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Rakennetun omaisuuden arvo on mittava, joten sitä on syytä 
hallita suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti 
perustamalla päätöksenteko tietoon.

Pienenkin kunnan infrastruktuurin arvo nousee helposti 
kymmeniin miljooniin, suuremmissa kunnissa jo satoihin 
miljooniin euroihin. Infraomaisuudesta huolehtiminen vaatii sekä 
määrätietoisuutta että suunnitelmallisuutta. Samaan tapaan kuin 
ylläpidämme tietoa kotiemme ja autojemme huoltamisesta, myös 
kunnan infraomaisuus on syytä dokumentoida ja sen pohjalta 
laatia suunnitelma kohteiden ylläpitoon ja kehittämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä.

Omaisuudenhallinnan tavoitteena on vastata vaadittuun 
palvelutasoon kustannustehokkaimmalla tavalla tulevat tarpeet 
ennakoiden.



Infraomaisuuden tiedonhallinta
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1. Tiedonhallintaa siitä, 
mitä omistetaan, 

missä omaisuus sijaitsee ja 
missä kunnossa se on

2. Tiedonhallintaa siitä, 
mitä, milloin ja minne jotakin on tehty, 

eli historiatiedon hallintaa

3. Suunnitelmien laatimista siitä, 
mitä pitää tehdä,

jotta omaisuus pysyy kunnossa 
eikä sen arvo laske liian alhaiseksi

nykyisten omaisuusosien tunnistaminen

määritellyn palvelutason tuottaminen ja 
suorituskyvyn mittaaminen sekä viestintä

kustannustehokkaiden investointien toteutus ja 
hallintastrategioiden kehittäminen 
pitkällä aikajänteellä

omaisuusosien palvelutasojen ylläpito 
koko elinkaaren ajan

riskien tunnistaminen ja 
niiden kontrolloitu hallinta

Mihin käytetään:



Järjestelmällisen omaisuuden hallinnan tavoitteita

▪ Kokonaiskuvan rakentaminen kunnan infraomaisuudesta
• Mitä ja missä
• Kuntotiedot
• Historia tehdyistä toimenpiteistä

▪ Kustannusten ennustettavuus pitkälle aikavälille

▪ Kustannustehokkuus – keskittyminen oikeisiin ja olennaisiin asioihin

▪ Jatkuvuussuunnittelu, vakiintunut toimintatapa
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Järjestelmällisen infraomaisuuden hallinnan 
mahdollistama kehityspolku toiminnassa
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Reagointi EnnustaminenEnnakointi



Selkeällä askelluksella
kohti fiksua ja taloudellista infraomaisuuden hallintaa

Tiedon ja tiedonhallinnan nykytila

- Omaisuudenhallinnan tietotarpeet ja tietosisällöt 

- Tiedonhallinnan nykytila (aineistot, järjestelmät ja prosessit)

Omaisuuden hallintaa koskevan tiedon tavoitetaso

- Keskeisen tiedon tunnistaminen ja määrittely

- Tiedon laatuvaatimusten määrittely

Tiekartta tiedonhallinnan kehittämisestä

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja toteutusvaihtoehdot

- tietojen keräämisestä 

- tietojen ylläpitämiseksi ajan tasalla

- tietojen hyödyntämiseksi päätöksenteossa, budjetoinnissa ja ylläpidossa 
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