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Kiinteistövarallisuuden johtaminen 2021



Keskiviikko 24.11.2021

08.30–09.00 Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

09.00–09.15 Tilaisuuden avaus ja päivän agenda 
Professori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto

09.15–10.15 Energiansäästöinvestoinnit
Vice Presidenti, Head of Sales and Accounts Jonni Ahonen, LeaseGreen Group

10.15–10.30 Tauko

10.30–12.00 Kiinteistöomaisuuden strategisen hallinnoinnin merkitys 
tuotonmuodostuksessa
Salkunhoitaja Kaisa Kallio, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.00 Kiinteistöjohtamisen palveluiden hankinta ja johtaminen 
Kiinteistövarainhoidon johtaja Anna Kulkki, Taaleri

14.00-15.00 Case VR: Kiinteistöportfolion optimointi käyttäjä-omistajan 
näkökulmasta
Kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen, VR-Yhtymä

15.00-15.30 Kahvitarjoilu

14.30-15.30 Kiinteistöjen arvon nostaminen kehittämisen kautta
Toimitusjohtaja Anna-Maija Grandy, Ailecon

16.30-17.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Professori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto 

Muutokset mahdollisia

OHJELMA Kiinteistövarallisuuden 
johtaminen 2021



Seminaari tarjoaa 
mahdollisuuden myös 

verkostoitumiselle; seminaariin 
osallistuu seminaariosallistujien 
lisäksi Kiinteistöjohtamisen ja 

Kiinteistösijoittamisen koulutusohjelmat. 
Tervetuloa mukaan!

Seminaaripäivän puheenjohtaja 
Heidi Falkenbach toimii apulaispro-
fessorina Aalto-yliopistossa. Hänen 
tutkimusalansa on kiinteistötalous 
ja kiinteistörahoitus, jossa hänen 
erityisosaamisalueitaan ovat epäsuo-
ra kiinteistösijoittaminen, kiinteistö-
rahoitus ja kiinteistömarkkinoiden 
dynamiikka. Tällä hetkellä Heidi tekee 
tutkimusta erityisesti kiinteistöyhti-
öiden velkarakenteiden ja kiinteistö-
velkamarkkinoiden, listaamattomien 
kiinteistörahastojen sekä maapolitii-
kan tehokkuuden parissa.

Jonni Ahosen tehtävänä on tunnistaa 
parhaat toimenpiteet kiinteistöjen 
energiankulutuksen leikkaamiseksi, 
hiilijalanjäljen nollaamiseksi ja kiin-
teistösijoitusten tuottojen parantami-
seksi. Jonni työskentelee myynnistä 
ja asiakkuuksista vastaavana johto-
ryhmän jäsenenä LeaseGreenissä, 
jonka visiona on tehdä Suomen 
vaikuttavin ympäristöteko. Ennen 
LeaseGreeniä Jonnille on kertynyt 
kokemusta kiinteistöjohtamisesta, 
kun hän vastasi Ovenia Groupin (nyk. 
Colliers International) konsernistra-
tegiasta.

Kaisa Kallio toimii Työeläkeyhtiö 
Elon kotimaisten kiinteistösijoitusten 
tiimissä, jossa hän vastaa salkun-
hoitajana Elon toimitilasijoituksista. 
Työeläkeyhtiö Elo lukeutuu Suomen 
suurimpiin kiinteistösijoittajiin, ja sen 
toimitilasijoituksiin kuuluu merkittäviä 
kauppakeskusomistuksia, toimisto-
kiinteistöjä ja hotelleja. Kaisa tuntee 
kotimaan kiinteistösijoitusmarkkinat 
erityisesti kiinteistönomistajan näkö-
kulmasta työskenneltyään yhteensä 
yli 11 vuoden ajan Elossa ja tätä en-
nen LähiTapiolassa kiinteistösijoitus-
ten salkunhoitajana. Kaisalle tärkeitä 
teemoja kiinteistösalkunhoidossa 
ovat tuottavan ja turvaavan sijoitta-
misen ohella hyvä asiakaskokemus, 
vastuullisuus ja sujuva yhteistyö 
kiinteistömanagement-palveluntarjo-
ajien kanssa. 

Anna Kulkki toimii Taalerilla nimet-
tyjen kiinteistörahastojen salkun-
hoitajana. Lisäksi hän johtaa kiin-
teistövarainhoidon toimintoja sekä 
kiinteistöjen myyntejä. Annalla on 
kattava, lähes 15 vuoden kokemus 
kiinteistöalalta, erityisesti asuntosi-
joittamisesta, ja hän on ollut menes-
tyksekkäästi toteuttamassa satojen 
miljoonien eurojen arvosta kiinteis-
tötransaktioita. 

Juha Antti Juutinen toimii VR-Yhty-
mä Oy:n kiinteistöjohtajana, vastaten 
kiinteistöomaisuuden soveltuvuudes-
ta oman yrityksen, ulkoisten vuokra-
laisten ja kuluttajien tarpeisiin. Juha 
Antti on aloittanut uransa Venäjän 
vientirakentajana ja matkan varrella 
toiminut kiinteistöhuollon, korjausra-
kentamisen ja useiden ulkoistuksien 
vastuullisena vetäjänä

Anna-Maija Grandy on Ailecon Oy:n 
toimitusjohtaja ja partneri. Anna-Mai-
jalla on yli 10 vuoden laaja-alainen 
kokemus kiinteistökehittämisestä 
eri kiinteistösegmenteistä. Hän on 
vastannut Aileconilla vuodesta 2011 
lähtien uudisrakennus- ja konversio-
kohteiden kehitystyön johtamisesta 
sekä asiakassuhteista. Ennen siirty-
mistään Aileconille, Anna-Maija toimi 
Cushman & Wakefieldillä Lontoossa 
kiinteistöstrategian ja pääomamarkki-
natutkimuksen puolella. Anna-Maijal-
la on kiinteistöalan rahoituksen ja in-
vestoinnin maisterin tutkinto Henley 
Business Schoolista Iso-Britanniasta.



Hintatiedot
Seminaarin hinta on 550,00€ (+alv 24%).
Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit ja ohjelmaan 
merkityt tarjoilut. 

Ilmoittatumiset
17.11.2021 mennessä: www.kiinko.fi/2102157. 

Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestil-
lä viimeistään 17.11.2021 koulutuksen yhteyshenkilölle. 
Osallistumismaksu laskutetaan heti kun toteutus on vah-
vistettu ja viimeinen veloitukseton peruutusajankohta on 
ohitettu. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa 
toinen henkilö samasta organisaatiosta.

Tiedusteluihin ja kysymyksiin vastaavat:

Kiinteistöalan Koulutuskeskus, 
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
puh. (09) 3509 290, www.kiinko.fi

Eeva-Sofia Hiscock
liiketoimintajohtaja
050 408 6126
eeva-sofia.hiscock@kiinko.fi

Raija Pääkkönen
koulutuskoordinaattori
0400 127 249
raija.paakkonen@kiinko.fi


