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Alkusanat 
Miksi sinun pitäisi lukea tämä ostajan opas? 

 

IWMS (Integrated Workplace Management System) eli kokonaisvaltainen 
työympäristön johtamisjärjestelmä tarjoaa kiinteistöjohtamiseen työkaluja. Niiden 
avulla voidaan tehostaa toimintaa, lisätä työtyytyväisyyttä ja tukea tavoitteellista 
kiinteistönpitoa ja -liiketoimintaa. IWMS koskettaa monia kiinteistöjohtamisen 
keskeisiä prosesseja. Tämän vuoksi se on haastava ja monitahoinen 
järjestelmähankinta. 

Järjestelmän tulisi tukea organisaatiota ja sen eri osia niiden toiminnassa. Niihin 
liittyvät tarpeet ovat usein erilaisia ja toisistaan erillään, jonka vuoksi myös niistä 
vastanneet organisaatiot ovat käyttäneet erillisiä tietojärjestelmiä. 

Yhä useammassa organisaatiossa on herätty digitalisaation tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Toisaalta nykyisin käytössä olevat järjestelmät ovat saavuttamassa 
elinkaarensa pään. Pitäisikö kiinteistöjen johtamista ajatella uudella tavalla? Millaisia 
työkaluja siihen tarvitaan? Alan uusimmat työtavat lupaavat merkittäviä hyötyjä, mutta 
ilmaisia lounaita ei ole. Jotta voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä, pitää myös 
kehittää varsinaista toimintaa ja tukea muutosta. 
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Ilmaisia lounaita ei ole. 

Hyvin toteutettu IWMS-hankinta varmistaa parhaiden toimintatapojen toteuttamisen, 
tehokkaan ratkaisun valinnan ja käyttöönoton. Tällöin tietojärjestelmä tuottaa tietoa, 
jota voidaan käyttää tehostamaan toimintaa ja tekemään parempia päätöksiä.  

IWMS yhdistää aiemmin erillisiä organisaatioita ja 
toimijoita. 

Tämän ostajan oppaan tarkoitus on helpottaa IWMS-hankinnan tekemistä 
valottamalla hankinnan keskeisiä tekijöitä ja seikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota. 
Tämän oppaan ovat tehneet IWMS360°-yhteistyökumppanit, joilla on kymmenien 
hankkeiden kokemus IWMS-toteutuksista. Asiantuntemusta ja kokemusta on myös 
satojen suomalaisten asiakkuuksien kautta kotimaisesta kiinteistömarkkinasta ja 
tavasta toimia.  
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Mikä IWMS on? 
IWMS on kiinteistöjohtamisen järjestelmä, joka yhdistää aiemmin 
erillisiä organisaatioita ja prosesseja yhdeksi kokonaisuudeksi 

tehostaen siten tiedonkulkua ja toimintaa.   

 

IWMS-järjestelmä yhdistää aiemmin erilliset kiinteistöjohtamisen osa-alueet yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jonka avulla tieto siirtyy käyttäjältä ja prosessilta toisille. Modernit 
IWMS-järjestelmät ovat pilvipalveluita, joita käytetään nettiselaimessa tai 
mobiililaitteilla. Tämä tekee järjestelmän sisältämästä tiedosta aina saatavilla olevaa, 
ajantasaista sekä luotettavaa.  

Täysipainoinen IWMS-järjestelmän koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

◉  Kiinteistöt ja vuokraus 
◉  Ylläpidon johtaminen 
◉  Tilat ja työympäristö 
◉  Palvelut 
◉  Hankkeet 
◉  Kestävä kehitys 

 

Osa tarjoajista käyttää IWMS-lyhennettä myös muista kiinteistöjohtamiseen liittyvistä 
järjestelmistä, vaikka järjestelmä olisikin todellisuudessa rajoittunut johonkin tai 
joihinkin IWMS:n osista.  
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Aiemmin edellä esitetyt kokonaisuudet ovat olleet erillisten organisaatioiden 
vastuulla. Jokainen osa-alueesta vastaava taho on ostanut tai kehittänyt omat 
työkalunsa ja prosessinsa saadakseen työnsä tehtyä. Tämä on johtanut 
osaoptimointiin, jossa tieto ja järjestelmät ovat erillisiä ja ihmiset eivät voi vaihtaa tietoa 
tehokkaasti. Parhaimmillaan tietoa on siirretty järjestelmästä toiseen satunnaisesti ja 
silloinkin manuaalisesti, jolloin virheitä tapahtuu helposti.  

Työntekijän näkökulmasta työn tehokkuus on sitä, että aikaa käytetään tuottavaan 
toimintaan eikä tuottamattomiin rutiineihin ja tietojen etsimiseen. Kun järjestelmä 
tukee tekemistä, vaikuttaa se myös työtyytyväisyyteen ja kannustaa tiedon 
jakamiseen. IWMS:n ytimessä onkin lupaus paremmasta tuottavuudesta, joka 
saadaan aikaan uusilla työkaluilla sekä toimivalla työympäristöllä. 

Digitalisaatio mahdollistaa tiedon paremman 
hyödyntämisen kiinteistötietojohtamisessa 

Työntekijät ja asiakkaat osaavat vaatia töissä ja asioidessaan samanlaisia ratkaisuja 
kuin mistä nauttivat vapaa-ajallaan. Monet nykyisistä järjestelmistä tuntuvatkin hitailta 
ja kömpelöiltä. Myös työnteko on muuttunut – töitä ei tehdä vain työpaikalla, vaan 
siellä missä asiakas tai työkohde on. Tietoa pitää pystyä tarjoamaan oikeaan aikaan 
oikeaan paikkaan. 

IWMS on Gartnerin kehittämä termi ohjelmistosta, joka yhdistää viisi pääasiallista 
kiinteistöjohtamisen alaa yhdeksi yhteisen alustan ja tietokannan avulla. Alusta ja 
tietokanta mahdollistavat tiedonjyvien liittämisen yhteen, jolloin kokonaisnäkymä 
paranee. 

IWMS-näkökulmasta tärkeintä on tiedon yhdistäminen ja mahdollisuus hyödyntää 
tietoa eri prosesseissa. Teknisesti uudet pilvipalvelut mahdollistavat rajapinnat, joiden 
avulla tietoa voidaan siirtää niin järjestelmien sisällä kuin ulkopuolellakin. Näin IWMS:n 
tieto on myös ERP- ja kirjanpitojärjestelmien käytettävissä.  

Digitalisaatio tulee lisäämään tiedon kysyntää. Asiakkaan näkökulmasta onkin 
keskeistä varmistaa, että nyt tehtävät ratkaisut ovat toimivia myös vuosien päästä.  

 

 

 

 

http://www.gartner.com/
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Miksi IWMS on nyt ajankohtainen? 
Digitaalisuus muuttaa maailmaa. Kiinteistöt nähdään 

tuotantotekijöinä ja niiden merkitys on kasvussa. Vanhenevat 
tietojärjestelmät eivät pysty vastaamaan uudistuviin vaatimuksiin. 

 

Kesällä 2016 tehdyssä markkinakartoituksessa kiinteistöalan ammattilaiset kertoivat, 
että tärkeintä on voida keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. Järjestelmien tulee tukea 
kiinteistöjohtamista. Kiinteistöihin liittyvät kulut ovat tyypillisesti 10-25% yrityksen 
budjetista ja muodostavat siten heti palkkojen jälkeen toiseksi suurimman 
kustannuskokonaisuuden. Lisäksi vanhenevat tietojärjestelmät, teknologian 
kehittyminen ja muuttuvat työnteon tavat asettavat uusia vaatimuksia 
kiinteistöjenpidolle.   

Vanhenevat tietojärjestelmät eivät pysty vastaamaan uusiin vaatimuksiin ilman 
mittavia muutostöitä. Monet vanhoja järjestelmiä tarjoavat ohjelmistotalot ovat pieniä 
ja niissä osaaminen on keskittynyt muutamalle avainhenkilölle – tämä aiheuttaa 
merkittävän riskin, jota useat asiakkaat eivät tiedosta. Pienet toimijat ovat usein 
riippuvaisia muutamasta asiakkaastaan ja tällöin ohjelmistojen mahdollisuudet 
kehittyä ovat rajallisia.  

Useimmiten ohjelmistoissa on turvallisinta ostaa valmiita tuotteita ja tehdä niihin 
asetuksilla tarvittavat muokkaukset, jotta ne sopivat asiakkaan tarpeeseen. Toinen 
vaihtoehto on tuottaa kokonaan omia räätälöityjä ratkaisuja. Tällöin asiakas vastaa 
sekä niiden kehittämisestä että ylläpidosta tulevien vuosien ajan.  

http://www.iwms360.fi/markkinakartoitus/
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IWMS-järjestelmien tapauksessa kyse ei ole muista järjestelmistä irrallisesta 
ratkaisusta. IWMS on tiedon lähde, jonka pitää ketterästi integroitua muihin 
liiketoiminnalle tärkeisiin järjestelmiin, kuten ERP, raportointi tai kirjanpito. Nämä 
tarpeet ovat hyvin saman tyyppisiä kaikilla asiakkailla ja siksi ne ovat helposti 
tuotteistettavissa. 

Kehittyvä teknologia ja pilvipalvelut ovat mahdollistaneet viime vuosina uudenlaisten 
avoimien ratkaisujen tarjoamisen entistä helpommin. Rajapinnat ohjelmistojen välillä 
mahdollistavat tiedon siirtämisen ohjelmistosta tai prosessilta toiseen ilman että 
käyttäjän tarvitsee itse tehdä mitään.  

Markkinatutkimuksessa 100 % päätöksentekijöistä sanoikin, että tiedon yhdistäminen 
eri lähteistä on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kuitenkin 47 % sanoi myös että saa 
nykyisistä järjestelmistä tietoa joko huonosti tai erittäin huonosti. Odotukset tiedon 
käsittelyn ja saatavuuden osalta ovat kasvussa. 

Kiinteistöjä ei enää nähdä vain taseessa olevana ”massana”, vaan niitä halutaan johtaa 
aktiivisesti. Johtaminen vaatii mahdollisuutta asettaa tavoitteita ja mitata niiden 
saavuttamista. Kiinteistöjen osalta tavoitteet voivat liittyä hankkeisiin (aikataulu, laatu, 
kustannukset) tai esimerkiksi kiinteistöjen ominaisuuksiin (energia ja 
sisäilmaolosuhteet) sekä kiinteistöjen käyttöön (palvelupyynnöt, tuotantovarmuus tai 
turvallisuus). IWMS-järjestelmä yhdistää tietoa eri näkökulmista ja mahdollistaa 
paremman johtamisen.  

Johtaminen vaatii tavoitteiden asettamista ja 
toiminnan mittaamista 

Lisääntyvä viranomaissääntely asettaa myös osaltaan vaatimuksia tietojärjestelmille 
– tietosuoja ja turvallisuus ovat olleet viime aikoina runsaasti esillä. Myös kiinteistöihin 
ja raportointiin liittyvät määräykset, kuten IFRS, vaativat tukea järjestelmältä. Osa 
sääntelystä on hyvin paikallista ja vaatii IWMS-toimittajalta kykyä proaktiivisuuteen ja 
reagointikykyä tarjota asiakkailleen ajantasaisia työkaluja. 

Tietomallinnus, BIM (Building Information Modeling), on ollut suunnitellussa 
arkipäivää jo pitkään. Nyt tietomallinnusta ja hankevaiheessa tuotettujen mallien 
käyttöä ollaan tuomassa myös muihin rakennuksien elinkaaren vaiheisiin. 70 % 
markkinakartoitukseen vastaajista näkikin laadittujen tietomallien 
hyödyntämismahdollisuuden tärkeänä järjestelmäpäätöksiä tehdessä. 

Tietomallit voivat esimerkiksi helpottaa huoltomiesten työtä, kun on tarpeen selvittää 
huoltokohteen sijainti tai sen teknisiä ominaisuuksia. Mallit tehostavat 
kommunikaatiota ja mahdollistavat tehokkaamman työnsuunnittelun.  
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Monimutkaistuva talotekniikka vaatii uudenlaista suunnitelmallisuutta ylläpidossa, 
jotta rakennuksen olosuhteet voidaan taata. Hyvä sisäilma tarjoaa miellyttävän 
työskentely-ympäristön sekä asiakaskokemuksen. Optimaalisesti toimiva tekniikka 
myös säästää energiaa ja tukee siten yritysten vihreitä tavoitteita. 

Alan parhaat osaajat haluavat työskennellä alan parhaissa työpaikoissa, alan parhailla 
työkaluilla. Osaajista käytävässä kilpailussa myös työkaluilla ja työympäristöllä on 
merkityksensä. 

IWMS parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa entistä tarkemman suunnittelun ja 
seurannan. Omaisuuserien hallinta tulee olemaan entistä tärkeämpää. IWMS auttaa 
pitämään kirjaa omaisuuden kunnosta ja sen vaatimasta huollosta ja toimenpiteistä. 

IWMS-järjestelmien tuotto sijoitetulle pääomalle on hyvä, kun valitaan oikea 
järjestelmä oikeaan tarpeeseen. 
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Miten IWMS-järjestelmä toimii? 
IWMS on tietojärjestelmä, jonka ytimenä on kiinteistö- ja 

omaisuusrekisteri. Yhteinen tietokanta mahdollistaa tiedon 
yhdistämisen ja löytämisen. Käyttäjien näkökulmasta IWMS tarjoaa 
käyttöliittymiä, joiden kautta työt saa tehtyä tehokkaammin kuin 

ennen. 

 

IWMS-järjestelmä kokoaa tietoa eri lähteistä ja yhdistää sitä yhteen paikkaan, jolloin 
kokonaiskuva kiinteistöihin liittyen paranee. IWMS on toimintaa tukeva järjestelmä ja 
parhaassa tapauksessa se on jokaiselle käyttäjälle mahdollisimman helppo käyttää. 
Järjestelmä tarjoaa käyttäjän tarvitsemaa tietoa ja työkaluja. Monet IWMS-
järjestelmistä ovat erikoistuneet johonkin IWMS:n osa-alueeseen, jota on myöhemmin 
enemmän tai vähemmän onnistuneesti laajennettu muille IWMS:n alueille. Käyttäjille 
tällainen järjestelmä tuntuu hankalalta käyttää ja oppia.  

Ihannetapauksessa IWMS tarjoaa räätälöidyt käyttöliittymät jokaiseen tarpeeseen. 
Ylläpitäjät ja huoltomiehet tarvitsevat erilaista tukea kuin mitä rakennushankkeen 
aikana tarvitaan työmaalla. Samaten kiinteistöjohto tarvitsee raportteja, joihin tieto on 
kerätty ilman että kokonaisuus hämärtyisi yksityiskohtien runsauden takia. 

IWMS:n ytimenä onkin tietokanta, jonka rakenne tukee erilaista tiedon keräämistä ja 
esittämistä. Tärkeää on tiedon integrointi – se, että tietoa voidaan siirtää helposti 
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käyttäjältä toiselle. Tietoa tulee olla saatavilla, sen tulee olla oikein ja helposti 
päivitettävässä muodossa.  

IWMS-järjestelmän voi toteuttaa eri tavoin.  

 Tee-se-itse Modulaarinen IWMS-
ratkaisu Suomesta 

Täysi IWMS-toimitus 

Toimittaja Asiakas kokoaa IWMS-
järjestelmän itse. Useita 
toimittajia.  

Usean toimittajan valmiiksi 
kokoama tuote.  

Yhden toimittajan 
valmis ratkaisu. 

Hinta Näennäisen edullinen. 
Järjestelmän ylläpito ja 
päivitykset omalla vastuulla.  

Modulaarisuus mahdollistaa 
täsmähankinnan oikeaan 
tarpeeseen – nopeat 
hyödyt. Kotimaisilta 
toimijoilta valmis ratkaisu 
joka ei vaadi lokalisointia.  

Yleensä kallis. 
Kansainvälisten 
toimittajien ratkaisut 
vaativat lokalisointia ja 
mittavan 
käyttöönottoprojektin 
jotka nostavat hintaa.  

Integraatio Tiedon siirto vaatii usein 
käsityötä ja sama tieto 
kopioidaan moneen 
paikkaan.   

Valmiiksi integroitu 
kokonaisuus. Rajapinnat 
myös järjestelmän 
ulkopuolelle. 

Yleensä yksi tuote. 

Sopivuus Pienen toimijan jolla IT-
kykyä ratkaisu. 

Kaikille. Mahdollinen vain 
isoimmille 
organisaatioille 
Suomessa. 

Kehitys Asiakkaan omalla vastuulla. 
Usean toimijan halliseminen 
vaikeaa. 

Mahdollisuus osallistua 
kehitykseen ja partneroitua 
toimittajan kanssa  

Isot kansainväliset 
toimijat painottavat 
omia avainasiakkaitaan. 
Erityisiä toiveita vaikea 
saada toteutettua.  

Käyttöönotto Käytössä olevien 
järjestelmien 
hyödyntäminen mahdollista. 
Vaatii 
tietojärjestelmäosaamista 
yhdistää järjestelmät 
toisiinsa.  

Nopea käyttöönotto. 
Koostuu 
markkinajohtajatuotteista 
jotka ovat käyttäjille tuttuja. 
Valmis lokalisointi ja 
suomalaisen 
kiinteistömaailman 
tuntemus taustalla.  

Vaatii lokalisointia, 
koulutusta ja sovitusta 
paikallisiin prosesseihin 
ja vaatimuksiin.  

Tuki Jokaisella järjestelmän 
osalla oma tukensa. 
Käyttäjälle vaikea hahmottaa 
mistä apua saa, ellei asiakas 
perusta omaa 
tukiorganisaatiota. 

Tuki yhdestä paikasta, 
suomalaiseen 
toimistoaikaan ja omalla 
kielellä. 

Usein ulkomailta, esim. 
Intiasta tai Espanjasta 
englanninkielellä. 
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IWMS:n kuusi tärkeintä hyötyä 
IWMS:n ytimessä on tiedon integrointi sekä ajantasaisen, tarkan ja 

päivitettävissä olevan tiedon tarjoaminen sitä tarvitseville oikeaan 
aikaan. IWMS-järjestelmää käyttävät erilaiset käyttäjät joilla on 

erilaisia tarpeita – tiedon pitää olla heille sopivassa muodossa.  

 

Tehokas tietojohtaminen 
IWMS-järjestelmä tehostaa johtamista. Se antaa mahdollisuuden kerätä ajantasaista 
tietoa ja muodostaa kattavan tilannekuvan sekä asettaa tavoitteita ja mitata niiden 
toteutumista. Näin se mahdollistaa paremman johtamisen. 

 

Tiedon parempi saatavuus 
IWMS-järjestelmä kokoaa tietoa siten, että tiedon etsimiseen ja keräämiseen kuluu 
huomattavasti vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. Tieto on mahdollista syöttää 
järjestelmään kerran, jonka jälkeen se on muiden hyödynnettävissä. Koska tieto on 
helposti päivitettävissä, on se myös ajantasaista ja siten luotettavaa. 

Parempi tilannekuva ja johtamisen mahdollisuudet auttavat kohdistamaan rajalliset 
resurssit niihin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, joilla luodaan eniten arvoa organisaation 
toiminnalle. 

 

 

Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen 
IWMS mahdollistaa toiminnan kehittämisen tukemalla alan parhaita toimintatapoja. 
Järjestelmä tukee muutosta ja johtamista. Toiminta tehostuu paremman 
tiedonhallinnan ansiosta, mikä mahdollistaa kustannusten alenemisen ja tuottojen 
kasvun. Tämä tuottaa myös lisää arvoa kiinteistöjen käyttäjille ja asiakkaille.  
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Parempi hankkeiden johtaminen 
Kiinteistöihin liittyy monia erilaisia hankkeita; uudisrakentamista, muutostöitä, 
ylläpitoa ja huoltoa sekä pitkän tähtäimen suunnitelmiin liittyviä korjausurakoita. 
Hankkeet vaativat monipuolista koordinointia ja tiedonvaihtoa sekä suunnittelua. 
IWMS-järjestelmä mahdollistaa hankkeiden aikataulun, tavoitteiden sekä 
kustannusten ohjauksen ja varmistamisen. Realistiset suunnitelmat sekä ajoissa 
havaitut poikkeamat mahdollistavat tehokkaat ohjaustoimenpiteet. 

Hankkeisiin liittyy kiinteästi investointien hallinta. Ennen hankevaihetta erilaiset 
hankeaihiot voidaan vertailla ja päättää, mitkä niistä toteutetaan ja milloin. 

 

Jatkuva kehitys ja skaalautuvuus 
Hyvä IWMS-järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja tukee siten käyttäjien tarpeita. 
Proaktiivisuus viranomaismääräyksien ja asiakkaan toimintaympäristön muutosten 
seuraamisessa takaa, että asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa ja luottaa IWMS-
toimittajaan kumppanina. 

Skaalautuvuus varmistaa, että tietojärjestelmä toisaalta kasvaa asiakkaan tarpeiden 
mukana, mutta myös mahdollistaa uusien toimintojen ja palveluiden sujuvan 
käyttöönoton.  

 

Parempi työtyytyväisyys 
Käyttäjät saavat työnsä ja niihin liittyvät raportoinnit hoidettua vaivattomasti. Näin he 
ovat motivoituneempia käyttämään järjestelmää ja tuomaan siihen tietoa. Tätä tietoa 
voidaan hyödyntää monipuolisesti johtamisessa, mikä jälleen parantaa koko 
organisaation toimintaa.  

Kilpailu osaajista on kovaa. Käyttämällä uudenaikaisia työkaluja ja menetelmiä yritys 
saa houkuteltua parhaita osaajia. 
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Mobiili ja IWMS 
Työtä ei tehdä vain työpaikalla vaan työntekijät menevät sinne 

missä työ on paras tehdä. 

  

Mobiilityöskentely on kasvava trendi, joka asettaa uusia vaatimuksia niin 
organisoitumiselle, toimintatavoille kuin tietojärjestelmillekin.  IWMS-järjestelmän 
tulee tukea työskentelyä sen eri muodoissa ja hyödyntää erilaisia teknisiä 
mobiilialustoja.  

IWMS-järjestelmä yksinkertaistaa tiedonkulkua ja jokapäiväistä johtamista. 
Työntekijät, kuten hotellisiivoojat, voivat nähdä tarvitsemansa tiedon ja suunnitella 
itse parhaan tavan tehdä työnsä. Työn etenemistä on mahdollisuus seurata sopivien 
mittareiden avulla. 

Mahdollisuus osallistua työnsuunnitteluun parantaa työtyytyväisyyttä sekä lisää 
tehokkuutta.  
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Miten vertailet ja valitset IWMS-järjestelmän ja -
toimittajan? 

Kaikki IWMS-järjestelmät eivät ole samanlaisia. On tärkeää 
tunnistaa omat välittömät tarpeet, lähtötilanteen mukaiset 

rajoitteet sekä kiinteistöstrategian pitkän tähtäimen tavoitteet.  

Sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – tämä pitää varmasti paikkansa 
useimmissa tietojärjestelmähankkeissa ja myös IWMS:n tapauksessa.  

IWMS-ratkaisuja on tarjolla monenlaisia ja pintapuolisesti niiden eroista voi olla vaikea 
saada selkoa. Tämän vuoksi omat sisältäpäin tulevat tarpeet ja toiveet tulee olla 
hankinnan lähtökohtina. Kun on kartoitettu mitä tarvetta tai ongelmaa ollaan 
ratkaisemassa, voi lähestyä eri toimittajia.  

Tärkeää on myös huomata, että kyseessä ei ole vain vertailu erilaisten ohjelmistojen 
välillä. Lisäksi tulee vertailla myös toimittajaa ja kumppaneita, jotka järjestelmän 
toimittavat. Mitä palveluita tarjotaan, miten järjestelmän pystytys toteutetaan, miten 
tukipalvelut on hoidettu, millainen on toimittajan palveluvarmuus seuraavien vuosien 
ajan – nämä ovat kysymyksiä, joita tulisi pohtia jo hankinnan aikaisessa vaiheessa. 

Hankinnan kannalta on tärkeää suunnitella, miten käyttöönotto tehdään. Pyritäänkö 
koko IWMS-järjestelmä ottamaan käyttöön kerralla vai pyritäänkö hankintaa ja 
käyttöönottoa jakamaan osiin? Joidenkin IWMS-järjestelmien kohdalla osiin 
jakaminen ei ole mahdollista, vaan käytännössä koko järjestelmä myydään ja 
toteutetaan kerralla. Tämä lisää hankkeen monimutkaisuutta ja siten myös riskejä. 
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Ratkaisu on enemmän kuin vain ohjelma – myös tuki- ja 
asiantuntijapalveluita tarvitaan 

IWMS-toimittajia on erilaisia – osa tarjoaa kaikkia IWMS:n osa-alueita ja osa vain 
joitakin. Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on valita heidän tarpeeseensa soveltuva 
ratkaisu ja toimittaja.   

Hyvä ratkaisu kasvaa asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Hankinnassa ja vertailussa on tärkeää arvioida lähtötilanne ja nyt käytössä olevat 
järjestelmät sekä tulevaisuuden tarpeet. Hyvä ohjenuora on ratkaista ensin välittömät 
tarpeet ja varmistaa että valittu ratkaisu on laajennettavissa tulevaisuudessa. 

Ensimmäiset IWMS:n hankintaan liittyvät kysymykset, joihin hankintaa suunnittelevan 
tulisi vastata ovat: 

1. Mikä on tärkein kiinteistöihin liittyvä tavoitteemme? 

2. Onko meillä visio ja sitä tukeva kiinteistöstrategia myös järjestelmien osalta? 

3. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa jotka tulevan IWMS-järjestelmän tulee 
ratkaista? Mikä on ”kipupisteemme”? 

4. Onko meillä järjestelmiä, jotka ovat vanhenemassa?  

5. Onko käynnissä muita tietojärjestelmähankkeita? 

6. Millaisella aikataululla ja tiimillä hanke viedään läpi?  

7. Millainen budjetti ja tuotto-odotus IWMS-järjestelmälle on? 

8. Kenen muun hankkeesta tulee tietää – ketkä tulevat olemaan tärkeimmät 
tulevat järjestelmän käyttäjät? 

9. Tuleeko toimintamme muuttumaan merkittävästi tulevien vuosien aikana? 
Suomessa? Ulkomailla? 

10. Millaisia asiantuntijapalveluita tarvitsemme järjestelmähankkeen 
valmistelussa ja toteutuksen aikana? 

11. Kuinka tyytyväisiä käyttäjät ovat nykyisiin työkaluihinsa ja millaisia 
odotuksia heillä on? 
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Edellä esitetyt kysymykset pohjustavat hankintaa sisäisestä näkökulmasta. Kun tarve 
on tunnistettu, voidaan vertailla saatavilla olevia teknisiä järjestelmiä, ilman että niiden 
ominaisuudet vaikuttaisivat tavoitteeseen. 

Seuraavassa vaiheessa on syytä vertailla järjestelmien ominaisuuksia ja toimittajan 
valmiuksia tarjota palveluita: 

1. Mitä IWMS-järjestelmän ominaisuuksia toimittaja mainostaa? Mille 
ominaisuuksille annetaan painoa ja mitkä ovat pienemmässä roolissa? 

2. Mitkä ovat omaan tarpeeseemme tärkeimmät toiminnallisuudet? 

3. Miten tuotetta tarjotaan? Palveluna, omassa palvelinkeskuksessa, työasema-
asennuksena? 

4. Millaisia rajapintoja tuotteessa on muihin käyttämiimme ratkaisuihin? 

5. Miten toimittaja suorittaa tietojärjestelmän pystyttämisen? 

Hyvä ratkaisu voidaan pilata huonolla toteutuksella 

6. Millaisia tukipalveluita toimittaja tarjoaa? 

7. Onko järjestelmä saatavilla suomeksi tai muilla käyttämillämme kielillä? 

8. Tunteeko toimittaja meidän toimintaympäristömme ja sen muutokset? 

9. Edellyttääkö toimittaja meitä sitoutumaan tuotteen 
lokalisointikustannuksiin? 

10. Millaisia asiakkaita toimittajalla on – olemmeko ainoa asiakas? 

11. Miten toimittajan liiketoiminta on kehittynyt, millaisia riskejä toiminnan 
jatkuvuudelle on? 

12. Kehittyykö tuote haluamamme suuntaan? 

13. Miten palvelu on hinnoiteltu? 

 

Edellä esitettyjen kysymyslistojen perusteella voi kirkastaa hankinnan perusteita sekä 
verrata eri toimittajien ratkaisuja suhteessa tarpeeseen ja tavoitteisiin.  

Hankintaa voi pohjustaa käyttämällä toimittajien asiantuntemusta. ”Proof of concept” 
toteutukset, demot sekä tarjoukset ovat hyvä tapa päästä sisälle erilasiin ratkaisuihin. 
Joissakin tilanteissa myös hankintakonsulttien käyttö on perusteltua, varsinkin jos 
visio ei ole kirkas.  
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Saatteeksi 
 

IWMS voi oikein toteutettuna tarjota merkittäviä hyötyjä. Markkinoilla on runsaasti 
IWMS-nimeä käyttäviä ratkaisuja, mutta ne eivät ole samanlaisia. Jokaiseen 
tilanteeseen on tärkeää muodostaa kirkas visio päämäärästä, johon IWMS tarjoaa 
ratkaisun ja työvälineet.  

IWMS-hankinta voi alkaa pienin askelin, jolloin toteutetaan vain osa IWMS-
järjestelmästä. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, kun on tarpeen uudistaa 
huoltokirjajärjestelmää tai kun halutaan varmistaa hankkeiden onnistuminen. Tällöin 
kannattaa valita järjestelmä, jonka laajentaminen on myöhemmin mahdollista ilman, 
että juuri uusittuun järjestelmän osaan tarvitsee puuttua.  

Ohjelmiston lisäksi hankinnassa muodostuu kumppanuus järjestelmätoimittajan 
kanssa. Suomessa korostuvat paikalliset olosuhteet, kuten lainsäädäntö, kiinteistöjen 
erityispiirteet sekä kieli. Kansainvälisillä isoilla IWMS-toimittajilla ei välttämättä ole 
kykyä lokalisoida tuotettaan sopivaksi Suomeen. Tällöin asiakas joutuu joko itse 
räätälöimään tuotetta tai sopeutumaan sen rajoituksiin.  

Hyväkin tuote voidaan pilata huonolla toteutuksella. Järjestelmätoimituksien 
onnistumiseen vaikuttaa paljon se, miten ne jalkautetaan käyttäjien pariin. 
Onnistumiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten käyttäjiä koulutetaan ja tuetaan sekä 
miten heidän toiveisiinsa vastataan. Paikallisilla toimijoilla on usein parhaat tiedot 
vaatimuksista ja he osaavat tukea käyttöönottoa. 

Useimmat toimijat haluavat mahdollisimman valmiin järjestelmän sen sijaan, että he 
pyrkisivät kokoamaan IWMS-järjestelmän paloista. Toisaalta massiivisen järjestelmän 
toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Usein 
paras ratkaisu onkin valita modulaarinen ratkaisu, jonka voi toteuttaa useammassa 
palassa ja jonka lopputuloksena on valmiiksi integroitu kokonaisuus.  
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Terminologiaa 
 

CAFM – Computer Assisted Facility Management.  

Pääasiassa tilojen (space) ja omaisuuden (asset) hallintaan keskittyneitä työkaluja.  

 

CMMS – Computerized Maintenance Management System.  

Fyysisen omaisuuden (asset) ylläpidon, huoltojen ja niihin liittyvän työn 
ohjausjärjestelmä.  

 

EAM – Enterprise Asset Management.  

EAM on CMMS:n jatkokehitelmä – se laajentaa perustason CMMS-järjestelmää 
tarjoamalla lisää toiminnallisuutta. Se ei rajoitu vain fyysiseen omaisuuteen, vaan 
kattaa myös muut omaisuuden lajit. Tavoitteena maksimoida omaisuuserien tuotto ja 
minimoida kustannukset niiden käyttö-/elinkaaren aikana. 

 

IWMS – Integrated Workplace Management System 

IWMS yhdistää CAFM + CMMS + EAM yhteen kaiken kattavaan ratkaisuun ja lisää 
siihen projektien- ja kustannustenhallinnan sekä ympäristönäkökulman. 
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