykymittariston tulee olla diagnostinen sekä johdonmukai-

nen ja antaa selkeitä signaaleja mahdollisuuksista parantaa suorituskykyä. Kokonaissuo-

rituskykyä on analysoitava lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Mittauskokonaisuuden häiriöt-

tömyyden varmistamiseksi mittareiden määrä on pidettävä riittävän alhaisena. Avainmit-

tareita on vain muutamia. Mittaristot ovat erilaisia erilaisiin tarkoituksiin, mutta ne toimivat 

lähes samoin periaattein perustuen organisaation strategian ja tavoitteiden niihin tekijöi-

hin, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Leväisen (2013, s. 100) mukaan tuottavuutta voidaan kehittää resurssien tehokkaammalla 

käytöllä ja kustannusrakennetta parantamalla. Kiinteistöjohtamisen tuottavuusvaikutuksia 

ja onnistumista on mitattu kustannussäästöillä, tilojen käytön tehokkuudella ja pääomilla. 

Yleisiä mittareita ovat olleet tilakustannukset €/m2 tai €/työntekijä, jotka mittaavat vaiku-

tuksia yrityksen tuottavuuteen. Liikevaihdon kasvuun voidaan vaikuttaa omaisuuden ar-

von kasvattamisella, myynnin ja markkinoinnin edistämisellä, innovaatioita tukemalla sekä 

parantamalla työntekijöiden tyytyväisyyttä. Työntekijöiden tyytyväisyyden, joustavuuden 

lisäämisen ja kustannusten alentamisen kautta voidaan kasvattaa tuottavuutta ja niihin 

kaikkiin voidaan vaikuttaa tehokkaalla kiinteistöjohtamisella. Julkisissa organisaatioissa 

pätevät samat asiat, vaikka niiden tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, vaan perusteh-

tävän hoitaminen mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti. Toteutettava kiinteistöjohtami-

sen strategia riippuu organisaation tavoitteista ja strategiasta. Kiinteistöjohtamisen strate-

gia tukee organisaation strategiaa. Se ohjaa kiinteistöjohdon päätöksiä ja toimintaa. Yri-

tysten erilaisuudesta johtuen yleispätevää kiinteistöjohtamisen lisäarvomallia ei voida esit-

tää, mutta kiinteistö johtamisen lisäarvostrategian elementit on tunnistettu.  

 

Lindholmin (2006, s. 69 – 73) mukaan kiinteistöjohtamisen keinot tuoda lisäarvoa käyttä-

jäorganisaatiolle riippuvat käyttäjäorganisaation strategiasta, ulkoisesta toimintaympäris-

töstä ja kiinteistöjohtamisen tarkoituksesta yrityksessä. Lindholm esittää seitsemän lisä-

arvoelementin mallin, joiden pohjalta voi tarkastella yritykselle muodostettavaa kiinteistö-

strategiaa. Mallin mukaan organisaatoilla on vaihtoehtona kasvattaa tuottoja (kasvustra-

tegia) tai parantaa tuottavuutta (tuottavuusstrategia). Organisaation ydinstrategian lisäksi 

on muodostettava kiinteistöjohtamisen strategia. Kiinteistöjohtamisstrategia tukee yrityk-

sen valitsemaa taloudellista strategiaa ja muodostaa lähtökohdat kiinteistöjohtamisen 

päätöksille ja toiminnoille. Kiiskinen (2008, s.23) tiivistää Lindholmin (2006, s. 69 – 73) 

esittämät kiinteistöjohtamisen lisäarvostrategiat seuraavasti:  

 

1. Omaisuuden arvon kasvattaminen, joka tarkoittaa organisaatiolle koituvaa lisäarvoa, 

jota kiinteistöjohtamisella aikaansaadaan organisaation tuottojen parantamiseksi. 

2. Organisaation markkinoinnin ja myynnin edistäminen, joka tarkoittaa markkinoinnin, 

myynnin ja imagonrakentamisen edistämistä kiinteistöjohtamisen toimenpiteillä.  
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3. Johtamisprosessien ja innovatiivisuuden edistäminen, joka tarkoittaa innovatiivisilla 

toimitiloilla tuettavaa organisaation innovaatio- ja toimintakulttuuria sekä johtamista-

paa. 

4. Työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääminen, joka tarkoittaa työntekijöiden tyytyväi-

syyden ja viihtyvyyden lisäämistä hyvillä työympäristötekijöillä tilaratkaisuilla ja tätä 

kautta tuottavuuden sekä tuottojen kasvua.  

5. Ydintoiminnan tuottavuuden lisääminen, joka tarkoittaa muun muassa työympäristön 

tilojen ylläpitoon, tilaratkaisuihin, sisäympäristöön ja sijaintien valintaan liittyviä pää-

töksiä tuottavuuden lisäämiseksi.  

6. Organisaation joustavuuden lisääminen, joka tarkoittaa joustavuuden lisäämistä fyysi-

sessä työympäristössä sekä talouteen ja sopimuksiin liittyvissä tekijöissä.  

7. Kustannusten minimoiminen, joka tarkoittaa tuottavuuden kasvattamista kustannusten 

minimoimisen kautta. 

 

Lindholmin (2006, s. 69 -73) mallin tavoitteena on muodostaa kiinteistöstrategia, joka tu-

kee organisaation ydintoiminnan strategian päätavoitteita ja tuo lisäarvoa organisaatiolle. 

Strategiset tavoitteet poikkeavat eri organisaatioissa ja mallin pohjalta organisaatio voi 

valita parhaiten itselleen sopivat lisäarvotekijät kiinteistöstrategiansa tueksi. Lindholmin 

malli on esitetty kuvassa yksitoista. 
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Kuva 11. Kiinteistöjohtamisen lisäarvokanavat ja niiden tekijät. (Lindholm, A. 2006) 
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Hoendervangerin et.al (2017, s. 312 - 316) mukaan on monia vaikutusmahdollisuuksia ja 

menetelmiä mitata toimitilajohtamisella organisaatiolle tuotettavaa arvonlisää. He ovat 

koonneet teoreettiseen tietoon ja empiiriseen aineistoon perustuvan toimitilajohtamisen 

arvoparametrimallin (taulukko 4). Se perustuu kahteentoista arvoparametriin, joille anne-

taan myös menetelmiä niiden johtamiseen sekä mittaamiseen.  

Lisäarvo- 
tekijä 

Toimenpiteet  
olosuhteiden luomiseksi 

Vaikutuksen mittaus Keskeisimmät  
suorituskykymittarit 
 

Asiakastyy-
tyväisyys 

Tarkoituksenmukainen ti-
lasuunnittelu. 
Enemmän yhteistyöalueita. 
Riittävät varastotilat. 
Ihanteellinen sisäilmasto. 
Moderni ja houkutteleva si-
sustus, kalustus ja viimeis-
tely. 

Henkilöstötutkimukset 
Havainnointi 
Haastattelut 
Tutustumiset 
Keskustelut 

Työntekijöiden tyytyväisyys:  
- Työympäristöön 
- Yhteistyöalueisiin 
- Sisäilmaan 
- ICT ja muihin välineisiin 
- Palveluihin 

Yrityskuva Sijaintipaikan vaihtaminen.  
Korkealaatuiset toimintaym-
päristöt. 
Alueelliset uudelleenjärjes-
telyt. 
Tilojen ja palveluiden saata-
vuuden parantaminen. 
Ympäristöohjelmat. 

Sidosryhmäkyselyt 
Ryhmäkeskustelut 
Historiatutkimukset 
Viestintätutkimukset 
Sosiaalisen median tutki-
mukset 

Käsitykset: 
-Yrityksen yhteisökuvasta 
-Yrityksen arvosta 
-Yrityksen brändistä 
-Mediajulkisuudesta 
-Tykkäyksistä ja jaoista so-
siaalisessa mediassa 

Toiminta-
kulttuuri 

Avoimuuden lisääminen yh-
teistyön lisäämiseksi. 
Jaetut tilat ja työpisteet. 
Uudet ruokailutottumukset. 
Uudet käyttäytymissäännöt 
(esim. pukeutumiskoodi) 
 

Henkilöstötutkimukset 
Havainnointi 
Haastattelut 
Työpajat  

Käsitykset yrityskulttuurista. 
Yrityskulttuurin ja organi-
saation yhteensopivuus. 
Yrityskulttuurin ja toimitilo-
jen yhteensopivuus. 
Yrityskulttuurin ja työympä-
ristön yhteensopivuus. 

Työterveys Omavalvonnan lisääminen. 
Ergonomiset kalusteet. 
Parempi sisäilman laatu, 
akustiikka ja valaistus. 
Terveelliset elämäntavat. 
Terveydenhuoltopalvelut. 

Poikkeamiin reagoiminen 
työterveys- ja turvallisuus 
arvioinneissa. 

Sairaslomat. 
Onnettomuuksien määrä. 
Poissaolot onnettomuuk-
sien takia. 
Terveys ja turvallisuus poik-
keamien/valitusten määrä. 
Tyytyväisyysprosentit hen-
kilöstökyselyssä. 

Tuottavuus Yhteistyön tukeminen avoi-
muutta lisäämällä. 
Paremmat olosuhteet kes-
kittyneeseen työhön. 
Ergonomiset kalusteet. 
Työympäristön itseohjautu-
vuuden korkeampi taso. 
IT-laitteiden ja järjestelmien 
tuen parantaminen. 
Terveellinen ja turvallinen 
työympäristö. 

Havainnot  
Tietokoneiden käytön tark-
kailu. 
Tuotantotehokkuuden las-
kelmat. 
Työajankäytön tarkkailu. 
Henkilöstökyselyt. 

Tuotto työntekijää kohden. 
Tuotannon laatu. 
Poissaolot. 
Yksilön tuottavuus. 
Tiimin tuottavuus. 

Tilojen 
muunnelta-
vuus 

Ylijäämätilojen hallinta. 
Tilojen muunneltavuus. 
Tiloista luopuminen. 
Siirreltävät ja vapaasti sijoi-
tettavat rakennuskom-
ponentit ja tilayksiköt. 

Rakennuksen suoritusky-
vyn arviointi mahdollisuuk-
siin vastata muuttuviin 
markkinoiden ja käyttäjien 
vaatimuksiin. 
Mukautuvuuden arviointi 
käytössä olevissa raken-
nuksissa. 

Painotetut suorituskyvyn 
mittaustulokset muuttuviin 
markkinoiden ja käyttäjien 
vaatimuksiin vastaami-
sessa. 
 
 
 

  



39 
 

Innovointi Kommunikaation paranta-
minen työntekijöiden kes-
kuudessa.  
Visuaalinen vaikuttavuus. 
Erilaiset kohtaamisalueet ja 
epäviralliset neuvottelutilat. 
Optimaalinen sisäilman 
laatu.  
Virtuaalista tiedonjakoa tu-
kevat ICT-järjestelmät. 

Toimintaympäristön analyy-
sit. 
Sosiaalisen verkoston ana-
lyysit. 
Henkilöstökyselyt. 
Käyttötapahtumatilastot tie-
donjakotoiminnoista. 

Sulkeutuneisuuden ja avoi-
muuden taso. 
Keskimääräiset kävelyetäi-
syydet. 
Henkilökohtainen vaikutus-
mahdollisuus sisäilmaan. 
Käytettävissä olevien työti-
lojen ja kohtaamispaikkojen 
moninaisuus. 
Havaittu visuaalinen vaikut-
tavuus. 

Riskien- 
hallinta 

Riskien poistaminen. 
Varautumis- ja palautumis-
suunnitelmat. 
Turvajärjestelmät. 
Varmuuskopiointi ja varajär-
jestelmät. 
Vakuuttaminen. 
 

Keskeytysaikojen mittaus. 
Vakuutuskustannukset. 
Vahinkojen torjunnan kus-
tannukset. 
Todelliset vahinkokustan-
nukset. 
 

Kriittisten toimintojen käyt-
töajat. 
Kokonais riskinhallinnan ku-
lut. 
Kokonais vakuutuskulut. 
Vahinkojen ennaltaeh-
käisyyn liittyvät kulut. 
Vahingoista aiheutuvien to-
dellisten kulujen kokonais-
määrä.  

Kustannus- 
tehokkuus 

Kustannussäästöjen ai-
kaansaaminen: 
- oman toimitilajohtamisyk-
sikön perustaminen  
- prosessien optimointi 
- toimintojen ulkoistaminen 
- tekniikan päivittäminen 
- synergiaetujen hyödyntä-
minen.  

Tarkoituksenmukainen kus-
tannuslaskenta. 
Tilankäytön, työpisteiden ja 
käyttöasteiden mittaukset. 

Pinta-alakustannukset, työ-
pistekustannukset, käyttö-
asteet: 
-kokonaiskustannukset 
-tilat ja infrastruktuuri 
-ihmiset ja organisaatio 
-työympäristö 
 

Omaisuu-
den hallinta 

Kiinteistönhallinta 
Myynti ja vuokraus 
Vuokrasopimusten uudel-
leen neuvottelut 
Vuokrakohteiden ostaminen 
Kiinteistökehitys mukautu-
valla uudelleenkäytöllä 

Vuosibudjetointi. 
Markkina-arvon määrittämi-
nen. 

Pääomat 
Vuokrataso 
Markkina-arvo 
Kehityskustannukset 

Kestävä  
kehitys 

Kestävän kehityksen puit-
teet. 
Henkilökunnan kouluttami-
nen. 
Energian kulutuksen vähen-
täminen. 
Materiaalien käytön vähen-
täminen, kierrätyksen lisää-
minen ja jätteiden käsittelyn 
parantaminen.  
Matkustamisen ja kuljetus-
ten vähentäminen. 

Tunnista kriittiset menestys-
tekijät yritysstrategiasta, ke-
hitä kysely ja moniperustai-
nen pisteytysmenetelmä 
sekä ota käyttöön jatkuva 
arviointimenettely. 
 

Energian ja veden kulutus.  
Hiilidioksidipäästöt. 
Materiaalin käyttö, kierrätys 
ja jäte. 
Elinkaarikustannukset. 
Kuljetusten käyttö. 

Yhteiskunta 
vastuu 

Työympäristön hyvä laatu. 
Työntekijöiden työllistämi-
nen. 
Julkisen liikenteen edistä-
minen. 
Kiertotalous hankintamalli. 
Yhteistyö vähemmistöjen 
omistamien yritysten 
kanssa.  

Riippuu organisaation yh-
teiskuntavastuu politiikasta 
ja päämääristä.  

Ihmiset: 
-henkilökunnan monimuo-
toisuus 
-yhteisön tyytyväisyys 
Yhteiskunta: 
-tilankäyttö 
-resurssien käyttö 
Tuotto: 
-kiinteistö ja toimitilajohta-
misen kokonaiskustannuk-
set 

 

Taulukko 4. (mukaillen Hoendervanger et al. 2017, 313 - 316) 
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Reunanen et al. (2006, s. 64-65) ovat määritelleet yleisimmäksi kiinteistöjohdon tavaksi 

tuottaa lisäarvoa tilakustannusten alentamisen. Yleisimmät tavat alentaa tilakustannuksia 

on ulkoistaa toimintoja tai vähentää tilan määrää. Ulkoistamisella voidaan saada aikaan 

merkittäviä kustannussäästöjä, mutta sen riskinä on ydintoiminnan tukemisen heikentymi-

nen. Lisäksi se vaatii palvelujentuottajien toiminnan palvelutason seuraamista ja hankin-

taosaamista. Tilojen vähentämin liittyy pääoman tehokkaaseen käyttöön. Se merkitsee 

yleensä aina tilanhallinnan joustavuuden parantamista, ellei henkilöstö vähene. Ratkai-

suilla on merkittäviä välillisiä vaikutuksia työntekijöiden tuottavuuteen. Keskeistä kustan-

nusten alentamisessa on ymmärtää yrityksen tuottavuuden ja ydintoimintojen kannalta 

tärkeät tekijät ja karsia sekä ulkoistaa muita kuin näitä tekijöitä. Kustannusten alentami-

sessa on tärkeää keskittyä toimintoihin, joilla ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta 

tuottavuuteen. Een (2015, s. 5) mukaan toimitilajohtaminen on strategista suunnittelutoi-

mintaa ja sillä on merkittävä vaikutus organisaation menestymiselle. Asianmukaisesti to-

teutetulla toimitilajohtamisella tilat voivat tulla kilpailueduksi organisaatiolle. Toimitilajohta-

misen toteuttamisella on pystyttävä osoittamaan organisaatiolle toimitilaprosessin olevan 

organisaatiolle lisäarvoa tuottava toiminto.   

 

4.4 Toimitilajohtamiseen soveltuvat mittausmenetelmät 

 

IFMAN ja RICSin (2018, s. 34) mukaan toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittauksen ta-

voitteena on varmistaa tehokkaiden työympäristöjen toteuttaminen taloudellisella tavalla 

sekä mahdollistaa prosessien kehittäminen palvelun parantamiseksi. Suorituskyvyn mit-

tausjärjestelmän suunnittelussa tarvitaan tavoitteisiin keskittynyttä suunnittelua, että oi-

keat mittausulottuvuudet toimitilajohtamiselle voidaan määritellä. Mikäli mittausulottuvuuk-

sien määrittelyssä epäonnistutaan, niin resursseja tuhlataan. Lisäksi analysoidaan ja ra-

portoidaan organisaation ydinstrategian ja toimitilastrategian kannalta epäolennaisia asi-

oita. Tärkeintä on soveltaa mittaustietoa, joka mahdollistaa kaikkien keskeisten sidosryh-

mien sitoutumisen innovoimaan haluttujen tulosten saavuttamista. Suorituskyvyn mittaus-

ten tulosten viestintä on oleellinen väline eri sidosryhmien etujen yhteensovittamisessa. 

Vakioituja toimitilajohtamisen suorituskykymittareita ei ole ja siksi toimitilajohtajan tulee 

määritellessään mittausulottuvuuksia varmistaa, että mittarit liittyvät strategisiin tavoittei-

siin, mittaritiedon keruu ja vertailu on käytännöllistä, mittarit ovat kustannustehokkaita 

käyttää, tarkoituksenmukaisia sidosryhmille ja käyttökelpoisia kehittämissuunnittelussa.  
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De Toni et al (2007, s. 422-427) ovat havainneet toimitilajohtamisen suorituskyvyn mit-

tauksen olevan kohtuullisen uusi asia ja toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittausjärjes-

telmiin suoranaisesti liittyvää tutkimusaineistoa olevan vähän. Heidän mukaan toimitilajoh-

tamisen suorituskyvyn mittaus on vielä kehittymätöntä, tasapainotettu mittaristo, eli BSC 

on vertailumalli kaikissa sovellusympäristöissä, BSC on suosituin mittaristo toimitilajohta-

misen alueella ja että BSC on mahdollisesti parhaiten soveltuva malli toimitilajohtamisen 

suorituskyvyn mittaamiseen, vaikka sen sovellukset ovat vielä rajoitettuja. 

 

Leväisen (2013, s. 119) mukaan tasapainotettu mittaristo (BSC) on tunnetuin ja eniten 

käytetty mittaristomalli kiinteistöjohtamisessa. Kiinteistöjohtamista voidaan mitata koko 

yrityksen laajuisella tasapainotetulla mittaristolla tai kiinteistöjohtamisen omalla tasapai-

notetulla mittaristolla. Mittariston luonteet eroavat toisistaan taulukon viisi mukaisesti. 

 

Koko organisaation ydintoiminnan strategiaan 

perustuva mittaristo 

Kiinteistöjohtamisen oma tasapainotettu mitta-

risto 

- tehdään yrityksen strategisella tasolla, jolloin mit-

taristotekijät johdetaan ydintoiminnan strategiasta 

- mittarit on luotu sisäisten prosessin näkökul-

masta, jolloin kiinteistöyksiköllä on rajoitetusti pää-

tösvaltaa siihen, mitä mitataan 

- koko yrityksen mittareiden määrä on rajallinen, jo-

ten kiinteistöjohtamisen mittareiden määrä on al-

hainen, ehkä vain yksi tai kaksi 

- kokonaissuorituskyvyn kuvaaminen voi olla vai-

keaa 

- mittarit yleensä vain taloudellisia 

- koko yrityksen yhteisten toimintojen mittareiden 

löytäminen on vaikeaa, koska toimintojen vertaami-

nen samoilla mittareilla on ongelmallista. 

- perustuu kiinteistöjohtamisyksikön omaan strate-

giaan, jossa tarkastellaan tasapainotetun tuloskor-

tin eri ulottuvuuksia 

- taloudellinen näkökulma selvittää, millaisia talou-

dellisia tuloksia on saavutettava, että organisaation 

johto on tyytyväinen 

- asiakkaan näkökulma selvittää asiakkaan eli tilan-

käyttäjän tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin ja 

tuotteisiin 

- sisäisten prosessien näkökulma selvittää kiinteis-

töjohtamisprosessin asiakasnäkökulman ja talou-

dellisen näkökulman tavoitteiden toteutumista 

- oppimisen ja kehittämisen näkökulma selvittää 

miten osaamista kehitetään taloudellisen, asia-

kasnäkökulman ja sisäisten prosessien kehittä-

miseksi. 

 

 

Taulukko 5. Kiinteistöjohtamisen mittaristot (Leväinen, K. 2013, 119) 
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Leväinen on koonnut esimerkkejä kiinteistöjohtamisen tasapainotetun mittariston mitta-

reista, joita esitellään taulukossa kuusi. 

Taloudellinen näkökulma Tulos 
Käyttökate 
Pääoman tuottoaste 
Kiinteistövarallisuuden arvo  
(tasearvo ja/tai markkina-arvo) 
Realisoitujen kiinteistöjen määrä 
Tilojen vajaakäyttöaste 
Vuokrattujen tilojen kustannukset/osuus verrattuna 
omistettuihin tiloihin 
Ulos vuokrattujen tilojen osuus 

Asiakkaan näkökulma Tilan hinta-laatusuhde 
Tilapalveluiden hinta-laatusuhde 
Asiakastyytyväisyys (työntekijöiden ja/tai yrityksen lop-
puasiakkaiden tyytyväisyys tilojen ominaisuuksiin) 
Tyytyväisyys kiinteistöyksikön toimintaan (palvelualttius, 
reagointiaika, toiminnan ja tulosten laatu, tiedotus, jne.) 
Asiakastyytyväisyys tilapalveluihin 

Sisäisten prosessien näkökulma Pääoman tuottoaste 
Operatiiviset kustannukset (huolto-, energia-, yms. yllä-
pitokustannukset)/m2 

Oppimisen ja kehittymisen näkökulma Ammattitaito ja asiantuntemus 
Henkilöstön osaaminen 
Koulutustaso 
Työyksikön ilmapiiri 
Kannusteet ja motivointi 
Työntekijöiden poissaolojen määrä 
Henkilöstön vaihtuvuus 
Henkilöstön keski-ikä 
Tutkimus- ja kehitysprojektien määrä 
Koulutus- ja kehityspäivien määrä 

 

Taulukko 6. Kiinteistöjohtamisen tasapainotetun mittariston mittareita. (Leväinen, K. 

2013, 119) 

 

De Toni et al (2007, s. 427-433) esittävät toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittausjärjes-

telmäksi toimitilajohtamisen tasapainotettua tuloskorttia (Facility Management Balanced 

Scorecard, FMBSC). Siinä on yhdistetty tasapainotetun tuloskortin (BSC) ja palvelu tasa-

painotetun tuloskortin (SBC) mittausulottuvuuksia ja sillä voidaan mitata:  

 toiminnan tehokkuutta ja tarkistaa toiminnan toteutuminen palvelun laadun arvioi-

miseksi,  

 mitata ulkoistettujen prosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta toimitetun palveluta-

son arvioimiseksi,  

 parantaa yhteistyötä ja ylläpitää jatkuvaa parantamista palveluntasossa toimiti-

lajohtamisen eri toimijoiden kesken (palveluntarjoajat ja asiakkaat) sekä  

 kehittää kriittisiksi havaittuja toimitilajohtamisen mittaamisen näkökohtia (kuva 12).  
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Kuva 12. Toimitilajohtamisen tasapainotettu tuloskortti. (De Toni et al. 2007, 429) 

 

Meng & Minogue (2011, s. 480-482) ovat havainneet toimitilajohtamisorganisaatioiden 

hyötyvän tehokkaasta suorituskyvynmittauksesta, kun käytetään sopivia mittausjärjestel-

miä ja mittarit on valittu oikein. Mittaaminen voi olla tehotonta ja jopa harhaanjohtavaa, jos 

mittareita ei ole valittu oikein. Keskeiset suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, 

KPI), tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC) ja toiminnan erinomaisuusmalli 

(Business Excellence Mode, BEM) ovat laajimmin käytettyjä ja muita tehokkaampi mit-

tausmenetelmiä toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaamiseen.  

 

Ee (2018, 52-53) painottaa vuosi-, viikko- tai päivittäisraportoinnin merkitystä. Toimitilara-

portoinnin tulisi kattaa muun muassa keskeiset suorituskykymittarit, talousseurantarapor-

tit, projektiraportit, ja osastojen toiminnassaan huomioitavat asiat. Raportointi voi sisältää 

myös terveys- ja turvallisuus saavutuksia, energianhallintaraportointia, huoltopalvelura-

portointia ja suunnitelutilanneraportointia. Raportoinnin tulee olla linjassa ja yhteydessä 

organisaation ydintavoitteisiin ja päämääriin.  
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Een (2018, 48) mukaan toimitilajohtamisen organisaation ydinprosessien tukemisen var-

mistamiseksi on laadittava mittarit analysoimaan toimitilaprosesseja (taulukko 7). 

Organisaation tavoitteet Toimitilaprosessien  
mittausulottuvuudet 

Mittaus 

ASIAKAS 
Millaista lisäarvoa toimitilojen 
käyttäjät saavat toimitilapro-
sesseista? 

Työympäristön turvallisuus ja 
viihtyisyys. 
Asiakaspalvelu. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
Asiakaskokemushaastattelut. 

SISÄISET PROSESSIT 
Mitä toimitilaprosesseja on 
yhdenmukaistettava ydintoi-
mintaprosessien kanssa? 

Työympäristön tuottavuuden 
edistäminen. 
Tilankäyttö. 

Tyytyväisyys työympäristön 
laatuun ja palvelutasoon. 
Tilankäytön optimointi. 

TALOUS 
Miten toimitilaprosessit on 
johdettu kustannustehokkuu-
den näkökulmasta? 

Rahan käyttö. 
Budjettikuri. 

Hyödykkeiden käytön tehok-
kuus. 
Budjetin rajoissa pysyminen. 

OPPIMINEN JA KASVU 
Kuinka toimitilaprosessin hen-
kilökunta ylläpitää tai paran-
taa organisaation tukemista? 

Toimitilajohtamis käytänteiden 
ja teknologisen kehityksen 
mukana pysymisen taso. 
Lisäarvon tuottaminen organi-
saatiolle.  

Koulutuksiin osallistuminen. 
Kyky kehittää toimitiloja ja 
palveluita. 

 

Taulukko 7. Toimitilajohtamisen mittarikehikko (mukaillen Ee, S. 2018, 48). 

Rajinin ja Fernandon (2011, s. 294-295) mukaan toimistorakennukset ovat tietynlaisia 

kaupallisia rakennuksia sisältäen pääasiassa toimistokäyttöön suunniteltuja tiloja. Nämä 

rakennukset koostuvat monenlaisista tiloista ja niihin liittyvistä tukipalveluista ja tästä joh-

tuen toimitilajohtamisella on merkittävä rooli tilojen, ihmisten ja prosessien integroimisessa 

rakennuksessa. Toimitilajohtamisen suorituskykyä voidaan tehostaa käyttämällä oikean-

laista ja oikeat avain suorituskykymittarit sisältävää suorituskyvyn mittausjärjestelmää. 

Vaikka edellä kuvattu tarve on olemassa, on sitä vähäisesti tutkittu. 

 

Rajin ja Fernando (2011, 294-295) ovat tutkimuksensa pohjalta kehittäneet kuuden ulot-

tuvuuden tasapainotetun tuloskortin toimitilajohtamiseen (kuva 13). Mittausulottuvuudet 

ovat asiakkaan näkökulma, taloudellinen näkökulma, toimitilaprosessien näkökulma, ydin-

toiminnan näkökulma, innovaatiotoiminnan näkökulma sekä oppimisen ja kehittymisen nä-

kökulma. Tutkijoiden alustavien kartoitusten mukaan heidän esittämä malli voisi olla toi-

miva toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittauksessa. Tutkimuksen mukaan tuloskortin 

ulottuvuuksista tärkein on asiakkaan näkökulma. Taloudellinen näkökulma ja ydintoimin-

nan näkökulma tulevat seuraavina. Suorituskykymittareista tärkeimmät olivat palvelun laa-

tutaso, toimitilakulut, toimitilaprosessien epäonnistumisesta johtuva liiketoiminnan häiriö, 

työntekijöiden tehokkuus ja jatkuva prosessien sekä palveluiden parantaminen. 
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Kuva 13.  Toimitilajohtamisen kuuden mittausulottuvuuden tasapainotettu tuloskortti. 

(Raiji & Fernado. 2011, 291) 
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Hodgesin ja Sekulan mukaan (2013, s. 229) resurssien saatavuus ja kustannusten nousu 

yhä keskeisempään asemaan on tehokas strategia ja strateginen suunnittelu noussut yhä 

merkittävämmäksi osaksi toimitilajohtajan vastuuta. Energian ja veden kulutuksen vähen-

tämiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen suuntautuvat toimitilastrategiat ovat lisään-

tymässä. Tämä johtuu kestävän kehityksen ja taloudellisten painoarvojen korostumisesta.  

 

Hodges ja Sekula (2013, s. 370) esittävät kestävän kehityksen tasapainotetun tuloskortin 

toimitilajohtamiseen (taulukko 8). Mittausulottuvuuksien on oltava helposti tunnistettavia 

ja säännöllisin väliajoin mitattavissa. Tämä on keskeistä, että voidaan tarjota organisaa-

tiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa mittaustuloksilla, jotka kertovat organisaation ympäristö-

vaikutuksista. Kestävien käytäntöjen lisäksi organisaatioiden on osoitettava jatkuvaa si-

toutumista kestävän kehityksen strategian tavoitteisiin jatkuvan parantamisen, kohdennet-

tujen mittauksien ja raportoinnin kautta.  

 

Mittaus- 
ulottuvuus 

Kestävän toimitilajohta-
misen  
kehittämisnäkökulma 

Mittari Tavoite Tilanne 

Asiakas 1. Sisäilmaolosuhteiden 
hallinta tuottavuutta  
lisäävästi. 

1. Vuosittaisten 
sisäilma rekla-
maatioiden 
määrä. 

Ei yhtään reklamaa-
tiota 

Punainen 
Keltainen  
Vihreä 

Prosessi 2. Vuositason energian 
kulutuksen vähentämi-
nen 5 %. 
3. Veden kulutuksen vä-
hentäminen 15 % kolmi-
vuotiskaudella. 

2. Kulutus 
kWh/vuosi 
 
3. Kulutus kuuti-
oita/vuosi 

- 5 % 
 
 
-15 %/3 vuotta   
 

Punainen 
Keltainen  
Vihreä 

Oppiminen 
ja kasvu 

4. Kierrätyskampanjan 
kehittäminen ja hallita. 
5. Toimitilajohtamisen 
kestävän kehityksen pää-
määrien luominen 20 
%:lle henkilöstöstä. 

4. Osallistujien 
määrä 
5. Saavutetut 
päämäärät 
 

100 % osallistuja-
määrä 
 
20 % henkilöstöstä 

Punainen 
Keltainen  
Vihreä 

Talous 6. Tilakustannusten vä-
hentäminen 10 % sa-
malla kehittäen henkilös-
tön tuottavuutta ja asia-
kastyytyväisyyttä. 

6. Tilakustannus-
ten väheneminen 

10 % vähennys tilahal-
lintakustannuksista 
 

Punainen 
Keltainen  
Vihreä 

 

Taulukko 8. Toimitilajohtamisen kestävän kehityksen tuloskortti (mukaillen Hodges & 

Sekula. 2013, 370)  
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Amaratungan ja Baldryn (2012, s. 109) mukaan tarkasteltaessa tasapainotetun tuloskortin 

ulottuvuuksia toimitilajohtamisen yhteydessä on asetettava neljä ulottuvuutta kysymyksi-

neen. Ensinnäkin on asiakas ja se miten tuottavana tiloja käyttävä asiakas näkee toimin-

tamme? Toiseksi ovat sisäiset prosessit. Kuinka suorituskykyisesti ja tehokkaasti tuo-

tamme toimitilojemme hallinnan prosessin? Kolmas ulottuvuus on talous. Kuinka tehok-

kaasti johdettu toimitilojen hallinnan prosessi on ja miten se tuottaa vastinetta sijoitetulle 

rahalle? Neljäs tarkasteltava ulottuvuus on oppiminen ja kasvu. Kuinka toimitilojen hallin-

tayksikkö kehittää toimintaansa ja avustaa ydintoimintaa? Toimintaympäristön ominai-

suuksien huomioiminen sekä ydintoiminnan tarpeiden tunnistaminen ja niiden täyttäminen 

ovat toimitilajohtamisen taloudellisen menestymisen kannalta keskeisiä. Taatakseen eri-

laisten asiakastarpeiden tyytyväisyyden toimitilajohdon on välttämätöntä tunnistaa, keskit-

tyä ja tarkkailla avain suorituskykymittareita. 

 

Meng & Minoguen (2011, s. 480-481) mukaan kymmenen tärkeitä toimitilajohtamisen suo-

rituskykymittaria ovat: 

1. asiakastyytyväisyys 

2. kustannustehokkuus 

3. vasteaika 

4. palvelun luotettavuus 

5. terveys 

6. turvallisuus 

7. ympäristöasioiden vaatimustenmukaisuus 

8. henkilöstön näkökanta 

9. palveluntoimittajasuhteet 

10. IT-sovellukset.  

 

Kincaidin (1994, s. 19-20) mukaan toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittauksen tavoit-

teena on mahdollistaa toimitilaprosessin ymmärtävän paremmin omaa tekemistä, mahdol-

listaa vertailuoppimisen, selvittää prosessien hallinta, tunnistaa kehittämistarpeet ja sen 

edut sekä tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä. Tavoitteiden toteutumiseksi mittausten on 

perustuttava objektiivisiin ja subjektiivisiin tietoihin. Lisäksi on otettava huomioon palvelut 

ja yleinen työympäristö. Kincaid tiivistää näkemyksensä toimitilajohtamisen mittausikku-

naan (kuva 14).  
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Kuva 14. Toimitilajohtamisen mittausikkuna. (Kincaid, D. 1994, 20) 

 

Bootyn (2009, s. 267) mukaan palvelusopimuksiin tarvitaan selkeitä mittauksia saavutuk-

sien ja odotuksien molemminpuoliseen mittaukseen. Yksi soveltuvimmista menetelmistä 

tähän on tasapainotettu tuloskortti. Se sisältää yleensä yleisimmän tason odotukset kus-

tannuksiin, palveluun ja laatuun liittyen. Keskeistä tasapainoista tuloskorttia suunnitellessa 

on huomioida useista näkökulmista, että tuloskortti sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin ta-

voitteet sekä taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet. Tuloskortin tietojen ja toimenpitei-

den on huomioitava toimijoiden ”sokeat pisteet”. Subjektiivisten ja objektiivisten sekä laa-

dullisten ja määrällisten mittausulottuvuuksien on oltava tasapainossa, kuten myös strate-

gisen ja operatiivisen johdon sekä ostajan ja palveluntuottajan näkökulmat.  

 

Tutkimus tarkastelee valtionhallintoa, jonka ominaispiirteet poikkeavat yksityisestä sekto-

rista. Rantanen et al (2007, s. 415-433) ovat tutkimuksessaan havainneet julkisella sekto-

rilla olevia tyypillisiä suorituskyvyn mittaamisen erityishaasteita. Mittariston suunnitteluvai-

heessa on useita sidosryhmiä ja ristiriitaisia tarpeita, joka aiheuttaa epäselvyyttä mit-

tausulottuvuuksista. Lisäksi epäselvät lopputuotteet ja tavoitteet, lähinnä tehokkuuden vai 

vaikuttavuuden näkökulmasta aiheuttavat tavoitteiden määrittelyn ja asettamisen vaike-

aksi. Mittariston käyttöönottovaiheessa on tyypillistä, että julkisella omaisuudella ei koeta 

olevan selkeää omistajaa. Edellisestä johtuen yksittäisten sidosryhmien edustajat vaikut-

tavat mittareiden kehittämiseen liian yksityiskohtaisesti, eikä henkilöstö ymmärrä mittarei-

den kehittämisen tarkoitusta. Lisäksi puutteelliset johtamistaidot –ja menetelmät aiheutta-

vat epämääräisyyttä mittaristojen kehittämisvastuissa, hyötynäkökulmissa ja resurssien 

kohdentamisessa. Tämä ylläpitää osaltaan välinpitämättömyyttä ja muutosvastarintaa.  
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Riratanaphong (2014, s. 78-80) on koonnut useiden tutkijoiden esittämien toimitilajohta-

misen suorituskyvyn- ja lisäarvon tuoton viitekehyksien pohjalta käsitteellisen mallin (kuva 

15) kuvaamaan muuttujia, jotka liittyvät organisaation suorituskyvyn ja kiinteistöjen suori-

tuskyvyn mittaamiseen sekä niihin liittyviin panoksiin, prosesseihin, tuotoksin ja lopputu-

loksiin. Käsitteellinen malli tarjoaa näkökulman suorituskyvyn mittaamiseen eri ulottuvuuk-

sista. Ulottuvuudet ovat organisaation suorituskyky, toimitilajohtamisen suorituskyky sekä 

suorituskyky organisaatiojärjestelmän eri prosesseissa (panos, prosessi, tuotos, tulos).  

 

Käsitteellinen malli osoittaa, miten organisaatiota ja kiinteistöjen suorituskyvyn mittaa-

mista voidaan soveltaa yritys- ja kiinteistöstrategioiden yhdenmukaistamisessa. Konsep-

tointimallia voidaan käyttää toimitilajohtamisen keskeisten suorituskykymittareiden mää-

rittämiseen ja sitä voidaan hyödyntää myös kehittäessä integroitua mallia selittämään suo-

rituskyvyn mittaamisen, työympäristön muutoksen, muutoksen arvioinnin ja kulttuuritaus-

tan väliset yhteydet.  

 

Organisatoriset tekijät, kuten tavoitteet, henkilöstö, rakenne ja kulttuuri, määrittelevät yri-

tysstrategian ja kiinteistöstrategian. Organisatoriset tekijät vaikuttavat myös yrityksen re-

sursseihin ja työympäristöön liittyviin valintoihin. Resurssit toimitilat mukaan lukien mää-

rittävät, kuinka hyvin työprosesseja tuetaan ja mikä on tuotos. Organisaation ja sen tilojen 

suorituskyvyn mittaustuloksia käytetään eri sidosryhmien tarpeisiin sekä strategioiden mu-

kauttamiseen ja kehittämiseen. Muuttujat lainsäädännössä, taloudellisessa tilanteessa ja 

työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa organisaatioiden resurssien käyttöön. 

 

Riratanaphongin (2014, s. 78-80) esittämää toimitilajohtamisen suorituskyvyn- ja lisäarvon 

tuoton käsitteellistä mallin tukeudutaan myös tässä tutkimuksessa. Malli kuvaa toimiti-

lajohtamisen resursointiin, prosesseihin ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä muuttujia 

sekä strategioiden yhdenmukaistamista niihin vaikuttavine tekijöineen. Näitä tekijöitä ja 

niiden keskeisiä vaikutuksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa. Toimitilajohtamisen tu-

kiessa organisaation ydintoimintaa palvelujen muodossa, sen keskeinen tavoite on yhdis-

tää toimitilajohtamiseen liittyvät tiedot lisäarvoa tuottavasti organisaation strategioihin, 

prosesseihin ja henkilöstöön liittyviin asioihin.  
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Kuva 15. Käsitteellinen malli organisaation ja kiinteistöjohtamisen suorituskyvyn mittauk-

seen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. (Riratanaphong, C. 2014, s. 78-80) 
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5 KYSELYTUTKIMUS TOIMITILAJOHTAMISESTA 

 

5.1 Tutkimuskyselyn suunnittelu 

 

Valtion toimialoja toimitilajohtamisessa ylätason strategiana ohjaa valtion toimitilastrategia 

ja strategian toimeenpanijana valtion virastoissa ja laitoksissa toimii Senaatti kiinteistöt. 

Vähäkylä et.al (2018, s. 17) mainitsevat valtion toimitilastrategian työvälineeksi valtion työ-

ympäristöjen ja toimitilojen käytön kehittämiseen ja tarkoituksenmukaiseen yhtenäistämi-

seen. Tehokkaan ohjausvaikutuksen vuoksi on tärkeää, että valtiolla on jatkossakin kiin-

teistöstrategia, joka ohjaa kiinteistöjen omistamista sekä toimitilastrategia, joka ohjaa tilo-

jen käyttöä. Virastot ovat laatineet lisäksi omia valtion toimitilastrategiaa täydentäviä toi-

mitilastrategioita pohjautuen valtion toimitilastrategian linjauksiin. Lisäksi monilla viras-

toilla on toimitilojen käyttöä ohjaavia dokumentteja mm. omien työympäristökonseptien 

muodossa. 

 

Toimitilajohtamisen kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toimitilajohtamisen 

strategiset painopisteet on kytketty valtiollisten organisaatioiden johtamiseen ja miten nii-

den arvioidaan vaikuttavan organisaation tuloksellisuuteen. Keskeinen tavoite oli selvittää 

vastaajaksi valitun kohderyhmän toimitilajohtamisen organisaatiolle tuomaa lisäarvoa 

sekä toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittausta. Tutkimuskyselyn kysymykset käsittelivät 

toimitilajohtamisen liittymistä ja sen asemoitumista strategisen johtamisen kokonaiskent-

tään, toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittauksen mittauskäytänteitä ja ulottuvuuksia 

sekä toimitilajohtamisen lisäarvotekijöitä ja niiden merkitystä.   

 

Kyselytutkimus pyrittiin asettelemaan myötäilemään tutkittua teoriataustaa. Kysymyksiä 

lisäarvotekijöistä ja suorituskyvyn mittauksesta aseteltiin osin esitettyihin teoreettisiin vii-

tekehyksiin pohjautuen. Kysely pyrittiin pitämään selkeänä, yksinkertaisena ja lyhyeh-

könä, että siihen saataisiin kattavammin vastauksia. Vastausprosentin parantamiseksi ky-

symykset laadittiin siten, että kysely on vastattavissa ilman syvällistä perehtymistä toimiti-

lajohtamisen tunnuslukuihin ja toimitilajohtamisen teoreettiseen taustaan. Tutkimuksessa 

ei tutkittu toimitilajohtamisen tehokkuutta eri virastoissa, vaan välineitä jolla sitä johdetaan. 
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5.2 Tutkimuskyselyn toteutus 

 

Toimitilajohtamisen kyselytutkimus suoritettiin sähköisellä Webrobol kyselytyökalulla. Ky-

selyyn osallistuville lähetettiin vastauslinkin sisältävä saatesähköposti. Kyselyyn vastaa-

minen mahdollistettiin myös mobiililaitteella. Kysely koostui kahdestakymmenestäviidestä 

kysymyksestä, joista osan vastausvaihtoehdot oli asetettu Likertin asteikon mukaisia vii-

siportaisina monivalintakysymyksinä. Kysely suunnattiin kolmeenkymmeneenkahteen val-

tion virastoon ja yhteen liikelaitokseen. Vastaajien kohderyhmäksi valittiin toimitilajohtami-

sesta vastuussa olevia johto- ja päällikkötason henkilöitä. Kyselyn saateviestissä tuotiin 

esille mahdollisuus siirtää kysely vastattavaksi toimitilajohtamisesta vastuussa olevalle 

henkilölle, mikäli tutkimuskyselyn vastaanottaja ei sellainen itse ollut. Kyselyyn vastaami-

sen arvioitiin kestävän 10-15 minuuttia. Vastausajan kestoa testattiin kyselyn suunnittelu-

vaiheessa samassa yhteydessä kysymysten asettelun testauksen kanssa.    

 

Kyselyn saatteessa kerrottiin, että tutkimuksen tulokset esitellään koosteena ja käsitellään 

siten, ettei yksittäisen vastaajan tuloksia esitellä. Lisäksi tuotiin esille, että tutkimustuloksia 

käytetään ainoastaan diplomityön tutkimustarkoitukseen. Tutkimusraportti luvattiin toimit-

taa vastaajille sen valmistuttua ja sen kerrottiin sisältävän ajankohtaista toimitilajohtami-

sen tutkimustietoa sekä kyselyn yhteenvedon. Saateviestissä korostettiin tutkimusraportin 

ja sen tulosten omalta osaltaan edesauttavan toimitilajohtamisen tunnettavuuden lisää-

mistä ja sen merkityksen ymmärtämistä organisaation ydinjohtamisen tukena. Lisätietojen 

kysymiseksi annettiin myös tutkijan yhteystiedot. 

 

Kysely lähetettiin vastaajille sähköpostilla 13.2.2019. Kyselyyn vastaamattomia muistutet-

tiin vastaamisesta 26.2.2019 ja 1.3.2019, jolloin kyselyn vastausaika oli ilmoitettu päätty-

väksi. Vastausmäärän lisäämiseksi kyselyn vastausaikaa jatkettiin viikolla. Vastausajan 

jatkamisesta ilmoitettiin henkilöille, jotka eivät olleet vielä kyselyyn vastanneet 4.3.2019. 

Viimeisen kerran vastaamisesta muistutettiin vastausajan päättymispäivän aamuna 

8.3.2019. Kyselyn vastausten analysointi aloitettiin 9.3.2019. 
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5.3 Tutkimuskyselyn tulokset 

 

Kysely toimitilajohtamisesta lähetettiin kolmeenkymmeneen kahteen valtion virastoon ja 

yhteen valtion liikelaitokseen, joista kyselyyn vastasi neljätoista organisaatiota. Kyselyn 

vastausprosentti oli 42 prosenttia. Kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat kyselyn jokai-

seen kysymykseen.  Kyselyyn vastanneista organisaatioista yksitoista eli 79 prosenttia oli 

suuria, eli yli viidensadan työntekijän organisaatioista. Vastaajista kolme, eli 21 prosenttia 

oli keskisuuria eli yli viidenkymmenen, mutta alle viidensadan työntekijän organisaatioita.  

 

Vastaajista 64 prosenttia oli pää- ja koordinointivastuussa ja 36 prosenttia osa- ja toteut-

tamisvastuussa organisaationsa toimitilajohtamisesta. Vastaajista 86 prosenttia oli ylem-

män korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita, seitsemän prosenttia alemman korkea-

kouluasteen suorittaneita ja seitsemän prosenttia keskiasteen tutkinnon suorittaneita. Toi-

mitilajohtamiskokemusta vastaajilla oli yli 20 vuotta 14 prosentilla vastaajista, 10 – 15 

vuotta 14 prosentilla vastaajista, 5 – 10 vuotta 36 prosentilla vastaajista ja 0 – 5 vuotta 36 

prosentilla vastaajista. Ikäjakaumaltaan vastaajista yli 60 vuotiaita oli 36 prosenttia 50 – 

60 vuotiaita 29 prosenttia, 40 – 50 vuotiaita 21 prosenttia ja 30 – 40 vuotiaita 14 prosenttia. 

Vastaajissa ei ollut alle 30 vuotiaita.   

 

Vastaajaorganisaatioista 71 prosenttia oli kytkenyt toimitilajohtamisensa osaksi organi-

saation muuta strategista johtamista. Vastaajaorganisaatioista 29 prosenttia ei ollut liittä-

nyt toimitilajohtamista osaksi organisaation strategisen johtamisen prosessia. Vastaajista 

57 prosentilla oli valtion toimitilastrategiasta sekä organisaation ydintoiminnan strategiasta 

johdettu toimitila-ja/tai toimitilajohtamisstrategia. Vastaajista 43 prosenttia toimii ilman toi-

mitilastrategiaa. Erilaisten tilojen ominaisuudet, laatutasot ja kalustetasot sisältävän toimi-

tilakonseptin omasi 71 prosenttia vastaajista, kun taas 29 prosentilla vastaajista ei ollut 

toimitilakonseptia. Jakauma on esitetty kuvassa kuusitoista. 
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Kuva 16. Toimitilakonseptin, toimitilastrategian ja toimitilajohtamisen kytkeminen strategi-

seen johtamiseen organisaatioissa kyselytutkimuksen mukaan.  

 

Kaikki kyselyyn vastaajat olivat asemoineet toimitilajohtamisen. Vastaajista 57 prosenttia 

oli asemoinut toimitilajohtamisensa ylempään keskijohtoon. Esimiestasolle toimitilajohta-

misen oli asemoinut 22 prosenttia vastaajista. Ylimpään johtoon toimitilajohtaminen oli 

asemoitu 14 prosentilla vastaajista. Toimihenkilötasolla toimitilajohtamista hoidettiin seit-

semässä prosentissa vastaaja organisaatioista. Jakauma on esitetty kuvassa seitsemän-

toista.  
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Kuva 17. Toimitilajohtamisen asemoituminen. 

 

Vastaajista 14 prosenttia käsittelee toimitilajohtamiseen liittyviä asioista jokaisessa johto-

ryhmän kokouksessa, 14 prosenttia joka toisessa, neljännesvuosittain 36 prosenttia ja tätä 

harvemmin 36 prosenttia. Organisaatiossa toteutettavaa toimitilajohtamista tukemassa 

ydintoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja tuottavuutta piti erittäin tärkeänä 57 prosenttia, 

tärkeänä 36 prosenttia ja jossain määrin tärkeänä 7 prosenttia vastaajista.  

 

Vastaajilta kysyttiin toimitilajohtamisen vastuualueeseen sisältyviä osa-alueita teoria 

osuudessa esitettyyn jakoon pohjautuen. Kaikilla vastaajilla tilasuunnittelu, sijoittumis-

suunnittelu ja tilojen hallinta kuuluivat toimitilajohtamisen vastuualueeseen. Vastaavasti 

teknologiajohtaminen oli vähiten toimitilajohtamisen vastuualueeseen liitetty osa-alue. 

Toimitilajohtamiseen vastuualueeseen sisältyvien osa-alueiden prosenttijakauma on esi-

tetty kuvassa kahdeksantoista. 
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Kuva 18. Toimitilajohtamiseen sisältyvien osa-alueiden prosenttijakauma. 
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Kyselyn tulosten mukaan puolet kyselyyn vastanneista organisaatioista mittaa toimitilajoh-

tamisen suorituskykyä sekä lisäarvotekijöitä ja puolet ei mittaa. Puolet vastaajista raportoi 

säännöllisesti sovitulla menettelyllä/mittareilla toimitilajohtamista sekä tilankäytön suori-

tuskykymittareita johdolle ja puolet ei raportoi. Toimitilajohtamisen merkityksen työympä-

ristötekijöihin ja työympäristön tuottavuuteen puolet vastaajista näkee erittäin merkittä-

vänä tai merkittävänä. Toimitilojen ympäristötekijöitä sekä kestävän kehityksen huomioi-

mista toimitilajohtamisprosessissa mittaa sekä hyödyntää niiden tuloksia toiminnan kehit-

tämisessä puolet vastaajista ja puolet ei mittaa ja hyödynnä tuloksia. Jakaumat on esitetty 

kuvassa 19. 

 

 

 

Kuva 19. Toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaus ja sen merkitys työympäristöön ja sen 

tuottavuuteen.   
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Yksittäisistä toimitilajohtamisen suorituskykymittareista tutkimuksen mukaan eniten seu-

rattu oli henkilöstötyytyväisyys ja tilatehokkuus, joita seuraavat kaikki vastaajat. Kustan-

nustehokkuus on myös keskeisesti käytetty mittari jota seuraa 86 prosenttia vastaajista. 

Käyttäjä ja asiakastyytyväisyyttä seuraa mittauskohteena 71 prosenttia vastaajista. Ku-

vassa 20 esitetään seurattujen suorituskykymittareiden jakauma.  

 

 

 

Kuva 20. Tutkimusjakauma seuratuista toimitilajohtamisen suorituskykymittareista. 
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Varsinaisia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä oli käytössään ainoastaan yhdellä vastaaja-

organisaatiolla, jonka mittausjärjestelmä oli KPI. Kukaan vastaajista ei käyttänyt BSC, 

FMBSC, BEM, tai muuta vastaavaa järjestelmää suorituskyvyn mittaamiseen. Vastaajat 

seuraavat tunnuslukuja pääsääntöisesti johdon laskentatoiminen raporteista, eli 36 pro-

senttia vastaajista. Saman verran vastaajista ei ollenkaan seuraa toimitilajohtamisen suo-

rituskyvyn mittareita. Muista raportointijärjestelmistä mainittiin muun muassa VM Baro, 

asiakas- ja työtyytyväisyysmittaukset, taloushallinto- ja budjettiseurantajärjestelmät, Opti-

maze kiinteistöjohtamisen ohjelmisto, HTH hallinnon tilahallintajärjestelmä ja Senaatin eri 

järjestelmät. Eri suorituskykymittareista saatua tietoa hyödyntää päätöksenteossa 71 pro-

senttia vastaajista ja 21 prosenttia ei hyödynnä. Mittausmenetelmien jakauma on esitetty 

kuvassa 21.  

 

 

 

Kuva 21. Tutkimuksen mukaan käytössä olevat suorituskyvyn mittausmenetelmät. 
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Kyselyyn vastanneista kukaan ei hyödynnä vuonna 2018 toimitilajohtamisesta julkaistua 

ISO standardia toimitilajohtamisessaan. Vastaajilta kysyttiin näkemystä Senaatti kiinteis-

töjen onnistumisessa valtion toimitilastrategian toimeenpanijana ja ohjaajana kyselyn koh-

deorganisaatioissa. Kysymyksellä selvitettiin, miten valtion toimitilastrategian tavoitteiden 

saavuttaminen yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa on vastaajien mielestä onnistu-

nut. Enemmistö vastaajista eli 57 prosenttia koki Senaatin onnistuneen hyvin. Senaatin 

koki onnistuneen välttävästi 15 prosenttia, erinomaisesti 14 prosenttia, tyydyttävästi seit-

semän prosenttia ja heikosti seitsemän prosenttia vastaajista.  

 

Toimitilajohtamisen lisäarvotekijöistä kysyttiin teoriaosuudessa esitetyn Lindholmin lisäar-

vomallin pohjalta (Lindholm, 2006). Tärkeimmäksi lisäarvotekijäksi vastaajat nimesivät 

ydintoiminnan tuottavuuden lisäämisen. Ydintoiminnan tuottavuuden lisäämistä piti tär-

keimpänä 50 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tärkeimmäksi toimitilajohtamisen lisäar-

votekijäksi vastaajat nimesivät kustannusten minimoimisen 29 prosentin vastausosuu-

della. Organisaation joustavuuden lisääminen koki 14 prosenttia ja työntekijöiden työtyy-

tyväisyyden lisäämisen 7 prosenttia vastaajista tärkeimmäksi lisäarvotekijäksi. Lisäarvo-

tekijöiden vastausjakauma on esitetty kuvassa 22.  
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Kuva 22. Toimitilajohtamisen lisäarvotekijöiden tärkeys. 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimitilajohtamisen tuottaman lisäarvon (hyödyn) merki-

tystä eri osa-alueilla organisaatiossa teoriaosuudessa esitetyn Hoendervangerin et.al 

(2017, s. 312 - 316) arvoparametrimallin pohjalta. Arvioitujen lisäarvotekijöiden vaikutus 

koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi. Kustannustehokkuuden toimitilajohtamisen lisäar-

votekijänä kaikki vastaajat kokivat hieman tai erittäin positiivisina. Kaksi vastaajaa koki 

toimintakulttuurin kehittymisen erittäin positiivisena, kymmenen vastaajaa positiivisena ja 

yksi vastaaja ei omannut sen tuloksista tietoa. Tuottavuuden toimitilajohtamisen lisäarvo-

tekijänä erittäin positiiviseksi koki kaksi vastaajaa, hieman positiiviseksi kahdeksan vas-

taajaa ja kolme vastaaja koki, ettei toimitilajohtamisella ole vaikutusta tuottavuuteen.  
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Tilojen muunneltavuuden merkityksen lisäarvotekijänä koki erittäin positiiviseksi kolme, 

hieman positiiviseksi kuusi, kaksi ei kokenut vaikutusta ja kaksi koki vaikutuksen negatii-

viseksi. Yhteiskuntavastuun toimitilajohtamisen lisäarvotekijänä kolme vastaajaa koki erit-

täin positiivisena, kuusi hieman positiivisena ja viisi koki, ettei toimitilajohtamisella ole vai-

kutusta yhteiskuntavastuun lisäarvotekijänä. Riskienhallinnan osalta kaksi koki vaikutuk-

set erittäin positiivisena, seitsemän hieman positiivisena ja viisi koki, ettei tuloksilla ole 

vaikutusta.  

 

Toimitilajohtamisen lisäarvon työterveyteen kaksi vastaajaa koki erittäin positiivisena, kah-

deksan vastaajaa hieman positiivisena, kolme ei kokenut lisäarvovaikutusta ja yhdellä 

vastaajasta ei ollut asiasta tietoa. Yrityskuvan toimitilajohtamisella kaksi vastaajaa koki 

erittäin positiivisia vaikutuksia, seitsemän hieman positiivisia vaikutuksia, neljä ei kokenut 

vaikutuksia olevan ja yhdellä vastaajalla ei ollut asiasta tietoa. Kestävän kehityksen osalta 

yksi vastaaja koki toimitilajohtamisella saavutettavan erittäin positiivista lisäarvoa, kahdek-

san hieman positiivista lisäarvoa, kolme ei kokenut lisäarvovaikutuksia ja kaksi koki nega-

tiivisia vaikutuksia.  

 

Asiakastyytyväisyyteen koki toimitilajohtamisen kaksi antavan erittäin merkittävää lisäar-

voa, kahdeksan hieman lisäarvoa, kaksi koki toimitilajohtamisen negatiiviseksi asiakas-

tyytyväisyyteen ja kaksi ei tiennyt tuloksista. Toimitilajohtamisen lisäarvotekijät innovoin-

tiin koki erittäin positiivisena kaksi vastaajaa, kuusi koki vaikutukset hieman positiivisena, 

kolme ei kokenut tuloksilla olevan vaikutusta, yksi koki tulokset negatiivisina ja kaksi ei 

tiennyt vaikutuksista. Omaisuuden hallinnan osalta toimitilajohtamisen lisäarvoksi kaksi 

arvioi erittäin merkittäväksi, kolme hieman positiiviseksi, kahdeksan ei kokenut vaikutuksia 

ja yksi vastaaja ei omannut tuloksista tietoa. Lisäarvotekijöiden merkittävyys ja vastaus-

painoarvot on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Toimitilajohtamisen lisäarvotekijöiden vastausjakauma. 
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Vastaajille esitettiin kysymys liittyen teoriaosuudessa esiteltyyn työympäristön johtamisen 

malliin. Työympäristöjohtamisen mallissa toimitilajohtaminen integroidaan työympäristö-

johtamisen viitekehykseen yhtenäiseksi palvelualustaksi henkilöstöjohtamisen, tieto- ja ta-

loushallinto johtamisen sekä viestintä ja yhteiskuntavastuujohtamisen kanssa ja sitä joh-

detaan yhtenä kokonaisuutena. Tutkimuskysymyksessä vastaajilta kysyttiin, millaisena he 

näkevät mahdollisuuden siirtyä toimitilajohtamisesta kokonaisvaltaisen työympäristöjohta-

misen suuntaan. Vastaajista puolet ilmoitti olevansa kiinnostunut kehittämään toimitilajoh-

tamistaan yhteiselle työympäristön palvelualustalle. Vastaajista 43 prosenttia vastasi, ett-

eivät he vielä toistaiseksi tunne riittävästi kokonaisvaltaisen työympäristöjohtamisen viite-

kehystä. Seitsemän prosenttia vastaajista ei toistaiseksi nähnyt lisäarvoa integroida toimi-

tilajohtamistaan yhteiseen työympäristön palvelualustaan. 

 

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kommentteja ja palautetta tutki-

muksen aihepiiriin liittyen. Vapaissa kommenteissa nostettiin esille kysymysten asettelun 

mielenkiintoisuus. Kysely koettiin selkeänä ja pituutta pidettiin sopivana. Joidenkin kyllä/ei 

kysymysten vastaamisessa koettiin vaikeaksi vastata pyydetysti kahdella vastausvaihto-

ehdolla. Esille nostettiin myös erilaiset erikoistilat ja niiden vaikutus toimitilajohtamiseen. 

Mikäli erikoistilojen osuus on suuri ja vain pieni osa tiloista on normaaleja toimistotiloja, 

muodostuu se toimitilajohtamisen sekä valtion toimitilastrategian tarkoituksenmukaisen 

soveltamisen osalta haasteeksi. Kyselyyn vastanneiden kaikki toimitilat eivät ole kokonai-

suudessaan Senaatilta vuokrattuja ja toimitilamuutoksia on vähän. Tämä heijastuu muun 

muassa siihen, että toimitila-asioita ei tästä syystä ole tarpeen käsitellä johtoryhmätasolla 

ja mahdollisuudet toimitilajohtamiseen koetaan tällöin myös rajalliseksi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

6.1 Toimitilajohtamisen tuottaman lisäarvon ja suorituskyvyn mittaus 

 

Kiinteistö- tai toimitilayksikkö on merkittävä strateginen toimija organisaatiossa ja toimiti-

lajohtaminen keskeinen ydintoiminnan johtamisulottuvuus. Toimitilajohtamisen hyödylli-

syys organisaatiolle on osoitettava mittaamalla lisäarvoa ja suorituskykyä.  Toimitilajohta-

misen suorituskyvyn mittaamisessa on perinteisesti keskitytty taloudellisiin tunnuslukuihin. 

Tutkimuksessa esille tuoduissa toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaamismalleissa yh-

tenä havaintona ovat niiden yleisluontoisuus, mittausulottuvuuksien tarkastelun suppeus 

ja yksipuolisuus sekä yksittäisten mittareiden määrittelemisen puute. Toisaalta esille on 

tuotu myös se, että mittarit tulee määritellä organisaatiokohtaisesti kullekin organisaatiolle 

parhaiten sopiviksi. Toimitilajohtamiseen ei ole yhtä yleistä lähestymistapaa, sillä kullakin 

organisaatiolla on erilaiset tarpeet. Organisaation tarpeiden ymmärtäminen on lähtökohta 

tehokkaalle käyttäjätyytyväisyydellä ja lisäarvon tuottamisella mitatulle toimitilajohtami-

selle 

 

Toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittausmalleissa tuloksellisuutta lähestytään pääsään-

töisesti taloudellisista näkökulmista, jolloin kokonaisvaltainen mittaaminen voi jäädä vä-

hemmälle huomiolle. Kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa tulisi huomioida eri sidosryhmien 

tarpeita laajemmin ja samalla pyrkiä tasapainoilemaan monenlaisten tilankäyttöintressien, 

kestävän kehityksen ja kehittyvän tekniikan paineessa.  Esitetyt mallit luovat kuitenkin hy-

vää perustaa laaja-alaisempien suorituskykymittaristojen tutkimukselle, kehittämiselle ja 

rakentamiselle.  

 

Toimitilajohtamisen suorituskykyä voidaan mitata monenlaisista eri ulottuvuuksista. Mer-

kittävä kriteeri mittareiden ja mittaustavan valinnalle on se, että soveltuvat strategialähtöi-

sesti mahdollisimman optimaalisesti kyseisen toimitilayksikön suorituskyvyn ja lisäarvon 

mittaukseen. Toimitilayksikön tulee arvioida lisäarvon mittaamista ja sopivia ulottuvuuksia 

oman organisaation lähtökohdista sovittaen ne oman organisaation strategisiin tarpeisiin. 

Kirjallisuuskatsauksessa on tuotu useissa tutkimuksissa esiin tasapainotetun tuloskortin 

(Balanced Scorecard) soveltuvuus toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaukseen ja se 

nostetaan keskeisesti esille myös alan kansainvälisissä julkaisuissa. BSC ei sen sijaan 

tämän tutkimuksen tutkimuskyselyn mukaan noussut merkittävään rooliin. 
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Läpikäydyn teoriaosuuden pohjalta voidaan todeta, että organisaation strategisen ydintoi-

minnan tukeminen oikeanlaisilla tiloilla ja työympäristöillä on yksi keskeisimmistä tekijöistä 

arvioitaessa toimitilajohtamista ja toimitilayksikön toiminnan tuloksellisuutta. Sidosryhmien 

asiakastyytyväisyys on myös keskeistä ja toimitilajohtaminen on asemoitava kunkin orga-

nisaation erilaisten ydintoimintaa tukevien tarpeiden mukaisesti organisaatiossa, jotta par-

haat mahdolliset edellytykset lisäarvoa tuottavalle toiminalle voidaan toteuttaa.  

 

Tuottavuus on myös keskeinen näkökulma. Toimitilajohtamisen on oltava taloudellisesti 

perustellulla pohjalla. Käytettävillä resursseilla on pyrittävä saavuttamaan organisaatiolle 

suurin mahdollinen hyöty ja innovoimaan jatkuvasti toimintaa lyhyen ja pitkän tähtäimen 

suunnitelmien pohjalta. Hankintaosaamisella ja ulkoistettujen palvelusopimusten hyvällä 

hallinnalla on myös merkitys kokonaistuottavuuteen.  

 

6.2 Tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuskysymysten vastauksiksi saatiin: 

 

1. Miten toimitilajohtaminen kytkeytyy strategiseen johtamiseen? 

 

Toimitilajohtaminen on osa organisaation johtamista. Se on strategisesti suunniteltu ja joh-

dettu prosessi, jolla tuotetaan organisaation ydintavoitteita tukevia oikeanlaisia työ- ja toi-

mintaympäristöjä. Toimitilajohtaminen on kytkettävä riittävän ylös organisaation johtoon. 

Toimitilajohtajan tulee olla hierarkkisesti samalla tasolla, kun esim. tietohallintojohtaja. Toi-

mitilajohtamisella tulee olla oma toimitilastrategia, jonka tavoitteet ovat johdettu ja linjassa 

organisaation ydintoiminnan tavoitteisiin.  

 

Kyselytutkimukseen vastaajista 71 prosenttia oli kytkenyt toimitilajohtamisen osaksi orga-

nisaation strategista johtamista, 57 prosentilla oli toimitilastrategia ja 71 prosenttia vastaa-

jista tilojen laatutasot määrittelevä toimitilakonsepti. Ylimpään johtoon toimitilajohtamisen 

oli asemoinut ja käsitteli toimitilajohtamiseen liittyvät asiat jokaisessa johtoryhmässä aino-

astaan 14 prosentilla vastaajista. Muut vastaajat olivat asemoineet toimitilajohtamisen 

alemmille johtamistasoille organisaatioissaan ja toimitilajohtamisen käsittely johtoryh-

mässä tapahtui harvemmin. Vastaajat eivät hyödynnä toimitilajohtamisen ISO standardia.  
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2. Millaista lisäarvoa toimitilajohtaminen tuo organisaation johtamis- ja hallintopro-

sessiin?  

 

Tarkoituksenmukaisesti toteutetulla toimitilajohtamisella on keskeinen vaikutus koko or-

ganisaation ydintavoitteiden saavuttamiseen, tuottavuuteen, menestymiseen ja työtyyty-

väisyyteen. Toimitilajohtamisen kautta on pystyttävä tuottamaan, kehittämään sekä inno-

voimaan toiminnan tarpeita palvelevia asiakaslähtöisiä tiloja ja palveluita siten, että ne 

parantavat ydintoimintojen menestymistä tehokkaalla tavalla. Tästä syntyy toimitilajohta-

misen lisäarvo.  

 

Kyselytutkimuksen vastaajat nimesivät Lindholmin (2006) lisäarvomallin mukaisesti kysy-

tyistä lisäarvotekijöistä tärkeimmäksi ydintoiminnan tuottavuuden lisäämisen. Ydintoimin-

nan tuottavuuden lisäämistä piti tärkeimpänä 50 prosenttia vastaajista. Yksittäisistä lisä-

arvotekijöistä, joita kysyttiin Hoendervangerin et.al (2017) arvoparametrimallin pohjalta ko-

ettiin merkittävimpinä kustannustehokkuuden, jonka kaikki vastaajat kokivat hieman tai 

erittäin positiivisina. Vastaavasti heikoimmat lisäarvovaikutukset koettiin omaisuuden hal-

lintaan, innovointiin ja asiakastyytyväisyyteen.    

 

3. Millaisilla menetelmillä toimitilajohtamisen suorituskykyä ja sen lisäarvon tuotta-

mista organisaatiolle voidaan arvioida? 

 

Toimitilajohtamisen suorituskykyä voidaan mitata käyttämällä oikeanlaista ja oikeat avain 

suorituskykymittarit sisältävää suorituskyvyn mittausjärjestelmää. Tasapainotettu tulos-

kortti on teoriatarkastelussa keskeisesti esille noussut soveltuva mittausmenetelmä. Suo-

rituskyvyn mittauksessa oleellista on valita mitattavat ulottuvuudet, jotka palvelevat par-

haiten ydintoiminnan ja sidosryhmien mittaustavoitteita ja joilla voidaan osoittaa toimiti-

lajohtamisyksikön tuottama lisäarvo organisaatiolle. 

 

Kyselytutkimuksessa selvisi, että puolet kyselyyn vastanneista organisaatioista mittaa toi-

mitilajohtamisen suorituskykyä sekä lisäarvotekijöitä sekä raportoi säännöllisesti sovitulla 

menettelyllä/mittareilla toimitilajohtamista sekä tilankäytön suorituskykymittareita johdolle.  
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Yksittäisistä toimitilajohtamisen suorituskykymittareista tutkimuksen mukaan eniten seu-

rattu oli henkilöstötyytyväisyys ja tilatehokkuus, joita seuraavat kaikki vastaajat. Varsinai-

sia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä oli käytössään ainoastaan yhdellä vastaajaorgani-

saatiolla, jonka mittausjärjestelmä oli KPI. 

 

Tutkimuksen tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen, koska jokaiseen asetettuun tutki-

muskysymykseen saatiin vastaus. Tutkimuskysely pyrittiin laatimaan helposti lähestyttä-

väksi. Tästä huolimatta kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi. Kyselyn vastausaktiivisuu-

teen mahdollisesti osaltaan vaikutti se, että osa kyselyn kohdeorganisaatioista on tietotur-

vakriittisiä toimijoita. Tutkimuksen tulosten mukaan tuottavalla toimitilajohtamisella on kes-

keinen merkitys koko organisaation menestymiseen.  

 

6.3 Johtopäätökset ja lisätutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että toimitilajohtamisen organisaatiolle tuottamaa 

lisäarvoa voidaan tarkastella erilaisista lähestymiskulmista ja toimitilajohtamisen suoritus-

kykyä voidaan mitata erilaisista mittausulottuvuuksista erilaisilla mittareilla ja menetelmillä. 

Mittausulottuvuudet ja lisäarvotekijät vaikuttavat olevan vahvasti sidoksissa organisaation 

toiminnan luonteeseen, sillä monelta osin kyselytutkimuksen vastausten jakauma oli hyvin 

heterogeeninen.  

Tutkimus jätti avoimia kysymyksiä, jotka synnyttivät useita ehdotuksia jatkotutkimuksille. 

Näitä ovat mm:  

 

 Millaisilla indikaattoreilla voidaan arvioida toimitilajohtamisen suorituskyvyn mit-

tauksen mittausulottuvuuksien valinnan oikeellisuutta ja tulisiko erilaisia tiloja 

(esim. toimisto, tuotanto, varasto, toimistotyöaika vs. 24/7 tilat) mitata erilaisin mit-

tarein? 

 Onko löydettävissä yleinen malli, jolla toimitilajohtamisen suorituskykymittarit kyt-

ketään tehokkaasti organisaation strategiaan ja osaksi ydintoiminnan suoritusky-

vyn mittausta ja miksi toimitilajohtamisen suorituskyvyn tutkimus, mittaus ja järjes-

telmien kehittäminen sekä ISO standardin hyödyntäminen vaikuttavat toistaiseksi 

jääneen vähäiseksi? 

 



69 
 

 Millaiset mittarit ja mittausmenetelmät soveltuvat kokonaisvaltaiseen työympäris-

töjohtamisen viitekehyksen suorituskyvyn mittaukseen ja onko siihen liitettävissä 

suorituskyvyn mittaus toimitilajohtamisen vaikutuksesta innovaatiotoiminnan tuke-

miseen? 

 Miten ja millaisilla ennakointimenetelmillä toimitilajohto voi varautua toimintaympä-

ristön muutoksiin varmistaakseen lisäarvonsa tuottamisen myös jatkossa ja miten 

ennakointitietoa voidaan hyödyntää suorituskyvyn mittauksessa? 

 Kuinka tehokasta ja toimivaa toimitilajohtamisen ISO standardin soveltamien on 

käytännön toimitilajohtamistyössä? 
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin toimitilajohtamisen tuottaman lisäarvon muodostumista sekä 

suorituskyvyn mittausta. Tutkimuksessa hyödynnettiin aikaisempia toimitilajohtamisen 

strategista asemoitumista organisaatiossa, lisäarvoa sekä suorituskyvyn mittausta käsi-

telleitä tutkimuksia ja niissä tehtyjä havaintoja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimi-

tilajohtamisen kytkeytymistä valtionhallinnon organisaatioiden strategiseen johtamiseen ja 

lisäarvoketjuun. Tutkimuksessa kartoitettiin myös toimitilajohtamiseen soveltuvia suoritus-

kyvyn mittausmenetelmiä. Teoriatarkastelun pohjalta laadittiin kyselytutkimus, joka koh-

distettiin kolmellekymmenellekolmelle valtionhallinnon toimitilapäättäjälle, joista neljä-

toista vastasi. Tutkimuskyselyn kysymykset käsittelivät toimitilajohtamisen integroimista 

strategiseen johtamiseen, suorituskykymittausta ja lisäarvotekijöitä. Edellisten pohjalta 

johdettiin tämän tutkimuksen hypoteesit.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että toimitilajohtamisella on mahdollisuus 

saavuttaa hyvä suorituskyky ja tuottaa arvokasta lisäarvoa organisaatiolle. Tällöin toimiti-

lajohtaminen on ymmärrettävä strategiseksi toiminnoksi, jonka tavoitteena on edesauttaa 

organisaation ydintoiminnan menestymistä. Organisaatiot hyötyvät tehokkaasta toimiti-

lajohtamisen suorituskyvynmittauksesta, kun käytetään sopivia mittausjärjestelmiä ja mit-

tarit on valittu oikein. Toimitilajohtamisen mitatusti tehokkaalla toteuttamisella organisaa-

tiossa voidaan muun muassa kehittää organisaation suorituskykyä, parantaa sidosryhmä-

tyytyväisyyttä ja tuottaa kustannussäästöjä. Suorituskykyisellä toimitilajohtamisella on laa-

jemmassa mittakaavassa merkitystä myös kansallisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa 

menestyksessä. Lisääntyvää kiinnostusta mittauksessa saavat myös innovaatiotoiminnan 

ja kestävän kehityksen tukeminen toimitilajohtamisella ja sitä kautta toimivilla työympäris-

töillä. Toimitilajohtamisen ulottuvuuksia muihin eri johtamiskategorioihin olisi hyvä käsit-

teellisesti vielä pyrkiä täsmentämään.  

 

Toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittaus tarvitsee keskeisempää huomiota, prosessien 

arvioinnille tulee edelleen kehittää toimivampia suorituskykymittaristoja ja toimitilajohtami-

sen asemaa organisaatioiden johtamisessa sekä tieteellisessä tutkimuksessa on koros-

tettava. Suorituskykymittareiden laajemman käyttöönoton tukemiseksi tarvitaan toimiti-

lajohtamisen yksinkertaistettuja malleja, jotka eivät ole useiden eri käsitteiden monitulkin-

taisia näkemyksiä.  
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ISO-standardi osaltaan selventää toimitilajohtamisprosessikäytäntöjä globaalisti. Lisäksi 

tarvitaan yleisten mittausmallien sekä ohjeiden ja alan koulutuksen kehittämistä. Suoritus-

kykyindikaattorien kehittämisellä voidaan parantaa toimitilajohtamisen lisäarvon määritte-

lyä, suorituskyvyn mittausta ja perustella toimitilajohtamisen keskeinen merkitys koko or-

ganisaation menestymisessä.  

 

Teoriatarkastelussa tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC) mainittiin kes-

keisenä toimitilajohtamisen suorituskyvyn mittausmenetelmänä. Kyselytutkimukseen vas-

tanneista sitä ei hyödyntänyt kukaan.  KPI suorituskyvyn mittausjärjestelmä (Key Perfor-

mance Indicators) oli käytössä yhdellä vastaajista. Kokonaisvaltaisilla mittaustyökaluilla 

voidaan lähestyä toimitilajohtamisen lisäarvon tuottamista ja suorituskyvyn mittausta eri 

näkökulmista kunkin organisaation yksilöllisten tarpeiden pohjalta.  

 

Toimitilajohtamisen suorituskyvyn yksittäisistä mittareista keskeisimpiä ovat henkilöstötyy-

tyväisyyteen sekä taloudellisuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyvät mittarit. Olen-

naista on sovittaa käytettävät mittarit siten, että ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla 

ydinorganisaation strategisia tavoitteita ja toimintaa. Mittarit tulee olla oikein valittuja ja 

mittaustulosten kustannustehokkaita tuottaa. 

 

Toimitila- ja työympäristöajattelu keskittyy edelleen melko suppeaan tarkasteluun. Toimi-

tilat nähdään yhä usein puhtaasti kustannustekijänä, jolle lasketaan tilatehokkuuksia käyt-

töneliöinä työntekijää kohden tai kustannuksia neliötä ja henkilöä kohti. Toimitilojen, työ-

ympäristön, johtamisen ja työkulttuurin merkitys henkilöstön hyvinvoinnille ja sitä kautta 

yhteys tuottavuudelle tulisi nähdä kokonaisuutena ja pyrkiä laatimaan mittarit kokonaisval-

taisesti laajemmista tarkastelu-ulottuvuuksista. Työympäristö muodostuu useista teki-

jöistä, joita ovat muun muassa tilat, työn tekemisen tapa, toimintakulttuuri sekä toimitila- 

ja työympäristöjohtaminen. Toimitilajohtamisen tuloksia työympäristön tuottavuuden 

kautta toiminnallisiin tuloksiin tulisi myös pystyä arvioimaan. Digitaalisuuden ja etätyön 

lisääntyminen, töiden luonteen muuttuminen sekä niiden vaikutus tilankäyttöön tulisi myös 

huomioida. 
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Tässä tutkimuksessa esille tuodut näkökohdat auttavat omalta osaltaan toimitilajohtamis 

yksiköitä määrittelemään sekä osoittamaan lisäarvonsa organisaatiolle ja hahmottamaan 

eri mahdollisuuksia suorituskyvyn mittaamiselle. Tutkimus tuotti myös ehdotuksia jatkotut-

kimuksille.  
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Liite 1. Tutkimuskyselyn saatekirje ja tutkimuskysymykset 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


