Locus-toimialakatsaus:
Tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien nykytila ja tulevaisuus

Kiinteistötiedolta ja tietojärjestelmiltä
vaaditaan yhä enemmän
Kiinteistöliiketoiminnan toimintaympäristö monimutkaistuu ja monimuotoistuu. Samalla k
 ovenevat
myös vaatimukset johtamisen tueksi tuotettavalle tiedolle ja analyysille. Kiinteistötietojärjestelmät
ovat kehittyneet vuosien saatossa markkinoiden ja asiakastarpeiden muutosten myötä. N
 ykypäivän
haasteisiin haetaan vastauksia tietojärjestelmien integraatiolla, johdon analyysi- ja raportointi
järjestelmillä sekä käyttöliittymien helppokäyttöisyydellä.
Teksti: Hanna Kaleva, Matti Heiskanen (Twitter: @mheiskanen) ja Pia Louekoski, KTI Kiinteistötieto Oy

T

ämänkertainen Locus-toimialakat
saus tarkastelee tiedonhallintaa ja
tietojärjestelmiä kiinteistöliiketoi
minnan tukena ja mahdollistajana. Kat
sauksen fokuksessa ovat operatiiviset ja
analyysitason tietojärjestelmät, joissa
hallitaan mm. kiinteistöjen perustietoja
sekä investointeihin, vuokraukseen, sal
kunhallintaan sekä markkinoiden analy
sointiin liittyviä tietoja. Katsaus on to
teutettu haastattelututkimuksena, johon
osallistui 9 kiinteistösijoittajaa / -mana
geria sekä 5 tietojärjestelmätoimittajaa /
-konsulttia. Katsauksen on Locus-lehden
toimeksiannosta toteuttanut KTI Kiin
teistötieto Oy.

Kiinteistötietoja hallitaan
monissa järjestelmissä
Kiinteistöliiketoimintatiedon hallinnan
ytimen muodostaa operatiivinen kiin
teistötietojärjestelmä, jossa ylläpidetään
mm. kiinteistöjen perus- ja vuokrasopi
mustietoja. Tämän järjestelmän rinnal
la on useita muita järjestelmiä eri liike
toimintaprosessien ohjaamiseen. Nämä
järjestelmät voivat olla joko kiinteistö
tietojärjestelmän lisämoduuleja tai eril
lisiä, usein kuitenkin keskenään integroi
tuja järjestelmiä. Kaupallisten operatii

visten tietojärjestelmien käyttötavoissa
ja -laajuudessa on merkittäviä eroja toi
mijoiden välillä: kun yksi toimija käyttää
keskitetysti yhden järjestelmän eri mo
duuleja niin vuokraukseen, ylläpitoon
kuin arvonmääritykseenkin, voi toinen
valita eri prosesseille omiin tarpeisiinsa
parhaiten soveltuvat järjestelmät eri toi
mittajilta.

Kiinteistötietojärjestelmissä
vain rajatusti valinnanvaraa
Suurimmilla kiinteistösijoittajilla ei haas
tattelujen perusteella ole kovastikaan va
linnanvaraa operatiivisen kiinteistötie
tojärjestelmän valinnassa. Kiinteistöjen
perus- ja sopimustiedot löytyvät useim
milla toimijoilla joko Kupari Solutionsin
Kupari Estatesta, CGIn Kokista tai Mi
ragelin Haltiasta. Asuntopuolella Talo
keskuksen Tampuurilla on varsin suu
ri markkinaosuus. Kaupalliset järjestel
mät ovat periaatteessa tuotteistettuja ge
neerisiä ratkaisuja, joita kuitenkin usein
joudutaan räätälöimään asiakastarpei
den mukaisesti. Räätälöinti tuottaa asiak
kaalle toivotun mukaista palvelua, mutta
saattaa toisaalta aiheuttaa ongelmia ja li
säkustannuksia järjestelmäpäivitysten ja
kehittämisen näkökulmasta.

”Uusille järjestelmille olisi todellakin tarvetta kilpailun ja
vaihtoehtojen lisäämiseksi, nyt
toimittajilla ei näytä olevan tarpeeksi painetta järjestelmien
kehittämiseen tai uusien teknologioiden hyödyntämiseen.”
Kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä tek
nisiä tietoja hallitaan joko kiinteistötie
tojärjestelmässä tai jossakin erikoistu
neessa järjestelmässä, esim. Granlun
din Ryhdissä, Fatmanin Infomasterissa
tai FIMX:ssä. Taloushallinnossa monil
la suurilla toimijoilla on käytössä Baswa
ren Business Planning –järjestelmä. Näi
den lisäksi kiinteistöihin liittyviä tietoja
hallitaan lukuisissa omissa räätälöidyis
sä, usein Excelin päälle rakennetuissa so
velluksissa.

”Excelillä väännetään vaikka
mitä raportteja. Tällä taklataan
niitä tarpeita, joihin kaupalliset
ratkaisut eivät taivu.”
Kokonaisvaltaiset ERP-toiminnan
ohjausjärjestelmät (Enterprise Resource
Planning) eivät toistaiseksi ole saaneet
merkittävää jalansijaa kiinteistöalan yri
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tyksissä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm.
Microsoft Dynamics ja SAP, joista kum
mastakin löytyy myös kiinteistötietojen
hallintaan tarkoitetut moduulit. Näi
tä järjestelmiä ei kuitenkaan ole kehi
tetty kiinteistösijoittajien tieto- ja ana
lyysitarpeiden lähtökohdista. Kansain
välisten järjestelmien hyödynnettävyyt
tä vähentävät myös maiden väliset erot
mm. kiinteistölainsäädännössä, hallinta
muodoissa ja sopimuskäytännöissä, jot
ka vaikuttavat tietosisältöihin ja rapor
tointitarpeisiin.

Osa järjestelmistä
tulossa tiensä päähän?
Monet nykyisistä kiinteistötietojärjes
telmistä ovat alkujaan peräisin 1990-lu
vulta. Useampikin katsaukseen osallis
tunut sijoittaja toteaa käytössään olevan
järjestelmän olevan vanhentunut ja ajas
taan jäljessä, mutta toisaalta parempia
kaan vaihtoehtoja ei ole helposti löydet
tävissä. Nykyisten järjestelmien puuttei

na nähdään mm. vaikeat käyttöliittymät,
joustamattomuus ja raportoinnin puut
teellisuus. Järjestelmiä ei myöskään voi
da riittävästi hyödyntää mobiililaitteilla.
Ongelmat juontavat usein juurensa jär
jestelmien alkulähteille: tietojärjestelmää
on alun perin lähdetty kehittämään jota
kin rajattuja tarpeita – esimerkiksi huol
tokirjainformaatiota - palvelemaan, ja
ajan mittaan ominaisuuksia ja moduule
ja on lisätty, minkä seurauksena tulokse
na voi olla vaikeasti hallinnoitava ja omi
naisuuksiltaan jäykkä kokonaisuus.
Kiinteistöalan järjestelmätoimittaja
rintamalla toimii sekä pieniä että suu
ria yrityksiä. Käyttäjät kantavat suurten
yritysten kanssa toimiessaan huolta sii
tä, riittääkö suurella yrityksellä intressiä
panostaa pienen asiakaskohderyhmän
ja rajatun markkina-alueen tuotteiden
kehittämiseen. Pienten yritysten kanssa
asiointi koetaan ketteräksi ja räätälöin
nit joustaviksi, mutta toisaalta törmätään
usein resurssikapeikkoihin. Pienten toi

mittajien riskinä nähdään myös mahdol
liset yrityskaupat, joiden seurauksena
kumppania ei ehkä ole muutaman vuo
den tähtäimellä enää olemassakaan. Jär
jestelmätoimittajan näkökulmasta haas
teena on toimialan pienuus ja rajattu
markkinapotentiaali sekä käyttäjien toi
sistaan poikkeavat tarpeet, mikä rajoit
taa geneeristen järjestelmien kehittämi
sen mahdollisuuksia.

”Kiinteistöalan
tietojärjestelmät ovat
kaiken kaikkiaan m
 elko
kehittymättömiä. M
 uilla
toimialoilla järjestelmät
ovat m
 onin tavoin
edistyksellisempiä.”
Analyysi- ja raportointi
järjestelmiä kehitetään
Muuttuva toimintaympäristö ja kehitty
vät teknologiat luovat uusia tarpeita kiin
teistötietojen hallinnalle. Monissa haas
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tatelluissa organisaatioissa on joko hil
jattain toteutettu tai lähitulevaisuuden
suunnitelmissa toteuttaa erilaisia tieto
varasto- ja raportointikehitysprojekteja.
Tietovarastoon kootaan keskeinen tie
to eri järjestelmistä, jota sitten voidaan
hyödyntää erilaisissa analysointi- ja ra
portointitarpeissa. Näissä ratkaisuissa
on usein pohjalla joku kaupallinen alus
ta, jonka päälle räätälöidään kyseisen or
ganisaation johtamisen ja päätöksenteon
tarpeita palveleva analyysi- ja raportoin
tikerros. Järjestelmätoimittajat pyrkivät
tässä tukemaan asiakkaitaan tuotteiste
tuilla, pilvipalveluna tarjottavilla ratkai
suilla, mutta käytännössä ainakin suu
rimpien toimijoiden yksilölliset tarpeet
rajoittavat tuotteistettujen ratkaisujen
hyödynnettävyyttä.

”Pitäisi olla ketterä työkalu,
jolla pystyttäisiin tekemään
kohde- ja salkkutason
analyysejä joustavasti.
Uusi kohde on arvoitus,
jonka s uoriutumisesta
on vaikea saada tietoa.
Salkkutason analyysit ovat
vielä isompi haaste. What if
-skenaarioiden pyörittely on
nykyjärjestelmillä vaikeaa.”
Mobiilius ja käytön helppous
toivomuslistan kärkipäässä
Katsaukseen haastatellut organisaatiot
näkevät käyttöliittymien helppouden ja
mobiiliuden tietojärjestelmien keskeisik
si kehitystarpeiksi. Kiinteistöliiketoimin
taa tehdään kentällä, ja siksi modernit
mobiilisovellukset mahdollistaisivat tie
tojen tarkastelun ja päivittämisen jousta
vasti paikan päällä. GIS-pohjaisuus mah
dollistaisi analyysien visuaalisuuden se
kä tietojen linkittämisen suoraan tiettyyn
sijaintiin.

”Tiedonhallinnassa ollaan
siirtymässä kiinteistö- ja
tuottotietojen hallinnasta
asiakasnäkökulmaan”

Kiinteistötiedon hallinnan tietojärjestelmien kehitystrendit
Toimintaympäristö

Vaikutus tiedonhallintaan ja tietojärjestelmiin

Toimijakenttä monimuotoistuu, toimijoiden lukumäärä
kasvaa, keskitytään omaan
ydintoimintaan.

• Erilaisilla toimijoilla erilaisia tiedonhallintatarpeita.
• Tiedonsiirron sujuvuuden merkitys organisaatiorajojen yli kasvaa.

Kiinteistöomistus jakautuu
pienempiin rahastoihin ja
omistusten pitoajat keskimäärin lyhenevät.

• Ei olla valmiita investoimaan järjestelmiin.
• Asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa. Tiedonhallinta tarjotaan
osana laajempaa palvelua.

Asiakasnäkökulma nousee
keskiöön.

• Kiinteistötiedon hallinnasta siirrytään asiakkuuksien johtamiseen.
• Asiakkaille tarjotaan sähköisiä palveluja.

Raportointivaatimukset kovenevat.

• Analyysi- ja raportointijärjestelmiltä vaaditaan nykyistä
ajantasaisempaa informaatiota laajemmin ja joustavammin.
• Masterdatan hallinta korostuu.
• Eri tietojärjestelmien ja tietolähteiden tietojen joustava
yhdistäminen ja analysointi

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia ajatella ja toimia
toisin.

• Uusia kaupallisia tietojärjestelmäpalveluita syntyy kiinteistöalalle.
• Kiinteistötietojärjestelmien käytettävyys paranee: intuitiivisesti,
helposti, joustavasti.
• Alan liiketoimintasovelluksia käytetään mobiilisti ja
päätelaiteriippumattomasti.
• Informaation visualisointi ja havainnollistaminen mm. paikkatietoa
hyödyntämällä kehittyy analyysi- ja raportointijärjestelmissä.

Järjestelmäintegraatiot
helpottavat analyytikon arkea
Useita erillisiä, keskenään yhteensopi
mattomia järjestelmiä ei pidetä tämän
päivän tarpeisiin vastaavina ratkaisui
na. Siksi moni haastatelluista organi
saatioista peräänkuuluttaa yhtä työka
lua, joka kokoaisi tiedot eri tietoläh
teistä ja mahdollistaisi niiden hyödyn
tämisen niin salkun, kohteen kuin yk
sittäisen tilan tai vuokralaisenkin ta
solla. Tätä järjestelmää lähestytään
joko siten, että siihen kerättäisiin val
miiksi aggregoidut tiedot eri järjestel
mistä tai siten, että järjestelmä itses
sään toimisi primääritiedon masterda
ta-varastona. Jälkimmäisellä vaihtoeh
dolla pystyttäisiin hallitsemaan sitä ny
kyisin varsin yleistä ongelmaa, että eri
järjestelmissä hallinnoitavat tiedot –
esimerkiksi kiinteistöjen perus- ja pin
ta-alatiedot – eivät ole sisällöltään yh
denmukaisia.
”Asiakkaan asiakkaan eli käyttäjän
sähköiset palvelut ovat tulossa: esimer
kiksi raportointiportaaleja ja käyttöliit
tymiä palveluiden tilaamiseksi rakenne
taan yhä enemmän.”

Kun sisäiset tiedot eivät enää riitä
Kiinteistöliiketoiminnan arki on nyky
päivänä moneen suuntaan integroitu
nutta. Tämä edellyttää myös tietojärjes
telmiltä toimivia yhteyksiä ja rajapintoja
eri tahojen välille. Järjestelmien yhteis
käyttö sijoittajien ja managereiden välillä
on jo vakiintunut toimintatapa. Yhä use
ammin järjestelmiin on tarpeen raken
taa rajapintoja myös muiden kumppa
neiden ja tietolähteiden suuntaan. Ver
tailukelpoisia markkinatietoja halutaan
analysoida omien kohteiden rinnalla, tai
kohdetietoja halutaan siirtää joustavasti
vaikkapa vuokrauksen markkinapaikoil
le. Myös asiakkaiden sähköistä asiointia
varten rakennetaan käyttöliittymiä mo
nissa yrityksissä. Vuokralainen voi yhä
useammin tehdä vaikkapa vikailmoituk
sia tai tilavarauksia suoraan vuokranan
tajan tietojärjestelmiin. ❚❚
Artikkelia varten on haastateltu seuraa
vien yritysten edustajia: CapMan Real Es
tate, Elo, Ilmarinen, Ovenia Group, Realia
Management, SATO, Senaatti-kiinteistöt,
Sponda, Varma, BDO, CGI Suomi, Ku
pari Solutions, Miragel, Talokeskus Yhtiöt
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