
Miksi tilaisin juuri Senaatti-kiinteistöiltä?
Valtiovarainministeriön mukaan ministeriöiden, virastojen ja laitosten tulee hyödyntää Senaatti-
kiinteistöjen toimitila-asiantuntijoita.

Asiaan liittyy kuitenkin muutakin kuin ministeriön ukaasi. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa monta etua 
verrattuna muihin alan toimijoihin:

 

Meillä on jo oma tilasuunnitelma. Eikö se muka riitä?

Usein tilasuunnitelma ottaa kantaa vain yksittäisiin toimipisteisiin ja neliöihin. Strategia linjaa 
tulevaisuuttasi kokonaisuutena ja ennustaa eri vaihtoehtojen vaikutusta toimintaasi. Hyvä 
toimitilastrategia turvaa selustasi. Tiedät hyvissä ajoin etukäteen, mitä täytyy tehdä ja milloin.

MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ SEURAAVAKSI?

 
Soita asiantuntijallemme Kasper Fabritiukselle. Hänet tavoitat puhelimitse numerosta 0400 
378 220 tai sähköpostitse osoitteesta kasper.fabritius@senaatti.fi. Kasper sopii kanssasi tunnin 
tapaamisen, jonka aikana sovitte strategiapokkarin toimituksen yksityiskohdista.

Kenen meiltä on osallistuttava Strategiapokkarin tuotantoon?
Tarvitsemme sinun aikaasi tunnin ensitapaamiseen. Lisäksi lopputulosten esittelyyn kuluu toinen 
tunti. Pyydä silloin koko johtoryhmäsi paikalle, niin alat sitouttaa heitä muutoshankkeeseen alusta 
alkaen.

Tuotamme Strategiapokkarin sisällön yhdessä 8 viikon aikana.

Toimitilastrategia itsessään tuskin muuttaa mitään. Mitä sen jälkeen?
Toimi Strategiapokkarin ohjeiden mukaan. Strategiapokkarissa on yksiselitteisiä keinoja, joiden 
avulla pääset tavoitteisiisi.

Entä jos en ole tyytyväinen?
Jos et ole tyytyväinen Strategiapokkariin, et maksa mitään, ja heitämme pokkarin silppuriin.
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Senaatti-
kiinteistöt Konsultit

Jo 200 vuoden kokemus valtion tilahallinnosta x

Valtion sisäinen toimitila-asiantuntija x

Valtakunnallinen toimija x x

Selkeät tulosmittarit x x

Ajaa aina ensisijaisesti veronmaksajan etua x

Tunnistaa ja “hävittää” ylimääräiset tilat x

Avaimet käteen -toteutuspalvelut x

Antaa työlleen tyytyväisyystakuun x

Senaatti-kiinteistöt

Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 00531 Helsinki



Kysymyksiä & vastauksia
Senaatti-kiinteistöjen Strategiapokkari™

Tuomme tilalle ratkaisut.



2

KENELLE STRATEGIAPOKKARI ON TARKOITETTU?

 
Strategiapokkari on tarkoitettu ministeriöiden, valtion virastojen ja laitosten toimitiloista vastaaville 
johtajille sekä virasto- ja hallintopäälliköille.

Kenelle Strategiapokkari ei sovi?
Strategiapokkari on tarpeeton siinä tapauksessa, että olet jo linjannut toimitilojesi käytön 
säästötavoitteineen seuraavan 10 vuoden ajalle.

MITÄ STRATEGIAPOKKARIIN KUULUU?

Meillä on jo strategia. Miksi tarvitsisimme erillisen toimitilastrategian?
Strategia tai toimintasuunnitelma ei yleensä ota kantaa toimitilakysymyksiin. Erillinen 
toimitilastrategia linjaa toimitilojesi käytön jopa 10 vuodeksi eteenpäin. Tavoitteena ovat 
tarkoituksenmukaiset tilat, jotka tukevat organisaatiosi toimintaa.

Toimintamme on jatkuvassa muutoksessa. Miten pystyisimme linjaamaan  
toimitila-asioitamme?

Muuttuvassa maailmassa on kyettävä tekemään linjauksia vaikka tulevaisuus on epävarma. 
Strategiaa tarkennetaan vuosittain. On parempi toimia tämän hetken näkemysten valossa, kuin 
olla tekemättä mitään. Strategia pakottaa tunnistamaan sisäiset ja ulkoiset muutostekijät. Teet 
perusteltuja päätöksiä.

Voiko pokkari edes olla uskottava?
Strategiadokumentit ovat tyypillisesti pitkiä, epäselviä ja vaikealukuisia. Niitä on helppo tuottaa. 
Hyvä strategia on napakka, konkreettinen ja selkokielinen. Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijat 
osaavat puristaa isonkin organisaation toimitilastrategian tiiviiksi ja selkeäksi paketiksi.

Mistä tiedämme, mitä strategiapokkarissa pitäisi olla?
Käytössämme on valmis malli. Tarkentavilla kysymyksillä varmistamme linjaustesi mukaisen 
toimitilastrategian. Olemme tukenasi koko projektin ajan ja ohjaamme tarvittaessa oikeaan 
suuntaan.

Mistä löydämme aikaa laatia erillinen strategia?
Tarvitsemme asiantuntijoidesi aikaa yhteensä vain 3,5 työpäivää. Työ sisältää 1-3 haastattelua,  
1-2 välikatselmusta ja loppukatselmuksen, jossa työ hyväksytään.

Mikä on Strategiapokkarin konkreettinen lopputulos?
Strategiapokkarin tuloksena saat 32-sivuisen selviytymisoppaan. Se vastaa esimerkiksi kysymyksiin:

•	 Mikä	on	lähtötilanteesi	ja	mikä	on	tavoitetilanne?

•	 Mitkä	ovat	toimitilojesi	taloudelliset	vaikutukset?

•	 Kuinka	pääset	hallitusti	eroon	turhista	tiloista?

•	 Pitäisikö	keskittää	vai	hajauttaa?

•	 Kuinka	tilaratkaisut	vauhdittavat	työtä?

•	 Miten	minimoit	tilojesi	hiilijalanjäljen?

•	 Kuinka	varmistat	henkilöstösi	työhyvinvoinnin?

•	 Kuinka	otat	huomioon	sopimusjaksot?
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•	 Miten	takaat	terveellisen	työympäristön?

•	 Kuinka	huolehdit	turvallisuusasioista?

Tiivistämme tulokset johtoryhmääsi varten. Asiantuntijamme esittelee valmiin strategiapokkarin  ja 
luovuttaa materiaalin käyttöösi.

MITÄ STRATEGIAPOKKARIN JÄLKEEN?

Puhutte jostain vuosihuollosta. Mikä se on?
Vuosihuollossa käymme läpi saavutetut tavoitteet. Arvioimme tiedossa olevien muutosten 
vaikutuksia aiempiin linjauksiin ja päätöksiin. Tarkastelemme toimitilojesi tunnuslukuja. 
Päivitämme strategiapokkarin yhdessä kanssasi vuosittain.

Onko vuosihuolto pakollinen?
Strategiat vanhenevat usein nopeasti. Poliitikot saattavat pyörtää päätöksensä tai päättäjä voi saada 
kenkää. Silloin strategia menettää arvonsa heti ja vaatii päivityksen. Vuosihuolto ei ole pakollinen. 
Se turvaa sen, että alun perin tekemäsi investointi strategiatyöhön säilyttää arvonsa.

Paljonko Strategiapokkari maksaa?
Strategiapokkari maksaa 14 500 euroa ja vuosihuolto 2 500 euroa + alv:n.

Miksi Strategiapokkari on niin kallis?
Strategiapokkarin hinta on mitättömän pieni verrattuna säästöihisi. Strategiapokkari maksaa itsensä 
takaisin, jos pystyt säästämään 60 neliömetrin vuokrakustannukset vuodessa.

Toisaalta 15 prosenttia vain sadan työntekijän tiloista merkitsee helposti yli 100 000 euron 
vuosittaisia säästöjä.

MITEN HYÖDYN STRATEGIAPOKKARISTA?

Mitä valtio on täsmälleen ottaen määrännyt?
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoteen 2015 mennessä ministeriöiden, virastojen  
ja valtion laitosten on leikattava 15 prosenttia tiloistaan. Tilankäyttöä on tiivistettävä nykyisestä  
35 neliömetristä vähintään 25:een työtekijää kohden. Valtion säästöt ovat 16-32 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Periaatepäätös löytyy Valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta  
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100303Valtio/ 
vnp_saastotoimet.pdf

Miten hyödyn Strategiapokkarista?
Valtioneuvoston säästötavoite on vain yksi lyhyen aikajakson velvoite. Strategiapokkari 
linjaa toimitilojesi tarkoituksenmukaisen käytön vuosiksi eteenpäin, kun olet jo saavuttanut 
säästötavoitteesi. 
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