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TIIVISTELMÄ 

Nykyaikainen kiinteistönhallinta voidaan jakaa kolmeen kenttään. Nämä ovat kiinteis-
tön käyttö, omistus ja ylläpito. Tietotekniikka on nähty merkittäväksi välineeksi toimi-
alan tuottavuuden ja palvelutason kehittämisessä.  Eri laajuisten teknistaloudellisten ky-
symysten lisäksi kiinteistöalalla on kiinnitetty huomiota kustannusten hallintaan ja pal-
velun kehittämiseen. 

OFMS Inc. tuottaa ja kehittää INSITE™ nimistä atk-pohjaista kiinteistönhallintajärjes-
telmää. Yritys toimii kehittääkseen järjestelmää ja auttaakseen sen kansainvälisiä käyt-
täjiä.  Ohjelma on käyttäjille periaatteessa edullinen kun kehittämiskustannuksia ei peri-
tä, ainoastaan vuotuiset ylläpitokulut.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen INSITE™-järjestelmä on sekä miten 
OFMS Inc. toimii.  Alun perin ohjelma kehitettiin palvelemaan MIT:n (Massachusetts 
Institute of Technology) kiinteistöjen strategista hallintaa ja käyttöä, mutta on viimeisen 
30 vuoden aikana kehittynyt järjestelmäksi, joka tällä hetkellä palvelee käyttäjiä yli 70 
kaupungissa eri puolilla maailmaa. 

INSITE™-järjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Tietopankkiosa sisältää 
kiinteistön perustiedot. Toinen puoli järjestelmää ovat itse ohjelmat, joilla käyttäjät se-
laavat ja muokkaavat tietoa itselleen sopivaksi. Lisäarvoa ohjelmalle antaa OFMS Inc., 
joka luovuttaa käyttäjien käyttöön 30 vuoden kokemuksensa kiinteistönpidosta. Yritys 
kerää vuosittain tietoa ohjelman käyttäjiltä, kehittää ohjelmaa käyttäjien haluamaan 
suuntaan sekä jakaa tämän tiedon takaisin käyttäjille. Käyttäjä saa yhteistyöstä ohjel-
miston ja käyttötuen lisäksi kumppanin, joka välittää kiinteistönpidon kansainvälistä tie-
toa.  

Ohjelmiston käyttöönotto ja laajempi yhteistyö vaativat lisätietoja mahdollisen käyttä-
jän nykyisistä kustannuksista, palvelun laadusta, ohjelmistoista ja toiminnan tulevaisuu-
den näkymistä. Tuloksia on verrattava uuden, tässä esitetyn järjestelmän tuottamiin ar-
voihin, kustannuksiin ja sen mukanaan tuomiin tulevaisuuden näkymiin. Oulun yliopis-
ton toimitilakustannukset olivat v. 2001 24,3 Meur (146 mmk) ja laitehankintoihin käy-
tettiin v. 1999 11 Meur (66 mmk). Suomen korkeakoulujen vuokramenot olivat 126 
Meur (760 mmk) samana vuonna. Oulun kaupungin palvelutuotannon vuokrat olivat 
27,7 Meur v. 2001. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toimitilavuokrat olivat 
13,3 Meur. Ylläpito- ja käyttäjäpalvelukustannusten osuus vaihteli 25-40 %. Omaisuu-
den hallinta on siten merkittävä taloudellinen kysymys käyttäjille. Käyttäjää kiinnostaa 
aktiivisempi rooli ostettujen palvelujen hinnan ja laadun tarkastelussa, kilpailu ja sen 
tuomat hyödyt ovat osittain vielä kokeilematta. 
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ABSTRACT 

Modern facility management can be divided into three fields. They are facility use, 
ownership and upkeep. Information technology has been found to be a significant tool 
in the development of the profitability and level of service in this area of business. The 
real estate business is focusing attention on not only various techno-economical issues, 
but also cost control and service development. 

OFMS Inc. produces and develops an adp-based INSITE™ facility management sys-
tem. The company is working on developing the system and assisting its international 
users. Because its users do not pay for the cost of development, and they are only 
charged for yearly upkeep, in principle the application is inexpensive. 

The purpose of this study is to determine what the INSITE™ system is like and how 
OFMS Inc. operates. The application was originally developed to serve the strategic 
management and use of MIT’s (Massachusetts Institute of Technology) facilities, but 
during the past 30 years the application has evolved into a system that currently serves 
users in over 70 cities in different parts of the world. 

The INSITE™ system can be roughly divided into two parts. A data bank part contains 
basic data about a facility. The other part is comprised of applications used to browse 
the data and modify it into a desirable form. OFMS Inc. gives the application additional 
value by providing its users with access to the company’s 30 years of experience with 
facility management. Each year the company gathers information from application us-
ers, develops the application according to their needs and distributes this information 
back to the users. As a result of this co-operation, users get the application, user support 
and a partner that provides international information about facility management. 

Commissioning of the application and more extensive co-operation require additional 
information about the possible user’s present expenses, quality of service, software ap-
plications and operational outlook for the future. The results need to be compared with 
the values and costs of the new system presented herein, as well as the outlook it gives 
for the future. 

Real property costs in the University of Oulu were last year 24,3Meur (FIM 146 mil-
lion). Procurements of fixed assets consisted in 1999 11Meur (FIM 66 million). Total 
rental remunerations of all universities in Finland approached level of 126Meur (FIM 
760 million) in 1999. City of Oulu paid Meur 27,7 for premises, Furthermore The Fed-
eration of Oulu municipalities on professional education paid rents Meur 13,3. Share of 
operational cost approached 25-40 % from the total rental remunerations. Thereby, real 
property management will be a matter of considerable significance. User is interested in 
more active role when comparing quality and cost. Competition is partly worth trying 
even in facilities management of public facilities. 



 

 

ALKUSANAT 

Kiinteistön käytön aiheuttamien kustannusten ja tuottojen läpinäkyvyys on omistajan, 
käyttäjän, ylläpitäjän ja rakentajan kannalta keskeinen kysymys. Tutkimus sai alkunsa 
osallistuessani 25. - 27.4.1999 ISFE:n (The International Society of Facilities Executi-
ves) järjestämään kongressiin Cambridgessa, Yhdysvalloissa. Kongressi käsitteli kiin-
teistönpidon tuottavuutta, organisointia ja kehittämistä. Vierailun seurauksena heräsi 
ajatus tuoda amerikkalaista kiinteistönpidon osaamista Suomeen. Amerikkalaisen kiin-
teistönhallinnan osa-alueilla on pitkän ajanjakson tuottama perintö. Keskusteluissa ame-
rikkalaisen kiinteistönhallintaohjelmistoa kehittävän yrityksen OFMS Inc.:n edustajien 
kanssa ilmeni, että järjestelmä on varsin joustava sekä sisällön että rakenteen muunnok-
sille, mikä avaisi mahdollisuuksia sovelluksille suomalaisessa ympäristössä. OFMS Inc. 
on non –profit yritys, ja toimii myös ISFE:n puitteissa. Oulussa työ käynnistyi siten, että 
tekn. yo. Tuomas Rantsi laati asiasta esitutkimuksen, joka esitettiin 27.4.2000 rakenta-
mistalouden laboratorion järjestämässä seminaarissa.  Työ on jatkunut siten, että oulu-
laiset rakennus- ja kiinteistöalan kehittäjät päättivät järjestää asiaa käsittelevän seminaa-
rin. 

Tässä raportissa esitetään järjestelmän rakenteita ja liittymistä kiinteistönpidon laajem-
piin jäsentelyihin. Seminaariraporttia laajennettiin ja liitettiin ne aiemmin kehiteltyihin 
puitteisiin. Allekirjoittaneen osuutta on raportin viimeistely, työn ohjaus, luvut 1, 3.2 ja 
osia luvusta 4. Tekn. yo Tuomas Rantsi on kirjoittanut kuitenkin pääosan raportista, jos-
ta hänelle parhaat kiitokset. OFMS inc.:n johtaja Kreon Cyros ansaitsee parhaimmat kii-
tokset. Hän on antanut ystävällisesti tietoja järjestelmästään tämän hankkeen aikana, ja 
on tarjonnut sitä käyttöön suomalaisessa ympäristössä. 

 

Oulussa 20.3.2002     

Timo Aho 
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1 JOHDANTO 

1.1 Moderni kiinteistönhallinta 

1.1.1 Kiinteistönhallinnan osapuolet 

Nykyaikainen kiinteistönpito eli kiinteistönhallinta voidaan jakaa kolmeen kenttään. 
Nämä ovat kiinteistön käyttö, omistus ja ylläpito (kuva 1). Tilojen käyttäjä on vuokra-
lainen tai kiinteistön omistaja. Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet määritellään 
vuokrasopimuksessa. Sopimuksen sisältö vaihtelee täydestä palvelusta pelkästään kiin-
teistön käyttöoikeuteen. Viimemainitussa tapauksessa käyttäjä joutuu solmimaan sopi-
mukset palveluyritysten kanssa, jotta ylläpitopalvelut tulisivat hoidetuiksi. 

KIINTEISTÖNHALLINTAKIINTEISTÖNHALLINTA

TILOJEN KÄYTTÖTILOJEN KÄYTTÖ
-- RAKENNUKSETRAKENNUKSET
-- KÄYTTÄJÄN TOIMINTAKÄYTTÄJÄN TOIMINTA
-- KÄYTTÄJÄPALVELUTKÄYTTÄJÄPALVELUT

OMISTUSOMISTUS
-- OMISTAJAPALVELUTOMISTAJAPALVELUT
-- KIINTEISTÖN TUOTTOKIINTEISTÖN TUOTTO
-- KIINTEISTÖN ARVOKIINTEISTÖN ARVO

YLLÄPITOYLLÄPITO
-- YLLÄPITOPALVELUTYLLÄPITOPALVELUT

PalvelusopimusPalvelusopimus

PalvelusopimusPalvelusopimus

VuokrasopimusVuokrasopimus

 

Kuva 1. Kiinteistönhallinnan kenttä  

Vuosien saatossa nämä kolme aluetta ovat muotoutumassa omiksi toiminta-alueikseen. 
Kiinteistöjen ylläpitopalveluja on pidetty tärkeänä alueena Suomessa. Ylläpito on kehit-
tynytkin merkittävästi omaksi liiketoiminta alueeksi. Ylläpitopalveluihin kuuluvat kes-
keisimpinä isännöinti, huolto ja puhtaanapito. Kiinteistöjen omistus sisältää kiinteistön 
omistajan pyrkimyksen saada sijoitetulle pääomalle mahdollisimman suuri tuotto sekä 
kiinteistön arvon säilyttämiseen. Omistus on puhtaimmin taloudellinen toimintakenttä. 
Aiemmin omistus ja ylläpitopalvelut muodostivat kiinteistönpito –käsitteen. Kiinteistö-
jen käyttö on yritysten toimitilojen hallintaa liiketoiminnan ja asumisen tarpeisiin. Käyt-
töön liittyvät fyysiset rakennusosat, kalusteet, varusteet ja käyttäjäpalvelut. Kiinteistön 
käyttö katsottiin omaksi erilliseksi kentäkseen. Kiinteistön käyttö on viime vuosina ko-
rostunut, joten on syntynyt kiinteistönhallinnan osien ja toimintojen uudelleenarvioinnin 
tarvetta.  
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Alan käsitteistöä voidaan kehittää siten, että kiinteistön hoito ja kunnossapito summa-
taan ylläpidoksi. Edelleen ylläpito ja omistus yhdessä muodostavat kiinteistönpidon. 
Lopulta kiinteistönpito ja kiinteistön käyttö yhdessä muodostavat kiinteistönhallinnan 
eli kiinteistöjohtamisen toimintakentän (taulukko 1).  

Taulukko 1. Kiinteistönhallinnan kokonaisuus 
KIINTEISTÖNHALLINTA (A,B,C) 
KIINTEISTÖNPITO (B,C) 
KIINTEISTÖN YLLÄPITO (B) OMISTUS (C) 
KIINTEISTÖN 
HOITO 
(KH 0 -KH 8) 

KIINTEISTÖN 
KUNNOSSAPITO 
(KH 9) 

 

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ 
(A) 

Vastaavasti kustannukset voidaan eritellä toiminnoittain seuraavasti Ahon kehittelemän 
jaottelun mukaisesti (Aho & Tahkola, 2000, 17). Kiinteistön käyttö säilyy omana toi-
mintonaan, jonka kustannukset siirtyvät tuotteen ja palvelun hintaan osana tuote-
laskentaa. Kiinteistön ylläpidon ja omistuksen kustannukset samoin kuin erilliskustan-
nukset ovat käyttäjän vuokrakustannuksia.  

1.1.2 Kiinteistönhallinnan osapuolten kustannukset ja tuotot 

Kiinteistönhallinnan kolmen toimijan lähtökohtina ovat liiketaloudellinen kannattavuus 
ja palveluhenki. Samalla kun suomalaiset kiinteistönpitäjät ovat keskittyneet enemmän 
ylläpidon aiheuttamiin ongelmiin, ovat kollegat Yhdysvalloissa keskittyneet enemmän 
palveluhengen luomiseen ja asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseen. Kiinteistöjen käyttäjä 
on keskeisin toimija tässä asetelmassa. Käyttäjä tuottaa kansantuotteen ja koko kiinteis-
tönpito on valjastettu käyttäjän tarpeiden tyydyttämiseen. Käyttäjä maksaa tuotoistaan 
vuokrat, joilla kiinteistön omistaja ja palveluyritykset hoitavat toimintansa kustannukset 
kattavat tuotot (taulukko 2). Kiinteistönpidon osapuolet ovat toistensa asiakkaita. Asi-
akkuuden laatu määräytyy, yritysten tavoitteiden, arvojen ja sopimusten pohjalta. 

o Käyttäjän tavoitteena on tavallisesti saada maksimaaliset tilapalvelut, rakennuksen 
tekniset ominaisuudet ja toimintaa tukevat oheispalvelut, toimistotekniikat, tukipal-
velut ja korkeatasoiset ylläpitopalvelut mahdollisimman alhaiseen hintaan hyvällä 
liikepaikalla.  

o Kiinteistön omistajan tavoitteena on voiton maksimointi, jatkuva ja vakaa vuokra-
tuotto sekä alhaiset ylläpitokustannukset ja kiinteistön arvon säilyttäminen. Omis-
tajan tulos riippuu myös käyttäjän menestyksestä 

o Ylläpito-organisaatio pyrkii alhaisiin palvelujen tuotantokustannuksiin, voiton mak-
simointiin, hyvään työympäristöön sekä asiakastyytyväisyyteen, joka takaa pitkät ja 
vakaat huoltosopimukset. Ajanmukainen ylläpitostandardi ja kiinteistönhallinnan 
tekniikat ovat keskeisiä työkaluja. Ylläpitäjän taloudellinen tulos riippuu omistajasta 
ja käyttäjästä. 

Osapuolten kustannukset ja tuotot on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kiinteistönhallinnan osapuolet: Omistus, ylläpito ja käyttö katetuottolas-
kelmassa. Osapuolten tuotot (+) ja kustannukset (-). Käyttäjä maksaa lo-
pulta omistajan kustannukset, jotka ovat omistajalle vuokratuloja. Käyt-
täjä maksaa myös ylläpitopalvelut.  

   Omistus Ylläpito Käyttö 
 (mk/m3/v) (mk/m2/v)    
TUOTTO 92,5 391,7 ( + )  ( - ) 
- MUUTTUVAT KUSTANNUKSET ( = ylläpito ) 36,0 152,4 ( - ) ( + ) ( - ) 
KATETUOTTO 56,5 239,3    
- KIINTEÄT KUSTANNUKSET      

- poisto 22,5 95,2 ( - )   
- korko 31,5 133,4 ( - )   

VOITTO 2,5 10,6 ( + )   

Tietotekniikka ja sen sovellukset ovat väline tuottavuuden kasvulle (kuva 2). Käyttäjän 
palvelu, ja koko kiinteistönpitoprosessin osa-alueiden kannattavuus on vakaan rahan ar-
von oloissa ratkaisevasti riippuvainen toiminnan tuottavuuden kasvusta. Tietotekniikka 
ja sen sovellukset ovat väline tuottavuuden kasvulle. Viime aikoina odotukset parantaa 
liiketoiminnan tuottavuutta internet – tekniikan avulla ovat kasvaneet. 

2000-2000-  yhteensopivat
järjestelmät
oliopohjaiset elementit

2000-2000-  nopeat, älykkäät
internet-yhteydet,
sähköinen kauppa

1990-1990-  Internet, integraa-
tio, GIS, WEB sivut

1990-1990-  CAFM, integraation
alku, strateginen teknologia

1980-1980-  PC:t, CAD,
 taulukkolaskenta

     1960 - 701960 - 70
Keskustietokoneet

TUOTTAVUUS

ERIC TEICHOLZ 1999
Aika

 

Kuva 2.  Tietotekniikan vaikutus tuottavuuteen (Erich Teicholz, 1999) 
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1.2 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

1.2.1 Tausta 

Kiinteistönhallinta on muotoutunut Yhdysvalloissa pitkän ajan kuluessa. Kiinteistön 
käyttäjät odottavat toimintaansa tukevia omistajan myötävaikutusta ja ylläpitopalveluja, 
myös käyttäjäpalvelut ovat keskeisessä roolissa ja rajanveto eri toimintojen kesken on 
vaihtelevaa. Kiinteistön käyttäjä on paras asiantuntija sanomaan mitkä ominaisuudet 
palvelevat parhaiten käyttäjän asumisen ja liiketoiminnan tarpeita. Kiinteistöt sijoitus-
kohteena ja yleinen liiketoiminnan fokusointipyrkimys ydinalueille on johtamassa omis-
tuksen, käytön ja ylläpidon eriytymiseen. Viimekädessä käyttäjän tarpeet, toiminnan 
kapasiteettilaskelmat yhdessä toiminnan tulevaisuuden näkymien perusteella johtavat 
päätöksiin omistuksen, käytön ja ylläpidon eriyttämisestä tai yhdistelemisestä. (Brown 
et al. 1993. 4.) 

Itse toiminnan ohjaus ja hallinta vaativat ajanmukaisia toiminnanohjausjärjestelmiä.  
Esimerkkikohteena on Amerikkalainen kiinteistönhallintaohjelmistoa tuottava yritys 
OFMS Inc. Yritys tuottaa ja kehittää INSITE™-nimistä atk-pohjaista kiinteistönhallin-
tajärjestelmää. Yritys ei tavoittele voittoa vaan toimii käyttääkseen ja kehittääkseen jär-
jestelmää ja tukeakseen muita järjestelmän käyttäjiä. Ohjelma on periaatteessa käyttäjil-
le edullisempi kuin puhtaasti kaupalliset järjestelmät. Omakustannushintainen laskutus 
käyttöoikeudesta ei kuitenkaan välttämättä ole halpa. Tämän pohjalta alettiin asiaa tut-
kia myös Oulun yliopistossa ja etsiä mahdollisuuksia, joilla yliopisto voisi liittyä käyttä-
jien joukkoon ja käyttää ohjelmistoa niin käytännössä kuin opetustarkoituksessakin. 
Johdatus kiinteistönhallintaan voisi opetus- ja oppimismielessä tapahtua aito-
amerikkalaiseen tapaan tekemällä – learn by doing.  

Kiinteistönhallintaan tieteenalana on viime aikoina kiinnitetty huomiota. Teknillinen 
korkeakoulu (TKK) on aloittamassa omaa koulutusohjelmaa, joka tähtää kiinteistön-
pidon diplomi-insinöörien koulutukseen ja samalla tuotettavaan tutkimukseen. Oulun 
yliopisto on suunnitellut aloittavansa kiinteistöalan koulutusta arkkitehtuurin osaston 
yhteydessä. Myös muiden instanssien kiinnostus kiinteistönalan tutkimusta ja koulutusta 
kohtaan on kasvanut. Teknologian kehittämiskeskus, TEKES ja Suomen Akatemia ovat 
rahoittamassa poikkitieteellistä kiinteistöalan tohtorikoulutusohjelmaa. Tässä hankkees-
sa on mukana suomalaisia korkeakoulu- tutkimus- ja alan järjestötahoja kukin omien 
lähtökohtiensa pohjalta. Tarkoitus on aloittaa ensimmäisten jatko-opiskelijoiden koulu-
tus vuonna 2000. 

1.2.2 Tavoite 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää millainen INSITE™-järjestelmä on, ja mi-
ten OFMS Inc. toimii. Tutkimuksessa vertailtiin INSITE™:ä vastaaviin suomalaisiin 
järjestelmiin ja arvioitiin mitä hyötyjä käyttäjä saisi, jos hän liittyisi jäseneksi kansain-
väliseen konsortioon ja järjestelmän käyttäjäksi. Kohteeksi valittiin korkeakoulu-
kiinteistöt Oulussa. 
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2 INSITE™ 

INSITE™ kehitettiin palvelemaan MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) kiin-
teistöjen strategista hallintaa ja käyttöä, mutta on viimeisen 30 vuoden aikana kehittynyt 
järjestelmäksi, joka tällä hetkellä palvelee käyttäjiä yli 70 kaupungissa ympäri maail-
maa. 

INSITE™:n kehittäjänä on toiminut OFMS Inc., joka alun perin oli Massachusetts Insti-
tute of Technologyn (MIT) kiinteistöjen hallintayksikkö (The Office of Facilities Ma-
nagement Systems), mutta myöhemmin eriytyi omaksi yhtiökseen tehtävänään järjes-
telmän ylläpito, kehittäminen ja käyttäjätuki. Tehtävään kuuluu myös MIT:n kiinteistö-
jen hallinta sekä niiden strateginen suunnittelu (www.ofms.com, 2000). OFMS Inc. on 
ollut mukana käynnistämässä jokaista ohjelman kopiota ja se on kouluttanut niiden 
käyttäjiä aivan ohjelman alkumetreistä lähtien, joten sillä voidaan katsoa olevan 30 
vuoden kokemus kiinteistöjen hallintaohjelmistojen kehittämisestä ja ylläpidosta. 

2.1 Historia 

Vuonna 1966 Kreon Cyros liittyi MIT:n suunnitteluosastoon ja hänen ensimmäinen teh-
tävänsä oli kehittää tietokoneistettu tilainventointijärjestelmä MIT:n tarpeisiin. Ensim-
mäinen versio oli valmis kaksi vuotta myöhemmin. Sillä pystyttiin jäljittämään ja tallen-
tamaan yksittäisiä tiloja MIT:n kampusalueella. Ensimmäisellä versiolla voitiin jäljittää 
kuka on vastuussa tilasta ja mikä on sen käyttötarkoitus. Molemmat toiminnot toimivat 
hierarkiaperiaatteella, mikä on käytössä edelleenkin. MIT käytti tätä systeemiä omassa 
sisäisessä järjestelmässään jäljittääkseen, mille osastolle mikäkin kustannus kuuluisi ja 
mistä epäsuorat kustannukset koostuivat. Tämä oli käytännöllistä, koska esimerkiksi 
valtion tukemat tutkimukset vaativat tarkkaa näyttöä siitä miten kustannukset jakautui-
vat kussakin projektissa. (Business Summary, 1998, 2.) 

Vuonna 1973 ensimmäiset yliopistot liittyivät INSITE™ yhteisöön. Öljykriisistä johtu-
en useiden yliopistojen oli pakko tarkastella omia kiinteistöjä ja sitä, miten niitä todelli-
suudessa käytettiin. Kolme yliopistoa, Brown University, Syracuse University ja Har-
vard Medical School liittyivät MIT:n pilottiohjelmaan, jossa INSITE™-ohjelmisto im-
plementoitiin heidän kiinteistöihinsä ja MIT:stä saatu kokemus pantiin testiin, miten se 
toimisi jossakin muussa yliopistossa. Kokemukset tästä testistä olivat todella hyvät ja 
vuonna 1976 MIT:hin perustettiin oma kiinteistönhallintayksikkö (Office of Facilities 
Management Systems, OFMS). Tärkein tehtävä tällä osastolla oli tukea INSITE™-
ohjelmiston käyttäjiä, jatkaa ohjelmiston kehittämistä ja antaa Yhdysvaltain hallituksel-
le tarkkaa tietoa MIT:n tilojen ja laitteistojen käytöstä. (Business Summary, 1998, 3.) 

Viimeiset 20 vuotta MIT:n kiinteistöhallintayksikkö on kerännyt tietoa kiinteistöjen yl-
läpidosta, hallinnasta ja niiden strategisesta suunnittelusta. Vaikka yksikkö toimi MIT:n 
alla hallinnollisena yksikkönä, se oli ainutlaatuinen verrattuna muihin yksikköihin. Ra-
hoituksen se hankki INSITE™-ohjelman käyttäjiltä avustuksina. Tästä johtuen vuonna 
1996 OFMS Inc. irrotettiin omaksi itsenäiseksi yhtiöksi. Ohjelmaa on markkinoitu il-
maisena. Kehittämiskustannuksia ei ole sisällytetty hintaan. Ohjelmiston käyttöoikeu-
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desta on peritty vuotuinen korvaus, joiden avulla OFMS Inc. edelleenkin toimii. (Bu-
siness Summary, 1998, 3.) 

2.2 Kansainvälinen yhteistyö 

OFMS Inc. aloitti yhteistoiminnan muiden yhteisöjen kanssa vuonna 1973. Mukana oli 
kolme Yhdysvaltalaista yliopistoa. Siitä yhteistyö on kasvanut vähitellen kansainväli-
seksi INSITE™-ohjelmien käyttäjien yhteisöksi, jonka jäseniä löytyy tällä hetkellä 70 
eri kaupungista ympäri maailmaa. Yhteisöön kuuluu yliopistoja, sairaaloita, yrityksiä ja 
valtion hallinnon elimiä. Jotkut yhteisöistä ovat uusia käyttäjiä, mutta vanhimmat ovat 
käyttäneet ohjelmistoja jo yli kaksi vuosikymmentä. Jäsenten ja OFMS Inc.:n yhteistyö 
on kasvanut tavallisten kiinteistönhallintaongelmien ratkaisemisesta strategioiden ja eri-
laisten tekniikoiden jakamiseen muille käyttäjille. OFMS Inc.:n periaatteeseen kuuluu-
kin, että käyttäjät keskustelevat ja vaihtavat ajatuksia vapaasti keskenään ja OFMS Inc. 
toimii ainoastaan välittäjänä. Tarkoituksena onkin, että käyttäjien määrää kasvatetaan 
jatkuvasti, ja näin nykyisetkin käyttäjät hyötyvät enemmän ajatusten vaihdosta. Esimer-
kiksi jos yrityksellä / yhteisöllä on jokin ongelma, niin joku jossakin päin maailmaa on 
todennäköisesti törmännyt samaan ongelmaan ja ehkä jopa ratkaissut pulman. (Business 
Summary, 1998, 3-4.) Toimintatapa muistuttaa läheisesti Linus käyttöjärjestelmän ke-
hittämistä. Ajattelutavalla voi olla huomattava merkitys tulevaisuuden kiinteistönhallin-
tajärjestelmien suunnittelijoiden ja myyjien kannalta.   

2.3 INSITE™-järjestelmä 

INSITE™-järjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. On olemassa niin sanottu 
tietopankkiosa, johon on kerätty tarvittava tieto kiinteistöistä ja jota pystyvät muokkaa-
maan ainoastaan siihen valitut henkilöt. Toinen puoli järjestelmää ovat itse ohjelmat, 
joilla käyttäjät selaavat ja muokkaavat tietoa itselleen sopivaksi. Vaikka käyttäjä tekee-
kin omalla koneellaan muutoksia esimerkiksi näkymään tai suodattaa hänelle ylimääräi-
siä tietoja pois, eivät tiedot kuitenkaan häviä pois itse tietopankista.  

Tärkeä lisäominaisuus INSITE™-järjestelmässä ovat ns. yritys-linkit (kuva 3). OFMS 
Inc.:n tarkoitus ei ole ollut kopioida niitä perinteisiä ohjelmia, joita suurin osa kiinteis-
tön omistajista jo käyttää (esimerkiksi CAD), vaan he ovat luoneet linkkejä omaan oh-
jelmaansa, jotta näitä ohjelmia voitaisiin käyttää yhdessä INSITE™:n kanssa. Tämä yh-
teistyö ei ole rajoittunut pelkästään ohjelmatasolle, vaan yhteistyötä tehdään myös oh-
jelmien kehittämisessä niin, että molemmat ohjelmat toimisivat paremmin yhteen. 
(Welcome to INSITE™, 1997, 2,8.) 
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Kuva 3. INSITE™-järjestelmä, www.ofms.com, 2000 

2.4 Tietopankki 

INSITE™-järjestelmän ydin on tietopankki, joka sijaitsee yhtiön tai yhteisön päätieto-
koneella. Tämä tietopankki säilyttää kaiken tiedon ja jakaa sitä koko organisaatiolle, 
käyttäjän halujen mukaan. Tietopankkiin voidaan liittää räätälöityjä ohjelmia, joilla on 
helppo hakea tietoa kiinteistöstä tai kiinteistöön liittyvistä elementeistä, kuten ihmisistä, 
laitteista ja koneista, kustannuksista ja toiminnoista. Tietopankki toimii Oracle-
pohjaisessa käyttöjärjestelmässä ja voi käyttää mitä tahansa verkkoa tiedon välitykseen. 
Itse käyttö kuitenkin tapahtuu miltä tahansa PC:ltä, jossa on Windows-käyttöjär-
jestelmä. Tietopankin rakenne on esitetty kuvassa 4. (Welcome to INSITE™, 1997, 3.) 
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Kuva 4. INSITE™ tietopankin rakenne, www.ofms.com, 2000 

Tietopankin tärkein osa on ns. tilataulukko, johon on koottu huone huoneelta kaikki ti-
lojen perustieto ja muita mahdollisia ominaisuuksia mitä käyttäjä mahdollisesti haluaa. 
Perustietoja ovat kiinteistön nimi, kerros ja huonenumero. Muita tärkeitä tietoja ovat 
pinta-ala, käyttötarkoitus, käyttäjä / organisaatio ja kustannukset, mitkä liittyvät suoraan 
tilaan. Lisäksi käyttäjä voi antaa tilalle muita määritteitä / tietoja noin 30 eri kohdalle. 
Kun tilalle on annettu kaikki haluttavat tiedot, voidaan tiloja järjestellä näiden eri mää-
reiden mukaan. INSITE™ antaa mahdollisuuden järjestellä tiloja esimerkiksi käyttö-
tarkoituksen, organisaation tai henkilöiden mukaan. Lisäksi samalle tilalle voidaan esi-
merkiksi antaa useita käyttötarkoituksia (esimerkiksi tutkimus 50 % ja opetus 50 %). 
(INSITE™ Introduction, 1999, CD-ROM.) 

Seuraava osa tietopankista on ns. kerrostaulukko. Se kerää kaiken tiedon horisontaali-
sesti kaikista samassa kerroksessa olevista tiloista. Seuraava aste on kiinteistötaulukko, 
jossa on tiedot kaikista tiloista koko kiinteistössä, sekä tietoja mm. kiinteistön rakenteis-
ta, omistussuhteista, käyttötarkoituksesta, käyttöönottopäivämäärä sekä kiinteistön 
suunnittelijat. Kiinteistörekisterissä voidaan myös lajitella kiinteistöjä käyttäjän antami-
en määreiden mukaisesti. (INSITE™ Introduction, 1999, CD-ROM.) 

Hyvin kiinteästi tietopankin perusosaan liittyy myös laitetaulukko, jolla käyttäjä pystyy 
pitämään kirjaa kaikista liikuteltavista laitteista ja koneista. Laitteelle annetaan sen pe-
rustiedot; nimi, fyysinen sen hetkinen paikka, hankintapäivä ja -hinta, käyttöikä, tekijä 
sekä malli ja sarjanumero. Samalla, kun laite lisätään tiedostoon, se numeroidaan. Tämä 
on tärkeää, mikäli halutaan jäljittää koneita kiinteistöissä, koska samassa tilassa saattaa 
olla esimerkiksi useita samanlaisia tietokoneita ja niitä on mahdoton erottaa toisistaan 
jos koneita ei ole numeroitu. Laitteet lajitellaan usein kolmitasoisen järjestelmän mu-
kaan. Laitteisiin voidaan myös liittää taloudellista tietoa esimerkiksi hankintahinnan 
mukaiset poistoerät, kuka laitteen on hankkinut tai mitkä organisaatiot ovat osallistuneet 
laitteen hankintaan ja minkä kokoisella summalla. Tähän voidaan kytkeä myös tietoa 
organisaatioista ja sitä, minkä verran kullakin osastolla on rahaa käytettävissä vuoden 
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aikana laitehankintoihin ja paljonko sitä on jäljellä. (INSITE™ Introduction, 1999, CD-
ROM.) 

2.5 INSITE™-ohjelmat 

Toinen osa INSITE™ on joukko ohjelmia, jotka kommunikoivat tietopankin kanssa. 
Nämä perusohjelmat, joihin tietopankki on integroitu ovat Space Accounting, joka on 
luettelo tiloista, Asset Management, johon on luetteloitu kaikki laitteet ja koneet ja Indi-
rect Cost Recovery, jonka avulla jäljitetään pääasiassa ylläpitokustannukset takaisin oi-
keille tiloille ja rakennuksille. Muita ohjelmia ovat Visual-FM, AutoCAD® ARX Over-
lay, Lease Management ja EIS Query & Report. 

Ohjelmat toimivat periaatteessa samalla tavalla kuin kaikki Windows-ohjelmat. Työti-
lassa voi olla avoinna useita sovellutuksia yhtä aikaa ja toiminnot löytyvät joko menu-
jen tai työkalurivien alta. Tiedot voivat olla joko lista- tai puumuodossa, jolloin syy - 
seuraussuhteet ja luokittelut on helppo ymmärtää. Tietoja voi muokata ja suodattaa ku-
hunkin tapahtumaan sopivalla tavalla ja nämä näkymät voi jokainen käyttäjä tallettaa 
omalle koneelle ja jatkaa työskentelyä halutessaan myöhemmin. (INSITE™ Introducti-
on, 1999, CD-ROM.) 

Ohjelmistot toimivat periaatteessa siten, että käyttöönottovaiheessa käyttäjällä on mah-
dollista muotoilla tietokantansa haluamaansa muotoon. Esimerkiksi ylläpitokustan-
nukset voidaan eritellä halutun tilikartan muotoon. Mahdollisia tilikarttoja voivat olla 
kiinteistökirjanpidon mukainen erittely tai KH – tiedoston nimikkeistön mukainen erit-
tely. Lisäksi tiedostoihin voidaan luoda kiinteistön huoltokirjapohjat, huolto ja kunnos-
sapito-ohjelmat, vuokran laskentapohjat ja muut operatiivisen toiminnan vaatimat tieto-
kannat. 

2.5.1 Space Accounting 

Space Accounting on periaatteessa ohjelma-ryhmän ydin. Sen avulla käyttäjä saa lis-
tauksen kiinteistöjen fyysisistä ominaisuuksista, kuten esimerkiksi kussakin kiinteistös-
sä sijaitsevista huoneista, niiden käyttäjistä, huoneen käyttötarkoituksesta ja pinta-
aloista. Jos tilalle on annettu jotain erikoistietoja tietopankkiin, nämä tiedot löytyvät 
myös tämän ohjelman avulla. Ohjelma laskee myös tilojen hyväksikäyttöasteen ja tä-
män tiedon avulla voidaan esimerkiksi suunnitella tilojen tulevaa käyttöä. Oheisessa 
kuvassa on esitetty miltä ohjelma todellisuudessa näyttää (kuva 5). (Welcome to 
INSITE™, 1997, 4.) 
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Kuva 5. Space Accounting -ohjelma, www.ofms.com, 2000 

2.5.2 Visual-FM ja AutoCAD® ARX Overlay 

INSITE™-järjestelmä antaa käyttäjälle kaksi eri mahdollisuutta liittää pohjakuvat osak-
si tietopankkia. Näitä ovat Visual-FM, mikä on OFMS Inc.:n oma ohjelma, sekä Auto-
CAD® ARX Overlay, joka on AutoCAD®-ohjelman päälle tuleva sovellutus. 
(www.ofms.com, 2000.) 

AutoCAD® ARX Overlay on hyvä esimerkki siitä, miten OFMS Inc. harjoittaa yhteis-
työtä muiden ohjelmien kehittäjien kanssa. Tarkoituksena ei ole ollut kehittää kilpai-
levia ohjelmia vaan kehittää omaa ohjelmaa siten, että se toimii yhdessä muiden perus-
ohjelmien kanssa. Suurin osa käyttäjistä on kuitenkin samalla myös esimerkiksi Auto-
CAD®:n käyttäjiä ja nyt käyttäjä saa molemmista ohjelmista mahdollisimman paljon ir-
ti, kun hän voi hyödyntää molempia ohjelmia yhtä aikaa. 

Kun käytetään AutoCAD®-sovitinta, ohjelma linkittää tietopankista saatavat tiedot ja 
kuvan keskenään, ja kuvasta saatava pinta-ala tieto siirretään samalla myös osaksi tieto-
pankkia. Itse linkityksen tekeminen on helppoa ja tehokasta. Sovitin antaa käyttäjälle 
mahdollisuuden myös katkaista yhteyden tietopankkiin, lisätä osia kiinteistöön tai muu-
ten muunnella kuvaa, laskea pinta-aloja uudestaan sekä esittää graafisesti ne tiedot mitä 
esimerkiksi Space Accounting-ohjelmalla on etsitty. Tämä sovellutus on käytännöllinen 
siinä tapauksessa, jos käyttäjä on aikaisemmin käyttänyt AutoCAD®:ä, koska menut ja 
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käskyt ovat samat kuin normaalissa AutoCAD®-ohjelmassa (kuva 6). (www.ofms.com, 
2000.) 

 

Kuva 6. AutoCAD® ARX Overlay -ohjelma, www.ofms.com, 2000 

Visual-FM on OFMS Inc.:n kehittämä pohjakuvien selailu- ja muokkausohjelma. Ai-
emmin Visual-FM oli ainut ohjelma, jolla INSITE™-järjestelmässä pystyi muokkaa-
maan kuvia, katselu kyllä onnistui AutoCAD®-linkin kautta. Visual-FM onkin 
INSITE™-järjestelmän "graafinen-ikkuna" tietopankkiin. Kaikki muutokset, jotka oh-
jelmalla tehdään, päivittyvät suoraan osaksi tietopankkia. Samalla tavalla kuten Auto-
CAD®-sovellutuksessa voidaan kaikki käyttäjän tiedustelut tietopankista näyttää graafi-
sessa muodossa (kuva 7). (www.ofms.com, 2000). 
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Kuva 7. Visual-FM -ohjelma, www.ofms.com, 2000 

Visual-FM -ohjelmistossa kuvat rakennetaan käyttämällä objekteja (seinät, ovet, ikku-
nat, jne.). Tämä mahdollistaa sen, että ohjelma laskee automaattisesti pinta-alat kustakin 
tilasta. Tämä tekee ohjelmasta omalaatuisen, koska pinta-alan laskennassa ei tarvitse 
käyttää erillisiä "poly"-viivoja. Muita ohjelman erikoisominaisuuksia ovat tietopankin ja 
kuvan välisten tietojen vertailu ja vahvistaminen, helppo muunneltavuus, useiden kuva-
kulmien selailu ja tulostus. Kuvaan voidaan lisäksi liittää kirjoitettua tietoa joko tieto-
pankista tai lisäämällä se kuvaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi huoneen numero, 
käyttötarkoitus, käyttäjä ja pinta-ala. (www.ofms.com, 2000). 

Yksi Visual-FM:n lisäohjelmista on Visual-FM LT, joka on tarkoitettu niille käyttäjille 
jotka suunnittelevat kiinteistön käyttöä ja mahdollisia muutoksia rakennukseen. Ohjel-
malla voidaan tehdä erilaisia ehdotuksia uusiksi pohjaratkaisuksi ilman, että muutetaan 
dataa tietopankissa. Nopeuden ja vaivattomuuden mahdollistaa kuvien objektipohjai-
suus ja ohjelman keinoäly. (www.ofms.com, 2000). 

2.5.3 View-FM 

View-FM on ohjelma, jolla kuvia pystyy ainoastaan selaamaan, ei muuntelemaan (kuva 
8). Ohjelma onkin tarkoitettu sellaiselle osalle käyttäjiä, joilla ei ole teknistä asiantun-
temusta tai koulutusta. Käyttäjät voivat sovittaa itselleen sopivat näkymät ja lisätä sinne 
omia merkintöjä. Käyttäjä tekemät muutokset eivät tallennu tietopankkiin vaan ainoas-
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taan käyttäjän koneelle. Kun pohjakuvasta tulee uudempi versio, eivät käyttäjän tekemät 
muutokset kuitenkaan katoa vaan ainoastaan pohja muuttuu. 

 

Kuva 8. View-FM -ohjelma, www.ofms.com, 2000 

2.5.4 Asset Management 

Asset Management-ohjelmalla pidetään kirjaa kiinteistön kaikista liikuteltavista ja kiin-
teistä laitteista sekä koneista. Laitteille annetaan tietoja, jotka kuvaavat laitetta mahdol-
lisimman tarkasti. On myös mahdollista skannata laitteen käyttöohjeet mukaan tiedos-
toon ja näin ne löytyvät helposti laitteen kohdalta tietopankista. Ominaisuuksien avulla 
laitteet voidaan järjestää ja hakea ne, jotka kulloinkin ovat kiinnostuksen kohteena. 
Kaikki laitteet on numeroitu ja täten ne voidaan jäljittää esimerkiksi, kenellä ja missä ti-
lassa niitä käytetään tai kuka on alun perin maksanut laitteen. Hakutoiminnot onnistuvat 
myös toisin päin eli voidaan tulostaa esimerkiksi yhden organisaation osan tai yhden 
käyttäjän hallussa olevat koneet. Laitteiden tiedot löytyvät aina tietopankista ja ohjel-
man tarkoitus onkin ainoastaan jäljittää niitä, muunnella ja päivittää tietoja uusien tai 
vanhojen laitteiden osalta (kuva 9). (www.ofms.com, 2000). 
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Kuva 9. Asset Management-ohjelma, www.ofms.com, 2000 

2.5.5 Indirect Cost Recovery 

Ohjelman tarkoituksena on selvittää, kuka mitäkin tilaa käyttää ja siten kuka maksaa ti-
lan vuokran ja siitä johtuvat kunnossapitokustannukset. Ohjelma soveltuu sekä sisäiseen 
että ulkoiseen laskutukseen. Jokaiselle tilalle voidaan osoittaa siihen kuuluvat kustan-
nukset, mutta saman organisaation ei välttämättä tarvitse maksaa kaikkia tilaan koh-
distuvia kustannuksia. Esimerkiksi tiettyjen tilojen vuokra voidaan osoittaa sisäisen las-
kutuksen kautta takaisin organisaatioon, mutta toisaalta ylläpitokustannukset voidaan 
osoittaa ulkopuoliselle omistajalle. Ohjelmalla ei ainoastaan pystytä jäljittämään organi-
saatio, joka tilaa käyttää vaan myös todellinen käyttäjä. Hakutoiminnot toimivat myös 
toisinpäin eli voidaan hakea esimerkiksi kuinka paljon jonkun organisaation tai käyttä-
jän kaikki kulut ovat tietyllä aika välillä. Kun kyseessä on esimerkiksi ulkopuolinen 
yrittäjä, joka ei kuulu kiinteistön omistavaan osapuoleen, on hänelle pystyttävä esittä-
mään, mistä vuokra koostuu. Kiinteistönhallinnan kustannukset eivät ole käsitteellisesti 
selviä. Kustannuserittely ei ole täysin vakiintunut. Tässä tapauksessa ohjelma pystyy 
antamaan tietoa vuokralaiselle, vuokranantajille ja lukuisille rakennus- ja kiinteistöpal-
veluyrityksille (kuva 10). 
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Kuva 10. Indirect Cost Recovery -ohjelma, www.ofms.com, 2000 

Kiinteistönhallinnan kustannusten ”läpinäkyvyys” on keskeinen kysymys alan tuotta-
vuuden ja toiminnan luotettavuuden arvioimiseksi. Läpinäkyvyyttä arvostellaan koron 
avulla. Heikko läpinäkyvyys ilmenee korkeina kustannuksina kun yrityksen rahan hinta 
nousee, lisäksi yhteistyö vaikeutuu asiakkuussuhteissa. 

2.5.6 EIS Query & Report 

Käyttäjille on kyettävä antamaan tarkkaa tietoa kiinteistön ominaisuuksista myöskin 
niille, jotka eivät voi tai halua tulostaa sitä itse ulos tietopankista. Tarkoitukseen on ke-
hitetty EIS Query & Report-ohjelma, jolla esimerkiksi isännöitsijä voi tehdä erilaisia 
raportteja ja listauksia (kuva 11). Nämä raportit tallennetaan erilliseen kirjastoon kiin-
teistön tietopankkiin, josta käyttäjät voivat käydä lukemassa niitä. Tarkoituksen mukais-
ta on myös levittää näitä raportteja muutenkin ja ohjelma tarjoaakin mahdollisuuden 
tehdä sen joko internetin tai organisaation oman intranetin välityksellä. Yksi mahdolli-
suus on, että raportit jaetaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä exe-muotoisina oh-
jelmina ja siten käyttäjät pystyvät lukemaan niitä ilman mitään erillistä ohjelmaa. 
(Welcome to INSITE™, 1997, 8). 
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Kuva 11. Esimerkki raportti, www.ofms.com, 2000 

2.6 Tukitoiminnot 

OFMS Inc. tarjoaa tukitoimintoja kaikille ohjelman hankkineille jäsenilleen. Nämä voi-
daan jakaa kolmeen pääalueeseen, järjestelmän käynnistämisvaiheessa annettava apu, 
ohjelmien käytössä ilmenevien ongelmien ratkominen, sekä koko järjestelmän ylläpi-
toon liittyvä konsultointi. Lisäksi OFMS Inc. antaa jäsentensä käyttöön kokemusta, mitä 
se on kerännyt kiinteistön hallinnasta viimeisen 30 vuoden aikana. (Business Summary, 
1998, 8.) 

Käytännössä toiminta lähtee liikkeelle siten, että mahdollinen konsortiosta kiinnostunut 
asiakas toimittaa ensiesittelyn jälkeen OFMS Inc:iin kuvaukset tietokannoistaan ja nii-
den laadusta. Tämän jälkeen yritys tekee ehdotuksen siitä miten järjestelmä instal-
loidaan asiakastahon käyttöön. Ehdotus sisältää menettelytapaohjeet ja tarjoushinnan. 
OFMS Inc. avustaa jäsentään analysoimaan ja keräämään tarvittavan tiedon, sen liittä-
misessä INSITE™-järjestelmään sekä auttaa datan muuntamisessa niin, että järjestelmä 
ymmärtää annetun tiedon oikein. Alkuvaiheessa on myös tärkeä kouluttaa käyttäjiä. 
OFMS Inc. järjestääkin koulutustilaisuuksia ympäri vuoden sekä aloittelijoille että oh-
jelmaa jo kauan käyttäneille. Koulutustilaisuuksissa käyttäjät jakavat myös samalla 
omia kokemuksia käytöstä sekä oppivat järjestelmän uusimmat ominaisuudet. Näin 
näistä koulutustilaisuuksista hyötyvät niin järjestelmän kehittäjät kuin uudet ja vanhat 
käyttäjät. (Business Summary, 1998, 8,9.) 

http://www.ofms.com/
http://www.ofms.com/
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Käytön aikana tapahtuvan tuen tärkein ominaisuus on järjestelmän jatkuva kehittämi-
nen. Kun yhteisö tai yritys liittyy jäseneksi, on sen joka vuosi tehtävä raportti OFMS 
Inc.:lle, kuinka vuosi on mennyt, mitä ongelmia käyttäjä on havainnut sekä mitä muu-
toksia ja parannuksia käyttäjä haluaisi ohjelmaan. Näiden palautteiden avulla OFMS 
Inc. kehittää järjestelmää ja parantaa sitä siihen suuntaan kun käyttäjät haluavat. Muita 
käytönaikaisia tukitoimintoja ovat järjestelmän ylläpitoon ja ohjelmiin liittyvien ongel-
mien ratkaisu. Yhteydenpito käyttäjien kanssa tapahtuu yleensä puhelimen, faksin tai 
internetin välityksellä, koska järjestelmä on käytännössä maksuton ja näin yrityksen 
käytettävissä olevat varatkin käyttäjää kohti ovat rajalliset. 
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3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA 

3.1 Vertailut 

Vertailupohjana tässä on käytetty erästä suomalaista kiinteistönpidon ohjelmistojärjes-
telmää (Vertailuohjelmisto). Verrattava ohjelmisto ei ole ainut suomalainen kiinteistön-
pitojärjestelmä, vaan niitä on useitakin. Asiaa on tutkittu Suomen kuntaliitossa ja sen 
tiimoilta on tulossa julkaisu, jossa vertaillaan ja listataan kaikki suomalaiset atk-
pohjaiset kiinteistönpito-ohjelmat, sekä -järjestelmät. Liitteessä on listattu suuri osa 
suomalaisista kiinteistönpito ohjelmista ja niiden kehittäjistä. Luettelo perustuu kuntalii-
ton tekemään selvitykseen. Mainittu tutkimus on vasta käynnissä, vertailutietoja ei siten 
ollut käytettävissä. Vertailuohjelma tähän tutkimukseen on valittu muita kriteerejä käyt-
täen. Yksi työn tarkoituksista olikin löytää ne lisäarvot, jotka Oulun yliopisto saisi jos se 
liittyisi tähän yhteisöön. Vertailulla on pyritty etsimään niitä eroja sekä myös niitä sa-
mankaltaisuuksia, joita järjestelmissä on. 

Jos käytetään apuna Suomen kuntaliiton käyttämää koodausjärjestelmää, mitä kukin oh-
jelma sisältää (koodien selitykset liitteessä), voidaan huomata, että INSITE™ sisältää 
koodien kohdat 2, 3, 6, 9,11, kun taas useat järjestelmät sisältävät lukuisampia toiminto-
ja. On huomattava, että tutkimus on suomalaisten tekemä ja siten keskittyy enemmän 
niille alueille, joita me pidämme tärkeinä. INSITE™-ohjelmista puolet putoavat koodin 
11 alle (muut toiminta-alueet). Jos vastaavanlainen tutkimus tehtäisiin Yhdysvalloissa, 
he saattaisivat keskittyä tutkimuksessaan muihin puoliin kuin suomalaiset. 

Vertailujärjestelmä ja INSITETM ovat likimain samannäköisiä. Molemmissa järjestel-
missä on tietopankkiosa, sekä joukko ohjelmia, joilla käyttäjät selaavat tietopankin tie-
toa. Sekä vertailujärjestelmässä että INSITE™:ssä ohjelmat toimivat samalla periaat-
teella kuin suurin osa Windows-ohjelmista eli komennot löytyvät menujen tai työkalu-
rivien alta ja työtilassa voi olla avoinna useita ohjelmia yhtä aikaa. Tiedot löytyvät mo-
lemmissa ns. puumuodosta, jolloin syy - seuraus suhteet on helppo ymmärtää. Yhteys 
tietopankkiin luodaan järjestelmissä samalla kun kirjaudutaan ohjelmaan sisään ja oh-
jelma ottaa automaattisesti yhteyden tietopankkiin, valittua verkkoa pitkin. Tietojen 
suodatus- ja selaustoimintoihin on molemmissa järjestelmissä panostettu paljon. Tämä 
onkin tärkeä asia, sillä kiinteistömäärän kasvaessa kasvaa myös tietopankissa olevan 
tiedon määrä jopa nopeamminkin. Tällöin on tärkeää, että käyttäjä löytää helposti ja no-
peasti tarvitsemansa tiedon.  

Suurin ja näkyvin ero näiden kahden järjestelmän välillä on se, että vertailujärjestelmä 
on suomalainen ja INSITE™ on amerikkalainen järjestelmä, sekä se, että INSITE™ on 
käytännössä maksuton ja vertailujärjestelmä on maksullinen.  OFMS Inc. kehittää jär-
jestelmäänsä enemmänkin tutkimustarkoituksessa, eikä näin tavoittele toiminnallaan 
voittoa. 

Toinen ero järjestelmillä on se, että INSITE™ on suunnattu enemmänkin kiinteistöjen 
loppukäyttäjien suuntaan kun taas suomalaiset järjestelmät ovat suunnattu isännöitsijöil-
le ja kiinteistöjen omistajille. Tämä erovaisuus juontaa juurensa kahden erilaisen kiin-
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teistönpito ajatusmallin kohtaamisesta. Kun Suomessa on keskitytty kiinteistönpidossa 
enemmän ylläpidon ongelmiin, on samaan aikaan Yhdysvalloissa keskitytty palvelu-
hengen luomiseen ja asiakkaan tyytyväisenä pitämiseen. Ero tulee esille esimerkiksi sii-
nä, että INSITE™-järjestelmässä ei ole erillistä sovellutusta kunnossapidon suunnitte-
lemista varten kun taas verrattavassa järjestelmässä on näin tehty. Molemmista järjes-
telmissä löytyvät kuitenkin omat ohjelmat kuvien käsittelyä varten, jotka mahdollistavat 
muutosten teon pohjakuviin ja samalla muutokset päivittyvät osaksi tietopankkia. Nä-
kyvä ero on myös siinä, että suomalaisessa järjestelmässä ei pystytä seuraamaan kiin-
teistöissä sijaitsevia liikuteltavia ja kiinteitä laitteita ja koneita niin helposti kuin INSI-
TE™:ssä, jossa sitä varten on kehitetty oma ohjelma. 

INSITE™ on vanhempi järjestelmä. Tämä ilmenee mm. kuvien käsittelyohjelmissa. 
OFMS Inc.:n kehittämä Visual-FM on objektipohjainen ja siinä on pitkälle kehitetty 
keinoäly ja siksi sillä tehdyt muutokset, esimerkiksi seinän siirtäminen on vaivatonta. 
Ohjelma korjaa mm. seinien liittymät niin että siellä ei ole ylimääräisiä viivoja. Kun ku-
vat on viety järjestelmään ja Visual-FM ymmärtää niitä, ei kuvia tarvitse läpikäydä joka 
muutoksen jälkeen uudestaan, jotta pinta-alan määrittäminen onnistuisi ja tietopankin 
tiedot olisivat oikein. 

INSITE™:n ikä näkyy myöskin siinä, että sillä on jo käytössä AutoCAD®:n päälle 
asennettava ohjelma, jolla kuvien käsittely voidaan hoitaa. Samantyylinen ohjelma on 
suomalaisessa vertailujärjestelmässä vasta kehittelyasteella. Tärkeimmän impulssin tä-
män kehittämiseen OFMS Inc.:ssä ovat antaneet käyttäjät. Kehitystyöhön on antanut 
vauhtia myöskin se että OFMS Inc. ei ole koskaan halunnut kehittää kilpailevia ohjel-
mia, joita käyttäjät jo muutekin käyttävät, vaan on pyrkinyt kehittämään omaa järjes-
telmäänsä siten, että se sopisi muihin ohjelmiin ja molempien parhaat puolet saataisiin 
näin esille. Tällaisen kehittämisen mahdollistaa osaksi myös se, että itse järjestelmä on 
maksuton eikä se yritäkään tuottaa toiminnallaan voittoa. Monesti juuri voiton tavoitte-
leminen ja ohjelman saaminen nopeasti myytävään kuntoon estää kokeilu-luontoisen 
kehitystoiminnan. Toisten ohjelmistotalojen on myös helppo lähteä mukaan kehityk-
seen, koska näin he myös saavat lisäarvoa omalle ohjelmalleen. 

Käyttäjillä on merkittävä rooli INSITE™:n kehittämistoiminnassa. He keräävät ideoita, 
miten ohjelmaa olisi kehitettävä niin, että käyttäjä saisi järjestelmästä enemmän irti. 
OFMS Inc. on kuitenkin edellyttänyt, että kaikki käyttäjät toimittavat sille vuosittain ra-
portin, miten vuosi on edennyt, mitä ongelmia on esiintynyt ja mitä ideoita käyttäjällä 
olisi ohjelman kehittämisen suhteen. Kun palautteen kerääminen on näin järjestelmällis-
tä, siitä saadaan maksimaalinen hyöty ja sitä pystytään myös hyödyntämään oikein jär-
jestelmän kehittämisessä. 

3.2 Kiinteistönhallinnan kustannuksista 

Valtion kiinteistölaitoksen perimät vuokrat Suomen yliopistojen tilojen käytöstä olivat 
vuonna 1999 n. 760 mmk (495 mk/m2/v). Ylläpidon kustannukset olivat 202 mmk (131 
mk/m2/v). Kiinteistöjen tasearvo oli 8358 mmk (5445 mk/m2) ja kiinteistölaitoksen ra-
portoima tuotto oli 6.9 % pääomalle. Ylläpidon osuus tilakustannuksista oli siten noin 
26 %. Osuus on verraten alhainen sekä tasearvoon että kokonaiskustannuksiin verrattu-
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na. Pääoman osuus on hallitseva. Pääoma-arvot on arvioitu korkeiksi. Raportit herättä-
vät luonnollisesti lukuisia kysymyksiä pääomavuokrien ja ylläpitovuokrien sisällöstä, 
laskentatavasta ja olosuhteista, rakennuskannan laadusta ja ylläpidon tasosta. Kysymyk-
set liittyvät kiinteistöjen läpinäkyvyyden ongelmaan. (www.kiinteistölaitos.fi). Oulun 
Yliopiston tilakustannukset olivat 136 mmk (669mk/m2/v) vuonna 1999 (Posti 1999. 
65). Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 66 mmk. Oulun tilakustannukset ovat kor-
keammat (+35 %) kuin keskimäärin. Ero johtuu todennäköisesti Oulun yliopiston uu-
dehkosta ja ajanmukaisesta rakennuskannasta. Suuret hankkeet ovat juuri valmistuneet 
ja pääoma-arvoja korostava toimitilakustannusten laskentatapa painottaa rakennuksien 
iän ja hinnan merkitystä. Mikäli muut toimitilakustannusten perustekijät ovat kunnossa, 
niin asia voidaan sanoa toisinkin. Oulun yliopiston rakennuskanta on 35 % uudempaa 
kuin muiden yliopistojen rakennuskanta. Rahasummat ovat kuitenkin suuria ja peruste-
lut käyttäjän palvelujärjestelmien käyttöönotolle ja kehittelylle sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti ovat kiistattomia. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Ohjelmat sinänsä eivät sulje toisiaan pois vaan ne voivat toimia samassa kiinteistössä ja 
näin täydentää toisiaan. INSITE™ tuo järjestelmän mukana huomattavan määrän tieto-
taitoa, koska OFMS Inc. tarjoaa omat tutkimus- ja kehitysyksikkönsä mukaan toimin-
taan. Näin esimerkiksi se yhteisö, joka on mukana tässä yhteistyössä saa kansainvälistä 
alan huipputietoa jatkuvasti. Kun ajatellaan vielä, että OFMS Inc. on kerännyt kiinteis-
tönhallintaan liittyvää tietoa ja kokemuksia viimeisen 30 vuoden ajalta, yritys saattaa ol-
la haluttu kumppani.  

Julkisen toimialan kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien on syytä harkita liittymistä yh-
teistyöhön käyttäjinä ja kehittäjinä. Jatkuva kanssakäyminen alan toimijoiden kanssa ja 
alan tiedonvaihto antaa sekä yliopistolle ja toimialan ohjelmistoklusterille etumatkaa 
verrattuna kilpailijoihin. Ohjelman toiminnot näyttävät olevan kohtuullisen kattavia. 
Tärkeintä tässä yhteistyössä ei olisi se, kuinka hyvin INSITE™-järjestelmä toimisi, 
vaan opetus- ja oppimistapahtumalle voidaan asettaa painoa. Arkkitehtuurin osastolla 
tapahtuvaan kiinteistönhallinnan opetukseen saataisiin uutta tietoa maailmalta jatkuvasti 
ja samalla oltaisiin mukana yhteistyössä, joka pidemmällä tähtäimellä voisi synnyttää 
edistyksellisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Järjestelmä ei ole käytössä Suomessa. 
Suoraa kustannusvertailua toimintojen kustannuksista ei tämän tutkimuksen piirissä ole 
ollut mahdollista tehdä Yhdysvalloissa eikä kovin tarkasti Oulun yliopiston osaltakaan. 
Tosiasiaksi kuitenkin jäi, että toimitilakustannukset ovat kohtuullisen merkittäviä, 760 
mmk/v ja kiinteistöissä on kiinni runsaasti pääomaa 8358 mmk. Kiinteistöjen hallintaan 
on syytä kiinnittää huomiota ja alan asiantuntemusta on syytä kehittää 

Uuden järjestelmän installointi vaatii lisätyötä ja uuden järjestelmän kustannukset eivät 
ole käytännön tasolla tiedossa, joten kustannus- ja sopimusriskit ovat vielä avoimia ky-
symyksiä. Lisäksi on huomattava muutosvastarinnan vaikutus. Pahimmassa tapauksessa 
uusi järjestelmä ei tuo tavoiteltuja lisähyötyjä kiinteistön omistajalle ja käyttäjille. Ta-
voiteltavia hyötyjä ovat mm. parempi palvelu, korkeatasoisempi osaaminen ja alemmat 
kustannukset. Päinvastoin järjestelmästä voi tulla kiviriippa huonosti toteutettuna. Toi-
sessa vaakakupissa uuden järjestelmän käyttöönoton tuomat hyödyt: osaamisen ja ar-
vostuksen kasvu, parempi palvelu, alemmat kustannukset, kohentuva palkkaus, haas-
teellisempi ja mielenkiintoinen työ, voivat korvata uskalluksen ja vaivanäön. Jatko-
tutkimuksessa tulisi selvittää kohdeorganisaation ylläpidon ja käytön strategiset tavoit-
teet, käytössä olevien järjestelmien nykyrakenne ja tulevaisuuden näkymät, kustannuk-
set ja palvelutaso. Samalla niitä on verrattava uuden järjestelmän ominaisuuksiin. 
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SUOMALAISIA KIINTEISTÖNPITO-OHJELMISTOJA JA 
-JÄRJESTELMIÄ 

Taulukossa on Suomen kuntaliiton kyselyn mukaan käytössä olevat suomalaiset kiin-
teistönpito-ohjelmat vuonna 2000. Taulukossa on ohjelmiston nimi, ohjelman kehittäjä, 
käyttöönottovuosi, ohjelmiston toiminta-alueet, sekä ohjelman myyjän / kehittäjän yh-
teistiedot. Ohjelmiston toiminta-alueet on esitetty taulukoissa koodilla, joiden selitykset 
ovat alla. Koodeilla on pyritty esittämään mitä kiinteistönhallinnan osa-alueita kukin 
ohjelma kattaa. On kuitenkin huomattava, että tiedot ovat ohjelmistojen kehittäjien an-
tamia. Tutkimuksessa ei ole päästy kokeilemaan ohjelmia ja sitä, että kattavatko ohjel-
mat todella kaiken mitä koodeilla on määritelty. (Ruokojoki, 2000, 2.). 

Koodi nro. Koodin selitys 

1. Kirjanpidon sovellutukset 

2. Tilanhallinnon ja isännöinnin sovellutukset, kuten 
o vapaat ja tyhjenevät tilat 
o tilojen sisäinen vuokraus ja laskutus 
o sisäisten tilavuokrasopimusten teko 
o vuokra-arvojen määritys, rakennusten jälleenhankintahintaisten arvo-

jen määritys 

3. Kiinteistönpidon kustannuslaskenta, kuten 
o kustannusten kohdistaminen eri hallinnonaloille 
o sisäisen vuokran määrittäminen 

4. Tietoja kiinteistöjen vakuuksista, palovakuutusarvoista yms. 

5. Rakennus, tila- ja / tai laiterekisterit (ei piirustuksia) 

6. Rakennus, tila- ja / tai laiterekisterit mukaan lukien joko skannatut tai vek-
toroidut piirustukset 

7. LVIS-teknisiin laitteisiin liittyvät huoltosovellutukset, kuten huoltojen 
aloitus ja laiterekisterit 

8. Rakennusten kunnossapitoon liittyvät sovellutukset, kuten kuntoarviointi 
ja kunnossapidon suunnittelun ja hinnoittelun menetelmät 

9. Energiatalouteen liittyvät sovellutukset, kuten 
o 9A lämmön sähkön ja veden kulutus 
o 9B rakennusten lämmitystarpeen laskentasovellutukset 

10. Julkisten ja toimistorakennusten huoltokirja-sovellutukset 

11.  Muut toiminta-alueet 
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Taulukko. Suomalaiset kiinteistönpito-ohjelmat vuonna 2000. 

Ohjelmiston 
nimi: 

Ohjelman 
kehittäjä: 

Käyttöön-
ottovuosi: 

Ohjelmiston  
toiminta-alueet: 

Yhteystiedot: 

Primas-kiinteistönpito Novo Meridan Oy 1998 1,2,3,4,5,6,7,8,9a, 
9b 

Novo Meridan Oy, 
09-5760 2200 

FIMX Kiinteistösuunnitelma 
Oy 

1996 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Risto Pohjalainen, 
050-661 58 

INFO- 
MASTER FM5D 
MAKER 
OTTO 

FATMAN Oy 1995 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 FATMAN Oy, 
09-725 4950 

CuSOFTWARE-
Ohjelmisto 

Kupari Solutions Oy 1994 2,3,4,5,6,7,8,9a,10,11 Kupari Solutions Oy, 
09-530 540 

KIPI-Kiinteistönpito Komartek FM Oy 1994 2,3,4,6,7,8,9,10,11 Komartek FM Oy, 
03- 272 2555 

AIR-IX ALFA AIR-IX Tieto Oy 1992 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 AIR-IX Tieto Oy, 
03-244 2111 

ALFA Perustietojenhallinta AIR-IX Tieto Oy 1999 2,5,6,11 AIR-IX Tieto Oy, 
03-244 2111 

Kiinteistötieto Haahtela-kehitys Oy 1995 2,3,4,5,6,8,9,10,11 Haahtela-kehitys Oy,  
9-777 1820 

Olli-huoltokirjaohjelma Tuomi-yhtiöt 1998 6,7,8,9a,10 Mikko Tuomi, 
09-351 6141 

ISDAT-kiinteistörekisteri Tuomi-yhtiöt 1999 2,11 Mikko Tuomi, 
09-351 6141 

RYHTI Insinööritoimisto Olof 
Ganlund Oy 

1991 6,7,8,9,10, 11 Jukka Kumara, 
09-351 03 311 

Huki-huoltokirjaohjelma Laatuinsinöörit Oy 1998 5,6,7,9,10 Jorma Törmälä, 
08-884 7700 

Vertex-Atop Vertex Systems Oy 1999 6,11 Atop-Tieto Oy 
Atop-PTS Atop-Tieto Oy 1998 8 Atop-Tieto Oy 
Halti-kiinteistönhallinta-
järjestelmä 

Miragel Oy 1996 1,2,3,4,5,6,9,11 Miragel Oy, 
09-6231 1200 

Kulti Nomenal 1995 5,9a Nomenal 
Lasdat Tuomi-yhtiöt 1999 9a Tuomi-yhtiöt, 

Kalevi Ahola 
ENKU Insinööritoimisto 

E.Jaatinen Oy 
1999 9a Insinööritoimisto 

E.Jaatinen Oy, 
08-452 443 

Quintet-suunnittelukeskus Atop-Tieto Oy 1997 3,11 Atop-Tieto Oy 
Kustannustieto Taku™ Haahtela-kehitys Oy 1989 3,4,11 Haahtela-kehitys Oy, 

09-777 1820 
Rakennuttamistieto Haahtela-kehitys Oy 1995 11 Haahtela-kehitys Oy, 

09-777 1820 
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