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Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä

http://www.rtkpalvelu.fi/


Ympäristöanalyysi

• Suomen rakennuskanta käsitti vuoden 2015 lopussa noin 1,5 miljoonaa rakennusta

• Suomen kansallisvarallisuuden arvo vuonna 2016 oli noin 680 mrd. euroa, josta asuin-
ja muiden rakennusten osuus 65 %. Ylläpidon kansantaloudellinen merkitys oli 17,5 
mrd. euroa

• Kiinteistöjen arvo energian loppukäytöstä oli noin 40 %, hiilidioksidipäästöistä noin 35 % 
ja jätteistä noin 20 %

• Kiinteistö- ja rakennusalan tuotannon arvo vuonna 2016 oli 60 mrd. €, josta 
kiinteistöjen ylläpidon osuus mukaan lukien vuosikorjaukset oli 28 %

Päämääräksi otettava kestävä rakennettu ympäristö (ROTI 2017)



Kiinteistön elinkaari rakennetussa ympäristössä 

Elinkaariajattelulla tavoitellaan sitä, että rakennetun ympäristön klusterin eri alojen 
ammattilaiset ymmärtävät, miten kunkin työ vaikuttaa sekä kiinteistöjen kunnon ja arvon 
säilymiseen että kiinteistöjen erilaisten käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon oltava 
pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja 
osaavaa (ROTI 2017)



Näin säästetään ydinvoimalan verran energiaa

Case L&T: Säästöjä asiantuntevalla kiinteistön 

hoidolla ja ylläpidolla 

https://www.youtube.com/watch?v=GkfrNyEhFmA


Toimialasta

• Kiinteistöala on osa kiinteistö- ja rakentamisklusteria. 

– Kiinteistöala kattaa kiinteistön omistuksen, johtamisen ja hallinnoinnin, kiinteistöjen ja 

asuntojen kaupan sekä vuokrauksen ja muut palvelut

• Kiinteistöpalveluala on osa laajempaa kiinteistöalaa. Kiinteistöpalvelut ovat 

kiinteistön elinkaaren kattavia kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluja sekä toimitila- ja 

käyttäjäpalveluja 

– Kiinteistöpalveluja ovat mm. kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energianhallintapalvelut, 

jätehuolto, puhdistus ja siivous, ulkoalueiden hoito, turva- ja vartiointipalvelut, viherpalvelut, 

posti- ja puhelinpalvelut, aulapalvelut, kokouspalvelut sekä muut toimitila- ja 

käyttäjäpalvelut 

• Hoito- ja ylläpitopalveluilla pyritään säilyttämään kiinteistön kunto ja arvo halutulla 

tasolla. Toimitila- ja käyttäjäpalvelut luovat tilojen käyttäjille edellytyksiä harjoittaa 

toimintaansa kiinteistössä



Siivous ilman kemikaaleja paransi sisäilmaa

Case ISS: Innovaatioita käyttäjäasiakkaiden ja 

työntekijöiden parhaaksi

https://www.youtube.com/watch?v=U6hB2bcxCM8


Toimialasta

• Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten määrä (järjestäytyneet yritykset) on    

noin 400. Jäsenyritysten henkilöstömäärä on noin 72 000, mikä on noin  80 % 

yksityisen kiinteistöpalvelualan 90 000 henkilön määrästä.

• Koko toimialan lähes 8 500 yrityksestä reilut 90 % on alle 10 henkilöä työllistäviä 

yrityksiä.

• Yksityisen sektorin työvoimasta yli 90 % on vakituisissa työsuhteissa.

• Ulkomaalaisten osuus on keskimäärin noin 20 %. 

• Vuokratyön osuus vuonna 2015 oli 1,2 %.
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• Alan yrityksillä on kasvavia vaikeuksia löytää ammattitaitoista ja alaan 
sitoutunutta työvoimaa

• Alan koulutustarjonta on sirpaleista ja osin päällekkäistä

• Digi on ja tulee myös kiinteistöpalvelualalle

• Monipalvelujen kysyntä on kasvanut -> kiinteistöpalvelualan eri osa-alueet 
ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa

• Alalla tarvitaan yhä enemmän moniosaajia, joilla on yhden koulutusalueen 
sijasta tietotaitoa kiinteistöpalvelualan eri osa-alueilta

– palveluyritykset toimivat asiakaslähtöisesti

– monipuolisen osaamisen kysyntä kasvaa perus- ja erikoisosaamisten rinnalla

Kiinteistöpalvelualan koulutuksen työelämälähtöinen 
uudistaminen tärkeää – MIKSI?



Koulutuksen vastattava monipuolistuvan 

kiinteistöpalvelualan tarpeisiin

(Kuva sisältää vain osan alan tehtäväkentästä eikä ole ”mittakaavassa”)



Mikä muuttuu vuonna 2018 ammatillisessa koulutuksessa?

- kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

- kiinteistöpalvelujen perustutkinto

- laitoshuoltajan ammattitutkinto

- kotityöpalvelujen ammattitutkinto

- kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

- siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

- siivousteknikon erikoisammattitutkinto

- kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
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Siistii hommaa

• Tutkimusten mukaan nuoret eivät tunne 
kiinteistöpalvelualaa ja sen tarjoamia uramahdollisuuksia

• Keväällä 2015 lanseerattiin monikanavainen nuorisoviestintäkampanja, Siistii 
hommaa, toimialan tunnettuuden kasvattamiseksi

• Suunnattu ammatinvalintaikäisille, 16 – 20-vuotiaille nuorille

• Kesällä 2017 17-vuotias Madde Sabure kiersi Kiinteistötyönantajien jäsenyrityksissä ja 
tutustui alan töihin, työympäristöihin ja ammattilaisiin 
(Linkki Madden esittelyvideoon: https://www.youtube.com/watch?v=V0L_4iGQWkA)

Facebook: /siistiihommaa

Instagram: @Siistii_hommaa

YouTube: Siistii hommaa

http://www.siistiihommaa.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=V0L_4iGQWkA


Vastuullinen kesäduuni SOLissa

Case SOL: Vastuullisia työnantajia ja monipuolisia 

työtehtäviä

https://www.youtube.com/embed/gJhakYK2jwE


Katse laajassa elinkaari-
yhteistyössä eteenpäin!
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