
Strateginen omaisuudenhallinnan 
suunnitelma kuntainfran kehittämisen 

tukena

Jyrki Paavilainen, SKTY

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 2018

8.6.2018 Tallinna



Ympäristöjohtaminen ISO 
14000

Riskienhallinta
ISO 31000

Työterveys- ja 
työturvallisuusjohtaminen

ISO 45001

Laadunhallinta
ISO 9000

Omaisuudenhallinta
ISO 55000

OMAISUUDENHALLINTA = JOHTAMISJÄRJESTELMÄ





Kunnossapidon hallinnan
näkökulma

Palveluiden järjestämisen
näkökulma

PALVELU-

TASO
ToimintaBudjetti

Omaisuudenhallinnan 
näkökulma

Omaisuus

Toiminta BudjettiOmaisuus

Organisaation 

tavoitteet
Toiminta BudjettiOmaisuus

HALLINNAN NÄKÖKULMAT

PALVELU-

TASO

PALVELU-

TASO



Talous – rahoituksen haasteet tai tuottovaatimukset.

Tehokkuustavoitteet.

Palvelutasojen hallinta.

Tiedon hallinnan haasteet.

Operatiivisen toiminnan kehittäminen.

Regulaatio.

Positiivinen etunoja.

OMAISUUDENHALLINNAN AJURIT



Strateginen

• Organisaation tavoitteet ja siihen liittyvät omaisuuserät (mitä, miksi ja milloin)

• Arvo ja pitkän aikavälin tuotokset

• Palvelutasojen, suorituskyvyn ja riskien hallinta 

• Kokonaisvaltainen lähestymistapa rahoitukseen

• Yhteistyön korostaminen koko palveluketjussa

• Omaisuuden vaikutus organisaation tuottamaan arvoon

• Omaisuuden elinkaareen liittyvät toiminnot (saatavuus, toimintavarmuus, luotettavuus ja 
turvallisuus)

• Omaisuuden sijainti, kunto ja elinikä
• Omaisuuteen liittyvät tieto- ja toimintajärjestelmät
• Ihmiset, osaaminen ja työnohjaus
• Talousarviot ja indikaattorit / kunnossapito ja nykyinen toimivuus

Vs Taktinen ja operatiivinen



1) Määrittää perusteet omaisuussalkkujen hallintaan siten, että organisaatio 
pystyy tuottamaan palveluita sidosryhmien odotusten ja muun muassa 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2) Kehittää omaisuuteen liittyvä päätöksentekoprosessi, jossa on otettu 
huomioon kustannukset, palvelutasot, henkilöresurssit, riskit ja 
suorituskyky.

3) Vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja pätevyyttä sekä sidosryhmien 
sitoutumista ja ymmärrystä omaisuudenhallinnan menettelyistä.

STRATEGIAN TAVOITTEISTA



STRATEGINEN OMAISUUDENHALLINNAN SUUNNITELMA

Ylhäältä-alas

Ohjaavat
tavoitteet

STRATEGINEN OMAISUUDENHALLINNAN SUUNNITELMA (SAMP)

Organisaation missio, tavoitteet, politiikka, prioriteetit sekä
riskien hallinnan ja päätöksenteon kriteerit.

Omaisuussalkku, kyvykkyydet ja riskit sekä
omaisuudenhallinnan kypsyys, prosessit ja työkalut.

Alhaalta-ylös

Realiteetit &
mahdollisuudet



Ennen omaisuudenhallintatyön käynnistämistä, organisaation tulee selvästi määritellä:

• omaisuussalkkujen sisältö,

• omaisuudenhallintajärjestelmässä käsiteltävät suunnitelmat, toiminnot ja prosessit 
(miten omaisuutta hallitaan ja palveluntuottamisen mallit),

• aiottu kehitystaso (kukin omaisuuserä voi olla eri kehitysvaiheessa) sekä

• omaisuudenhallintajärjestelmän tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset rajapinnat (kuten 
johtamis-, toiminta- ja tietojärjestelmät).

MITEN ALKUUN?



• Omaisuudenhallinta ei ole erillinen, päälle liimattu osa organisaation toimintaa.

• Omaisuudenhallinta perustuu arvoon ja perusteltuun päätöksentekoon.

• Moni asia on jo kunnossa, ehkä toisella nimellä?

• Osaaminen ja ymmärrys kasvaa jatkuvasti = valitse oikea kehitystaso!

• Omaisuudenhallinta perustuu suunnitelmallisuuteen – jokaisessa vaiheessa.

• Yhteinen suunnittelu – siilojen poistaminen ja prosessien kehittäminen sekä 
niiden välisten harmaiden alueiden pienentäminen.

MUISTA!


