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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Institutionaaliset kiinteistöjen omistajat ovat suurin yksittäinen kiinteistöjen 

omistajataho Suomessa ja niiden omistajaohjaus on viime vuosina kehittynyt yhä 

aktiivisempaan suuntaan. Institutionaaliset kiinteistösijoittajat ovat viime vuosina 

kiinnittäneet yhä enemmän huomiota sijoituskohteidensa aktiiviseen 

omistajaohjaukseen, vaikka perinteisesti se ei ole kuulunut institutionaalisen 

kiinteistösijoittamisen ydinalueeseen. Aktiivinen omistajaohjaus ottaa yhteisönsä 

hallinnollisen tehtävän lisäksi huomioon myös kestävän kehityksen sekä sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen vastuun ympäristöstä. Kiinteistösijoittajien ja kiinteistösijoituksista 

vastaavien henkilöiden tavoitteena onkin tulevaisuudessa myös aktiivisen 

omistajaohjauksen menetelmin johtaa sijoituskohteitaan lisätäkseen sijoitustensa arvoa 

sekä saavuttaakseen parempia kokonaisvaltaisia tuloksia ja säästöjä. Lisäksi 

innovoinnin myötä on mahdollista tehostaa toimintaa mm. kestävän rakentamisen 

tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Aktiivisen omistajaohjauksen lisäksi kiinteistösijoituksista päättävät ja niiden parissa 

toimivat joutuvat laaja-alaisesti ottamaan huomioon vastuun kestävästä kehityksestä ja 

yhteiskuntavastuusta, sillä rakennusten energiankäytön vähentämisellä voidaan 

merkittävästä vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Maailman väestön 

ennustetaan kasvavan 11 miljardiin asukkaaseen tämän vuosisadan loppuun mennessä 

ja kaupungistumisen kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, mikä kiinteistöalalla 

tarkoittaa 260 miljoonan uuden kodin ja 540 miljoonan toimistoneliön rakentamista 

vuoteen 2030 mennessä. Rakennusteollisuuden mukaan rakennetun ympäristön osuus 

Suomen kansallisvarallisuudesta on yli 70 prosenttia eli 565 miljardia euroa ja se luo 

suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustan. Lisäksi rakennusteollisuus-

kiinteistöalaklusteri on Suomen suurin työllistäjä yli puolen miljoonan henkilön 

voimin. (Walker & Goubran, 2020, 142; rakennusteollisuus.fi.) 

 

 



 

   

 

4 

Rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistä ja energiankulutuksesta on varsin 

merkittävä (noin 40 prosenttia) niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Kiinteistöalan kasvihuonepäästöjen ennustetaan kasvavan yli 50 prosenttia vuoteen 

2030 mennessä ja edelleen 150 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen lisäksi 

kiinteistöala käyttää 40 prosenttia raaka-aineista ja 12 prosenttia juomakelpoisesta 

vedestä. Kiinteistösektorin osuus kiinteistä jätteistä on 40 prosenttia ja jätevedestä 20 

prosenttia. Voidaankin todeta, että kiinteistöjen rakentamisen ja käyttämisen 

energiatehokkuuden parantamisella on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen 

toteuttamisessa maailmanlaajuisesti. (Walker & Goubran, 2020, 142.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia institutionaalisen sijoittajan aktiivista 

omistajaohjausta suorissa kiinteistösijoituksissa ja pohtia siihen liittyviä monitahoisia 

näkökulmia. Lisäksi tässä tutkimuksessa kartoitetaan tutkimusongelmia ja arvioidaan 

tutkimustehtäviä sekä esitellään kohdeorganisaatiota, sen toimintaympäristöä ja 

liiketoiminnan tilannetta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös kohdeorganisaatio  

Kevan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden aktiiviseen omistajaohjaukseen liittyviä 

keskeisimpiä tekijöitä sen institutionaalisen kiinteistösijoittajan roolissa. 

Omistajaohjaukseen läheisesti liittyviä hallinnointimekanismeja ja omistajatahdon 

välittymistä tarkastellaan mm. hallitustehtävien toimivuuden, konseptuaalisen 

ajattelun ja arvonluomisen strategian näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa institutionaalisen ja neo-institutionaalisen 

teorian avulla selitetään institutionaalisen sijoittamisen taustaa. Hyvin toimiva 

omistajaohjausjärjestelmä koostuu toisiinsa yhteydessä olevista mekanismeista, joten 

kiinteistöjen omistukseen ja niiden operatiivisen johtamisen toteutukseen liittyvää 

eturistiriitaa tarkastellaan lisäksi agenttiteorian avulla.  Klassisen agenttiteorian 

mukainen omistajien ja johtajien intressiristiriita on aktiivisen omistajaohjauksen 

myötä siirtymässä kohti sekä omistajia ja johtajia että koko yhteiskuntaa palvelevien 

etujen tavoittelemiseen. Lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintoon 

liittyvien ESG-tekijöiden ( Environment, Social, Governance) avulla on tarkoitus 

pohtia omistajaohjaukseen vaikuttavia kestävän kehityksen ja vastuullisen 
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sijoittamisen tekijöitä. Edelleen yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä tekijöitä 

tullaan miettimään investointipäätösten pitkän tähtäimen strategiassa. 

 

Tutkimuksen empiiriseen osuuteen on haastateltu Kevan kiinteistöpäällikköä, 

asuntosalkun hoitajaa, ympäristöpäällikköä, apulaisjohtajaa ja vastuullisen 

sijoittamisen johtajaa. Kevan sijoituskiinteistöjen ulkoistetun johtamisen 

operatiiviseen osuuteen puolestaan on haastateltu kiinteistömanagerointiyhtiöiden 

johtajia. Lisäksi energiahallinnan johtavaa asiantuntijaa on haastateltu täydentämään 

tutkimuksen empiiristä energiatehokkuusosuutta. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja tutkimuksen rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi institutionaalista kiinteistösijoittamista yleisesti ja 

syvennytään tutkimaan tarkemmin kohdeorganisaation aktiivista omistajaohjausta 

suorissa kiinteistösijoituksissa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kestävään 

kehitykseen liittyviä seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

 

-‐ Miten tutkittavan kohdeorganisaation ulkoistettua kiinteistöjen johtamista voidaan 

tehostaa ja samanaikaisesti parantaa sen laatua kestävään kehitykseen perustuvan 

aktiivisen omistajaohjauksen kautta 

-‐ Miten ulkoistetut kiinteistöjen johtamista toteuttavat yritykset ottavat huomioon 

omistajan määrittelemät kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen 

vaatimukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaus siihen, mitä toimintoja kiinteistöjen 

sisäisessä ja ulkoisessa aktiivisessa ja kestävään kehitykseen tähtäävässä johtamisessa 

ja omistajaohjauksessa edellytetään (mm. managerointiohje, manageroinnin 

tehostaminen/kehittäminen, laatukriteeristö, läpinäkyvyyden parantaminen, 

energy/eco-labeling/LEED, sustainability/GRESB, BREEAM ym) sekä toisaalta 

tunnistaa vaihtoehtoisia aktiivisen omistajaohjauksen ja johtamisen  toimintatapoja 

kohdeorganisaation suorien kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tutkimuksen tavoite on myös pyrkiä antamaan kohdeorganisaatiolle 
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informaatiota ulkoistettujen kiinteistöjohtajien aktiivisempaan omistajaohjaukseen 

kohdeorganisaation ympäristöstrategiaa mukaillen (holistic ESG & Impact Investing). 

 

Tutkimus rajataan kohdeorganisaation sijoituskiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen 

johtamisen tehostamiseen ja laadun parantamiseen kohdeorganisaation määrittelemän 

kestävään kehitykseen perustuvan aktiivisen omistajaohjauksen ja vastuullisen 

sijoittamisen kriteereitä noudattaen. Tutkimus keskittyy institutionaalisiin matalan 

riskin suoriin kiinteistösijoituksiin, kuten toimitiloihin, asuntoihin ja 

kauppakeskuksiin, joita ulkoistetut kiinteistömanagerit operoivat.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen tutkimuksessa perehdytään teoriaan liittyvään kirjallisuuteen, sen 

jälkeen selvitetään kiinteistösijoittamisen keskeisiä käsitteitä ja ominaisuuksia, kuten 

kiinteistösijoittamisen luonnetta kohdeorganisaation esittelyssä. Kohdeorganisaation 

esittelyn jälkeen keskitytään tutkimuksen empiiriseen osuuteen. 

 

Tutkimuskysymysten ratkaisemiseen ja näkemysten perustelemiseen sovelletaan 

institutionaalista teoriaa ja agenttiteoriaa sekä kestävän kehityksen mallia hyödyntäen 

olemassa olevaa kirjallisuutta. Tavoitteena on luoda selkeä ymmärrys 

institutionaalisesta sijoittamisesta, aktiivisesta omistajaohjauksesta ja niihin liittyvästä 

vastuullisuudesta kestävässä kehityksessä. 

 

Tutkimuksen keskiössä on empiria. Kestävään kehitykseen perustuvan kiinteistöjen 

aktiivisen johtamisen ja omistajaohjauksen nykyiset toimintatavat ja tulevaisuuden 

strategiat kartoitetaan käyttäen kvalitatiivista teema- eli puolistrukturoitua 

haastattelumenetelmää. 
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1.4 Mitä uutta tutkimus aikoo tarjota 

 

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja ja itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. 

Keva palvelee 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa 

vastaamalla kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen 

sijoittamisesta. Vuonna 1964 voimaan tulleen kunnallisten viranhaltijain ja 

työntekijäin eläkelain myötä perustettiin Kunnallinen eläkelaitos, jonka nimi uuden 

lainsäädännön myötä muuttui Kuntien eläkevakuutuksesta Kevaksi vuonna 2011. 

 

Kevan toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Eläkelaitoksen keskeisin 

tavoite on eläkkeiden maksun turvaaminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. 

On luonnollista olettaa, että on hyödyllistä kehittää uusia tapoja toimia aktiivisena 

kiinteistösijoittajana yhteistyötahojen viitekehyksessä.  Muuttuvassa maailmassa uudet 

toimintatavat ovat tärkeitä eläkejärjestelmän vakauden ja tuottavuuden lisäämisen 

kannalta. Niin ikään strategisten yhteistyötahojen uudistavat roolit ovat ratkaisevia 

Kevan toiminnan kehittämisessä.  Tarkasteltaessa laaja-alaista 

kiinteistösijoitustoimintaa Kevan yhteistyötahojen viitekehyksessä voidaan esittää 

arvio, että ympäristössä tapahtuvan innovaatiotoiminnan vaikutus esimerkiksi 

kiinteistösijoitusten tuottavuuden parantamiseksi vastuullisesti on tärkeää. 

Yhteistoimintaprosessien parantamiseen soveltuvat kestävään kehitykseen tähtäävät 

menetelmät, joissa ratkaisuja syntyy erilaisten tietojen ja osaajien yhteistyön ja 

yhdistymisen kautta. 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

Gabrielssonin (2017, 64) mukaan yritysten omistajaohjaustutkimusta (governance) 

dominoi kaksi teoreettista paradigmaa, ts. agenttiteoria ja resurssiriippuvuusteoria. 

Gabrielsson (2017, 68) edelleen toteaa, että hallituksilla on kolme avaintehtävää, jotka 

ovat (1) kontrollointi/monitorointi-, (2) strategia- ja (3) palvelutehtävät. Hallitusten 

kontrollitehtävä liittyy läheisesti agenttiteoriaan, jonka mukaan tehokkaat hallitukset 

valvovat itsenäisesti yritysjohdon strategisia haasteita ja arvioivat, kuinka yrityksen 

johto suhtautuu niihin. (Gabrielsson 2017, 68.) 
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2.1 Agentti-päämiessuhde 

 

Hallitus pyrkii kontrolloimaan yrityksen johdon päätöksiä ja toimintaa monitoroimalla 

sitä (Gabrielsson 2017, 68). Tutkimuksensa tuloksissa Kohl ja Schaefers (2012, 386) 

toteavat, että hyvin toimivassa omistajaohjausjärjestelmässä omistajuutta ja 

liiketoimintojen valvontaa sekä näistä kumpuavaa eturistiriitaa voidaan selittää 

agenttiteorian avulla. Agenttiteorian mukaan agentti toimii päämiehen valtuutuksella. 

Teoria perustuu olettamukseen agentin ja päämiehen yhteistyömäisestä 

käyttäytymisestä, mutta heillä on eri tavoitteet ja asenteet riskin suhteen. 

Agenttiteoriassa huomio kiinnittyy agentin toimintaan oman maksimaalisen etunsa 

saavuttamisessa päämiehen kustannuksella. Agentti pyrkii omien preferenssien ja 

mahdollisuuksien mukaan suorittamaan päämiehen määrittelemät tehtävät. Huomioon 

ottaen agentin ja päämiehen suhteeseen liittyvät käyttäytymisnäkökulmat ja sen, että 

päämies ostaa agentilta osaamista ja työvoimaa, agenttiteoriassa päätellään, ettei 

agentti lähtökohtaisesti suorita tehtäväänsä päämiehen parhaan edun mukaisesti.  Siksi 

agentin opportunismia tulisi vähentää palkitsemalla agenttia päämiehen tavoitteleman 

käyttäytymisen ja valvonnan perusteella. (Gibler & Black, 2004, 137-139; Wegrzyn, 

2015, 11.) 

 

Alun perin agenttiteoria on ollut tärkeä organisaatioiden toiminnan ymmärtämisessä 

sekä yritysten omistajien ja johtoryhmän analysoinnissa. Kiinteistöalalla agenttiteoria 

on saanut yhä enemmän huomiota omistajaohjaustutkijoiden piirissä analysoitaessa 

organisaatioita ja niissä toimivien tahojen käyttäytymistä. Vaikka agenttiteorian 

tavoitteena on määrittää parhaimmat sopimusehdot agentin johtamaan kohteeseen, 

muodostuu agentti-päämiessuhteesta johtuen kuitenkin ristiriitoja. Agenttiin liittyviä 

tyypillisimpiä intressiristiriitoja ovat mm. agentin toiminta vastoin päämiehen etua; 

agentti hyödyntää päämiehen resursseja omaan käyttöönsä tai kulutukseen; agentin 

kiinnostus päämiestä tai kohdetta kohtaan on matala, koska agentti ei aio työskennellä 

agenttiyrityksessä pitkään tai on suunnitellut vaihtavansa toiseen yritykseen; agentti 

on huolissaan siitä, miten hänen toimintansa vaikuttaa muihin sidosryhmiin 

agenttiyrityksessä; agentin päämiehestä poikkeava asenne päämiehen strategiaan, 

arvoihin ja riskiin; agentti ei ymmärrä yrityksen liiketoimintaa tai kulttuuria; agentin 
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tuottama työ ei vastaa sopimusta tai sen toimitus ei tapahdu ajallaan; agenttien 

raportointi ei edisty sovitulla tavalla; agentilla ei ole selkeitä tavoitteita; agentit eivät 

anna rehellistä palautetta sopimusneuvotteluvaiheessa tai panosta riittävästi aikaa 

sopimusten tehokkaaseen soveltamiseen. Edelleen agenttiteorian mukaan tehtävien 

delegoiminen agentille aiheuttaa valvontakustannuksia päämiehen joutuessa 

valvomaan agentin sopimuksen mukaista toimintaa. Lisäksi kustannuksia muodostuu 

agentin saavuttamien tulosten mittaamisesta. (Gibler & Black, 2004, 142-156; 

Wergzyn, 2015, 11.) 

 

Gross ja Zrobek (2015) jakavat kiinteistöjen hallintaan liittyvän johtamisjärjestelmän 

erillisiin toisiinsa vaikuttaviin osajärjestelmiin tai itsenäisiin yksiköihin. Kussakin 

osajärjestelmässä suoritetaan strategisen suunnan mukaisia hallintoprosesseja, kuten 

kiinteistöjen kuntotarkastuksia ja niiden käyttöön liittyviä suunnitelmia, kiinteistöjen 

talouteen ja hallintoon liittyviä prosesseja sekä ympäristöanalyysejä. Kiinteistöjen 

hallintajärjestelmän operatiivisen ylemmällä tasolla päätöksentekoprosessia pidetään 

valmiina. Alempi taso puolestaan edustaa täytäntöönpanotasoa, jolla toteutetaan 

kiinteistöjen myyntiin, niiden jatkuvaan käyttöön ja hallinnointiin liittyviä asioita. 

Kiinteistöhallinnan paradigman luovat kiinteistöpolitiikka, tilatiedot ja kestävään 

kehitykseen perustuva kiinteistöjohtaminen, jotka toimivat keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa kohti kokonaisvaltaista kestävää kehitystä. (Gross & Zrobek, 

2015, 353.) 

 
Kuva 1. Kiinteistöjen johtamisjärjestelmä (Gross & Zrobek, 2015, 354.) 
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Kiinteistömanageroinnissa agentin toimintaa ohjaavat omistajan asettamat 

taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet kiinteistöomaisuuden johtamisessa. Kiinteistöjen 

omistajien keskeisimpiä toisiaan tukevia tavoitteita ovat kiinteistöjen arvon 

säilyttäminen, tuottojen generoiminen, kiinteistöjen kehittäminen,  kiinteistöjen 

käyttötarkoituksen säilyttäminen tai tarvittaessa muuttaminen ja myyntituottojen/-

voittojen kotiuttaminen luovuttaessa kiinteistöistä. Vaikka Gibler & Blackin (2004, 

137) mukaan kiinteistöjen manageroinnissa ulkopuolisten agenttipalvelujen tuottajat 

jakavat kiinteistöomistajien yhteisen vision omistajan kiinteistöjen johtamisesta ja 

lyhyen tähtäimen tuotot saattavat nousta, saattaa ulkoistaminen laskea panostusta 

sisäisen osaamisen kehittymiseen. Lisäksi sisäisten toimintojen välinen integraatio 

kärsii, kun tehtäviä ulkoistetaan. Pitkäaikainen ja laajamittainen ulkoistaminen voi 

myös heikentää päämiehen nykyistä osaamista ja pitkänaikavälin kilpailukykyä. 

Ulkoistuksen johdosta organisaation sisäiseen osaamiseen liittyvää kehitystä ei 

useinkaan ylläpidetä, jolloin sisäisen osaamisen kehittäminen voi muodostua kasvun 

esteeksi, mikäli ulkoistettujen palvelujen tuottaja vaihtuu tai yhteistyö loppuu. Lisäksi 

luottamus ulkoisiin palvelujen tuottajiin saattaa heikentää päämiehen toiminnan 

operatiivista valvontaa, sillä ulkoisten managereiden fokus usein on enemmän 

perinteisissä kiinteistöhoidon tehtävissä kuin kiinteistöjen strategisessa johtamisessa 

kuin myös ulkoistetun organisaation omissa päämäärissä, mikä edelleen laskee 

ulkopuolisen agentin tehokkuutta ja tuottavuutta. Toisinaan ulkoistettu toimija olettaa, 

että ylivoimainen erikoisosaaminen luo mahdollisuuden arvioida päämiehen tarpeita 

paremmin ja tehdä päätöksiä päämiehen puolesta. Intressiristiriitoihin liittyviä tekijöitä 

voidaan pienentää aktiivisen omistajaohjauksen avulla, mm. valitsemalla päämiehen 

vision jakavia lojaaleja ja luotettavia ulkoisia toimijoita ja huolellisesti 

perehdyttämällä agentti päämiehen toimintastrategiaan, organisaatiokulttuuriin ja 

menettelytapoihin. Lisäksi tulee jatkuvasti valvoa agentin sopimusvelvoitteiden 

täyttymistä ja ulkopuolisiin agenttipalveluihin liittyviä kustannuksia, sillä lyhyen 

aikavälin säästöt eivät välttämättä korreloi ulkoistamisesta aiheutuvia pitkän aikavälin 

kustannuksia. (Gibler & Black, 2004, 137-138;Wergzyn, 2015, 13.) 

 

Toisaalta päämies joutuu punnitsemaan ydinliiketoimintaan keskittymisen ja 

ulkoistettavien toimintojen välillä. Ydinliiketoiminnan kestävää kilpailuetua 
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tavoiteltaessa tulee toiminnot rajata selkeisiin kilpailuetua tuottaviin toimintoihin 

samalla, kun suunnitellaan liittoutumis- ja ulkoistamisstrategioita. Onnistuessaan 

ulkoistaminen antaa päämiehelle mahdollisuuden paremmin keskittyä 

ydinliiketoimintaansa ja tuo kilpailuetua kustannus- ja investointisäästöjen muodossa. 

Ihannetilanteessa ulkoistettu palveluntuottaja toimittaa päämiehelle tämän 

määrittelemät laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti ja päämiehen 

ydinliiketoimintaa tukien. Edelleen kokonaisvaltaisen ulkoistamisen sijasta päämies 

voi saavuttaa kustannussäästöjä ja ammattitaitoisempaa osaamista hankkimalla 

erityisosaamista yksittäisiltä palveluntuottajilta ylimääräisen kustannustason jäädessä 

pois. (Gibler & Black, 2004, 140-156.) 

 

Ulkoistettaessa suurempia kiinteistöjen johtamiseen ja ylläpitoon liittyviä 

kokonaisuuksia, päämiehen tehtäväksi jää määrittää suoritettavat tehtävät, 

laadunvalvonta, sisäisten prosessien ja järjestelmien koordinointi, toimintojen 

integrointi päämiehen missioon, alihankkijoiden toiminnan arviointi ja 

päätöksentekoprosessi. Toisinaan kiinteistösijoittajat muodostavat pitkäaikaisia 

alliansseja ulkoisten palveluntuottajien kanssa saavuttaakseen suurempaa tuottavuutta. 

Lisäksi allianssien muodostamisen tavoitteena on vähentää kustannuksia, riskejä ja 

epävarmuutta sekä hakea uudelleensijoittumista dynaamisille markkinoille. 

Alliansseista kuitenkin useampi epäonnistuu kuin menestyy johtuen osapuolien 

opportunismista sekä tavoitteiden ja arvojen eriäväisyydestä organisaatioiden välillä. 

(Gibler & Black, 2004, 141.) 

 

Gibler & Blackin (2004) mukaan organisaation liiketoiminta, kiinteistösalkun 

johtaminen, strateginen suunnittelu, asiakassuhteet sekä neuvottelut ja sopimusten 

tekeminen ovat ratkaisevia tekijöitä kiinteistöjen johtamisessa tulevaisuudessa. 

Kiinteistöjen johtamisesta vastaavat uskovat, että tulevaisuudessa 

kiinteistöjohtamisessa menestyminen riippuu enemmän strategisista ja 

johtamistaidoista sekä kiinteistöjen kehittämistaidoista kuin kapea-alaisista teknistä tai 

taloudellista osaamista vaativista taidoista. Lisäksi kiinteistöjen suunnittelu ja 

rakentaminen ovat erikoisalueita, jotka on syytä ulkoistaa. Ulkoistettujen 

kiinteistömanagerointipalvelujen tuottajat puolestaan eivät koe tarvetta kehittää 
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liiketoimintataitoja vaan fokusointi tulisi keskittää perinteisiin kiinteistöhoidon 

tehtäviin, jolloin päämiehen strategisen tavoitteen saavuttaminen heikentyy. (Gibler & 

Black, 2004, 148-156.) 

 

2.2 Institutionaalinen konteksti 

 

Perinteisesti institutionaalisen teorian tavoitteena on ollut käsitellä sitä, kuinka eri 

ryhmät ja organisaatiot varmistavat oman paikkansa ja oikeutuksensa 

institutionaalisessa ympäristössä. Perinteinen teoria viittaa itsestään selviin sääntöihin, 

normeihin ja standardeihin sekä yleisesti hyväksyttyihin käytösmalleihin, joita 

organisaatioiden ja yksilöiden tulisi noudattaa eikä niistä tulisi poiketa. Tämä on 

johtanut tyytymättömyyteen institutionaalista perspektiiviä kohtaan tutkimuksessa, 

jossa sosiaalisten voimien ja ajattelumallien merkitystä ei riittävästi ole huomioitu. 

Perinteisiä institutionaalisen teorian malleja onkin lähdetty haastamaan. 

Institutionaalisen teorian kehittymisen kannalta innovatiivisten oivallusten merkitystä 

tulisi korostaa tulevaisuudessa. (Bruton ym., 2010, 421-423.) 

 

Kun perinteisen institutionaalinen teorian mukaan yritykset toimivat virallisten ja 

epävirallisten sääntöjen ympäristössä, niin kutsutun uuden institutionalismin (neo-

institutionalism) mukaan instituutiot puolestaan luovat erilaisia normatiivisia eli 

moraalisia odotuksia ja mimeettisiä eli oletuksista ja kilpailijoiden toiminnan 

jäljittelystä syntyviä paineita yrityksille, siten, että yritykset ja yhteisöt omaksuisivat 

yleisesti hyväksyttyjä rakenteita ja käytäntöjä lisätäkseen niiden oikeutta ja 

hyväksyttävyyttä toimia tietyssä ympäristössä. Neo-institutionaaliset lähestymistavat 

korostavat organisaation ja sen ympäristön välisiä suhteita sekä organisaation 

olemassaoloon liittyviä paineita vertailtaessa eri yritysten vastuullista toimintaa 

yhteiskunnassa. (Jackson, Apostolakou, 2010, 371-372; Bell ym., 2012, 200.) 

 

Edelleen neo-institutionaalisen perspektiivin mukaan institutionaaliset kontekstit 

eroavat eri maissa kansallisten liiketoimintakulttuurien mukaan. Jackson ja 

Apostolakou (2010, 372) toteavat tutkimuksensa tuloksen vahvistavan käsitystä 

institutionaalisten tekijöiden merkityksestä yritysten yhteiskuntavastuun 
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muodostumisessa sekä osoittavat, että kansallisilla instituutioilla on merkittävä 

vaikutus  yhteiskuntavastuun noudattamisessa yritystasolla. Ntimin ja Soobaroyenin 

(2013, 469) mukaan neo-institutionaalinen konteksti ja teoria selittävät yritysten 

yhteiskuntavastuussa tapahtunutta merkittävää kasvua. Lisäksi neo-institutionaalisen 

teorian mukaan institutionaaliset voimat, kuten taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset 

instituutiot voivat muovata, rajoittaa ja/tai helpottaa liiketoimintojen ja innovaatioiden 

määräytymistä yrityksissä (Ntim ja Soobaroyen, 2013, 469). 

 

Kauko (2012) tuo tutkimusartikkelissaan esille kestävyyden kehittämisen, joka 

perustuu vanhaan ja uuteen institutionaalisen talouden teoriaan (old institutional 

economics; new institutional economics). Institutionaalisen talouden teoriassa 

keskeistä on mm. kaupunkien monikeskuksisuus (polycentricity), innovatiivinen 

arkkitehtuuri mukaan lukien kestävästi rakennetut rakennukset ja ympäristö, 

väestöpaineen puute, puhdas ja toimiva joukkoliikenne, matala hintataso, integroitunut 

maahanmuuttoväestö. Kauko (2012) painottaa kokonaisvaltaisen kestävyyden 

sisältävän myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden teknologisen kestävyyden 

ohella.  Lisäksi Kauko tarkastelee kaupunkien kiinteistökehitystä institutionaalisen 

teorian viitekehyksessä, sillä kestävään kehitykseen perustuvan maineen luominen tuo 

kilpailuetua ja resonoi institutionaalisen teorian kanssa. (Kauko, 2012, 2053-2055.) 

 

Vaikka markkinoiden, yritysten ja valtioiden kaltaiset instituutiot ovat muodostaneet 

talouskehityksen kautta instituutioiden historian, tarvitaan uusia instituutioita luomaan 

kestävää kehitystä. Energiatehokkuuden kannalta rakennetut kaupungit eivät 

välttämättä vastaa nykyisiä mieltymyksiä asumiseen tai työ- ja vapaa-ajan viettoon tai 

sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Kestävän kaupunkikehityksen strategiassa tulisi 

huomioida myös mm. asukkaiden osallistuminen ja yhteistyö eri alojen välillä samoin 

kuin ympäristöön, sosio-kulttuurisiin ja taloudellisiin aspekteihin liittyvien 

tavoitteiden tasapainottaminen, sillä kestävyys on vaikeasti määriteltävä ja vahvasti 

asiayhteydestä ja paikallisuudesta riippuva käsite, jota ei voi standardisoida. 

Mittaamiseen ja standardisointiin liittyvä kritiikki perustuu kahteen merkittävään 

tekijään, ts.  paikallistuntemukseen ja siihen liittyvään reflektointiin. Monitahoinen 

kestävyys riippuu enemmän paikallisesta kuin kansallisesta mittakaavasta, kysynnän 
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strategiasta enemmän kuin tarjonnan strategiasta ja painottuu enemmän 

investointeihin kuin suunnitteluun. (Kauko, 2012, 2058-2059.) 

 

Se, miten kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan, jää kirjallisuudessa edelleen 

melko epämääräiseksi. Erityisesti kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta, kuten 

osallistumista, sosiaalista elämää ja leimautumista on kirjallisuudessa käsitelty 

niukasti. Kestäviin kaupunkikehitysstrategioihin liittyy paljon yleisiä tavoitteita 

yksilöiden asenteiden muokkaamiseen, yhteisöjen ja instituutioiden hallintoon ja 

rakennusteknologisiin innovaatioihin. Toisaalta laajaa keskustelua kirjallisuudessa on 

käyty myös siitä, onko ratkaisu kestävyyteen vihreässä rakentamisessa ja 

aluesuunnittelussa, toiminnallisuudessa ja infrastruktuurissa, elämänlaadussa, 

paikallisten yrittäjien rohkaisemisessa innovointiin vai jossain vielä 

määrittämättömässä tekijässä. Ratkaisuja haettaessa joudutaan usein hyväksymään 

kompromisseja, kun poliittiset näkemykset ja paikalliset kulttuurit ohjaavat 

päätöksentekoa. Toisinaan yhteisymmärrykseen päästään keskusteltaessa kestävän 

kehityksen strategioista suhteessa rakennettuun ympäristöön. (Kauko, 2012, 2060.) 

 

Kaukon (2012) mukaan kestävyyteen tähtäävän verkoston menestyksekkääseen 

hallintaan vaaditaan kolme edellytystä. Ensinnäkin, ilman taloudellisten ja fyysisten 

realiteettien kiireellisyyttä on vaikea saavuttaa todella innovatiivisia menettelytapoja. 

Toiseksi, erityyppiset institutionaaliset säännöt ja yleissopimukset ratkaisevat 

hankekehittäjien position vahvuuden ja huomioimisen poliittisten päätöksentekijöiden 

keskuudessa. Kolmanneksi, sääntöjen ja määräysten lisäksi kiinteistöjen 

kehittämisessä tulee huomioida myös yksilöt ja yritysten päätöstentekijät. (Kauko, 

2012, 2068.) 

 

2.2.1 Institutionaalisen sijoittajan pitkän tähtäimen investointistrategia 

 

Yritysten yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility) viitataan vastuullisen 

yrityksen kestävän kehityksen edistämiseen ja sen toimintaan yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävällä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Yhteiskuntavastuun 

noudattamisesta on muodostunut merkittävä tekijä yritysten strategisena vastauksena 
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sidosryhmien painostukseen lisätä yrityksen mainetta, kilpailukykyä ja arvoa, sillä 

vastuullisesti toimivat yritykset houkuttelevat sekä sijoittajia ja rahoittajia että 

ammattitaitoisia työntekijöitä ja hyviä asiakkaita. Suomessa vastuullisuusraportointi-

velvoite koskee listayhtiötä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiötä, jotka työllistävät yli 

500 henkilöä ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa tai taseen arvo 20 miljoonaan 

euroa. (tem.fi) 

 

Passiiviset indeksirahastosijoittajat kiinnittävät erityisesti huomiota ESG-asioihin 

tavoitellessaan pitkän ajan kasvua sijoituskohteissaan ja tuottaakseen hyötyä 

osakkeenomistajille, työntekijöille, asiakkaille ja yhteisöille, joissa ne operoivat. 

Passiivinen investointi noudattaa EU-komission omistajaohjausstrategiaa passiivisten 

investoijien noudattaessa osittain aktiivisten omistajien ominaisuuksia. EU-komission 

vuonna 2011 julkaiseman Green Paper -asiakirjan mukaan aktiivisen, pitkän aikavälin 

osakkeenomistajan tulisi aktiivisesti seurata portfolio-yrityksiä, keskustella yritysten 

hallitusten kanssa ja huolehtia osakkeenomistajan oikeuksista. SHRD II (Shareholder 

Rights Directive II) myös painottaa osakkeenomistajien osallistumisen tärkeyttä 

omistajaohjauksessa, koska omistajaohjauksen avulla voidaan parantaa yritysten 

suorituskykyä mukaan lukien ESG-tekijät. SHRD II:n artikla 3c:n mukaan 

institutionaalisten sijoittajien omistajaohjaukseen osallistumisen julkaiseminen on 

kuitenkin vapaaehtoista, mikä saattaa johtaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat 

eivät harjoita aktiivista omistajuutta vaan jatkavat passiivista omistajuuttaan. 

(Strampelli, 2018, 822-823.) 

 

Barton ja Wiseman (2014, 44-47) toteavat, että vallitseva lyhyen tähtäimen 

sijoituskäytäntö vähentää investointeja yrityksiin ja hillitsee taloudellista kasvua. 

Muutoksen johtamiseen tarvitaan suuria sijoittajia, kuten eläkevakuuttajia, joiden 

tulisi omaksua pitkän aikavälin tuloksen maksimointiin tähtääviä 

investointistrategioita. Omistajien tahtoa toteuttavat omaisuudenhoitajat, yritysten 

hallitusten jäsenet ja johtajat todennäköisesti seuraavat mukana. Pitkän tähtäimen 

investointistrategian toteuttamiseen tulee määritellä tavoitteet ja riski sekä investoida 

niiden mukaisesti, harjoittaa sitoutunutta ja aktiivista omistajuutta, vaatia yrityksiltä 

pitkän tähtäimen mittareita investointipäätösten tekemiseen sekä rakentaa 



 

   

 

16 

institutionaalinen omistajaohjaus tukemaan pitkän tähtäimen toimintaa. (Barton ja 

Wiseman, 2014, 44-47.) 

 

2.2.2 Hallintomekanismien kehittäminen 

 

Gabrielssonin (2017, 164) mukaan institutionaalisilla sijoittajilla on mahdollisuus 

vaikuttaa johdon toimintaan suoraan omistajuuden ja epäsuoraan osakkeiden 

kaupankäynnin kautta. Edelleen sijoittajat pyrkivät lisäämään sijoitustensa arvoa 

auttamalla yrityksiä muovaamaan strategioitaan sekä tarjoamalla teknistä ja 

kaupallista asiantuntemusta kiihdyttääkseen yrityksen kasvua (Gabrielsson, 2017, 172-

173). Lisäksi Gabrielsson (2017, 176) toteaa, että mitä suuremmaksi rahoitettava 

osuus kasvaa, sitä enemmän sijoittaja haluaa vaikuttaa hallintomekanismeihin, kuten 

toimitusjohtajan valitsemiseen, johdon palkitsemiskäytäntöihin, työntekijöiden 

kannustinjärjestelmään, hallituksen päätöksentekoon ja hallitusjäsenten valintaan. 

 

Faragin ym. (2014) suorittaman tutkimuksen mukaan suorituskyvyltään paremmilla 

yrityksillä on tapana kehittää hallintomekanismejaan palkkaamalla kokeneita ja 

ammattitaitoisia johtajia ja niillä on laadukkaammat johtamismenetelmät, mikä 

puolestaan heijastuu tuloksellisempaan päätöksentekoprosessiin ja suorituskykyyn 

(Gabrielsson, 2017, 180-184). Parempaan suorituskykyyn liittyy myös hallitusjäsenten 

konseptuaaliset taidot, ts. kyky tunnistaa, kuinka organisaation eri toiminnot liittyvät 

toisiinsa ja kuinka muutos yhdessä toiminnossa vaikuttaa toiseen toimintoon. Lisäksi 

konseptuaaliset taidot ilmenevät kyvykkyytenä visualisoida yrityksen liiketoimintojen 

suhdetta toimialaan ja yhteisöön sekä poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin voimiin. 

Konseptuaalisten taitojen menestyksekäs soveltaminen päätöksenteossa ja 

toimeenpanossa johtaa organisaation kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Katz, 2000, 

93.) 

 

Toisaalta Barton (2015, 100-101) kritisoi yritysten hallitusten toimimattomuutta. 

Barton (2015, 100-11) toteaa, että hallitusten jäsenet eivät täysin hahmota yritysten 

strategioita, arvonluomista tai alaa, jossa yritys toimii, eivätkä he täysin ymmärrä 

hallitukselle uskotun velvollisuuden ja vastuun tärkeyttä asettaa yrityksen etu oman 
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edun edelle tai noudattamalla huolellisuutta päätöksenteossa. Ratkaisuna ongelmaan 

Barton (2015, 100-101) ehdottaa, että oikeiden ammattilaisten valitsemiseen 

panostetaan enemmän mm. siten, että hallitusjäseniltä vaaditaan syvällistä 

erityisosaamista, eläkkeelle siirtymisohjelmat laaditaan siten, että hallituksen 

uudistuessa arvokas kokemus säilyy, rohkaistaan hallituksia käymään pidempiä ja 

sisältörikkaampia keskusteluja, varataan hallituksille enemmän tilaisuuksia keskustella 

pitkän tähtäimen sijoittajien kanssa sekä palkitaan yritysjohtoa tuloksen tekemisestä 

pitkällä aikavälillä. 

 

Pörssiyritysten ja julkisoikeudellisten laitosten omistajaohjaus määräytyy lakien ja 

määräysten mukaan ja niissä pitää olla myös toimitusjohtaja, jonka hallitus 

nimeää/erottaa. Valtion omistuksessa olevilla yhtiöillä ja julkisoikeudellisilla 

laitoksilla on lisäksi poliittisista päätöksentekijöistä valittu hallintoneuvosto.  

Hallitustyöskentely ja omistajaohjaus ovat puolestaan ammattimaisten yritysjohtajien 

ja hallitustyöskentelijöiden hallussa. Siksi pörssiyritysten hallituksen jäsenille ja 

neuvonantajille maksetaan merkittäviä hallituspalkkiota ja joidenkin yhtiöiden 

hallitusjäsenyydellä on myös status-arvoa. (Huse 2007, 110; Gabrielsson 2017, 44.) 

Lisäksi ulkopuoliset johtajat tuovat yrityksiin ammattimaista johtamisosaamista ja 

yhteyksiä ympäröivään maailmaan laajemmin, sillä usein yritykset toimivat 

epävarmoissa ympäristöissä ja niiltä puuttuu ekonominen ja poliittinen valta hankkia 

yrityksen tarvitsemia kriittisiä resursseja (Gabrielsson 2017, 37).  

 

Institutionaalisen sijoittajan sitoutumista yrityksen omistajaohjaukseen voidaan lisätä 

mm. siten, että se valitsee yritykseen johtajia, joiden tavoitteena on yrityksen kasvu 

pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa listayrityksen tulee kutsua viisi 

suurinta osakkeenomistajaa yhteiseen nimityskomiteaan keskustelemaan johtajien 

valinnasta.   Institutionaaliset sijoittajat voivat edistää pitkän ajan orientaatiota myös 

hylkäämällä yrityksen palkitsemisjärjestelmän, mikäli se kannustaa lyhyen tähtäimen 

tuloksiin. Tällöin esimerkiksi yhden vuoden tulospalkkio muutetaan kolmen vuoden 

tulospalkkioperiodiin. (Pozen, 2015, 10-12.) 
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Kohlin ja Schaefersin (2012, 362) mukaan sijoittajat vaativat yrityksiltä yhä 

suurempaa läpinäkyvyyttä ja tehokkaampia hallintomekanismeja. He (2010, 363) 

määrittelevät omistajaohjauksen (corporate governance) monimutkaiseksi 

järjestelmäksi, jonka avulla yrityksen johtoa hallitaan siten, että osakkeenomistajien 

sijoitettua pääomaa suojellaan eikä sitä käytetä väärin. Alati muuttuvilla 

pääomamarkkinoilla sijoittajat arvostavat oikeuksiensa (shareholder rights) suojelua 

ja vaativat tiukempaa johtamisen kontrollia. Näin omistajaohjauksesta on tullut 

ratkaiseva menestystekijä ja sillä on merkitystä Euroopan kiinteistömarkkinoilla (Kohl 

ja Schaefers, 2010, 386). Kohl ja Schaefers (2012, 386) jatkavat, että 

kiinteistösijoittajat arvostavat kiinteistöyhtiöitä, joissa on pienempi hallitus, 

korkeampi johdon omistajuus ja suurempi läpinäkyvyys. 

 

Kasvattaakseen osakeomistuksen arvoa, kiinteistöjen omistajille suositellaan 

pienentämään hallituksen kokoa, toteuttamaan pitkäaikaisia osakepohjaisia 

kompensaatiopaketteja ja parantamaan läpinäkyvyyttä noudattamalla EPRA Best 

Practice Policy Recommendations –suosituksia, joilla on suurin vaikutus vallitsevaan 

markkina-arvoon. Eniten äänivaltaa omaavat sijoittajat saattavat käyttää hallussaan 

olevaa tietoa osallistumalla aktiivisesti omistajaohjausrakenteen (corporate 

governance structure) parantamiseen kasvattaakseen kiinteistösijoitussalkkujensa 

kokonaisarvoa. Edelleen hallituksen koolla ja institutionaalisella omistajuudella on 

toisiaan täydentävä suhde, ts. nämä kaksi mekanismia yhdessä tuottavat 

tehokkaamman omistajaohjauksen. (Kohl ja Schaefers, 2012, 386-389.) 

 

2.3 Kestävän kehityksen malli 

 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan toimintatapaa tai –mallia, joka ottaa huomioon, ei 

pelkästään toiminnan taloudellisen vaikutuksen, vaan myös toiminnan sosiaaliset ja 

ympäristöön liittyvät vaikutukset. Kestävän kehityksen malli esiteltiin ensimmäisen 

kerran vuonna 1987 Norjan silloisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin  

johtaman työryhmän (Brundtlandin komissio tai YK:n ympäristön ja kehityksen 

maailmankomissio) toimesta. Käsite määriteltiin komission julkaisemassa raportissa 

Our Common Future, jonka mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
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nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 

tarpeensa. (Brundtland komissio 1987, 17; Adams ym., 2016, 181.)  

 

Valtioiden vuonna 2015 hyväksymässä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030-

toimintaohjelmassa puolestaan listataan 17 kestävän kehityksen päätavoitetta, jotka 

koostuvat 169:stä alatavoitteesta. Toimintaohjelma tähtää globaaliin kehitykseen 

äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, jossa taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien 

vakaus sekä ihmisoikeudet ja ihmisten hyvinvointi turvataan huomioonottamalla myös 

ympäristö kestävällä tavalla. Agendan tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita ja 

ensisijainen vastuu Agenda 2030:n toimeenpanosta on valtioilla. Kuitenkin 

tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia ei ainoastaan valtioilta, vaan myös 

yksityissektorilta, paikallishallinnoilta ja kansalaisilta. Suomi on sitoutunut Agenda 

2030:n tavoitteisiin kotimaassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

(Ulkoministeriö, 2021.) 

 

Kestävän kehityksen huomioimiseksi yritystoiminnassa John Elkington esitteli jo 

vuonna 1997 niin sanotun kolmen pilarin mallin (Triple Bottom Line), joka kannustaa 

yrityksiä soveltamaan vastuullisuutta toiminnassaan ja tasapuolisesti huomioimaan 

ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset dimensiot päätöksenteossa (Adams ym. 

2016, 181). 

 

Tarkasteltaessa kestävää kehitystä laajemmin talouskasvun kannalta, toistuvat edellä 

esitetyt tekijät. Temple esitti vuonna 1999, että talouskasvun tutkimuksessa ilmenneet 

kiinnostavat uudet näkökulmat olivat löydettävissä sosiologian sekä politiikan ja 

historiatieteen suunnasta. Tuottoa tuovaksi pääomaksi alettiin näin ollen määrittää 

uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat (luontopääoma), ihmisiin sitoutunut 

osaaminen ja taidot (inhimillinen pääoma) sekä ihmisten väliset institutionaaliset 

suhteet (sosiaalinen pääoma). (Temple, 1999, 146-152). 

 

Kasvio ja Räikkönen (2010) puolestaan jakavat kestävän työelämän ulottuvuudet 

neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat ekologisuus, taloudellisuus, inhimillisyys ja 

sosiaalisuus. Ekologisella ulottuvuudella tavoitellaan töiden organisointia siten, ettei 
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niiden suorittaminen kohtuuttomasti kuormita ympäröivää luontoa tai kuluta rajallisia 

luonnonvaroja. Inhimillinen ulottuvuus ottaa huomioon mahdollisuuden työskennellä 

elämän arvojen mukaisesti kukin terveytensä ja työkykynsä sekä töiden sisällöllisen 

mielekkyytensä säilyttäen. Sosiaalisen ulottuvuuden tavoitteena on tarjolla olevien 

töiden jakautumiseen kohtuullisen tasaisesti yhteiskunnassa ja ihmisten mukana 

pysymiseen työelämässä oikeudenmukaisine uhrauksineen ja palkkioineen. Kestävän 

taloudellisen työelämän tarkoitus on varmistaa työpaikkojen taloudellinen 

kilpailukyky taloudellisten suhdanteiden tilapäisistä vaihteluista huolimatta ja 

tuottavuustasojen ylläpitäminen säällisen toimeentulon hankkimiseen. (Kasvio & 

Räikkönen, 2010, 7-25). 

 

 
Kuva 2. Kestävän kehityksen ulottuvuustarkastelua 

(Temple,1999; Kasvio & Räikkönen, 2010) 

 

2.3.1 Innovatiivinen kestävyysnäkökulma 

 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin kestävää kehitystä, joten on luontevaa myös pohtia 

hieman, mitä innovaatiot ovat ja miten ne vaikuttavat kestävään kehitykseen. 

Talouskasvun tutkijat ovat todenneet, että innovointi ja aineettomat resurssit lisäävät 

talouskasvua ja voivat jopa moninkertaistaa sen. Pitkäaikaisen kasvun syynä nähdään 
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tiedon kertyminen, joka taas lisää tuottoa ja kasvua. Uusi tieto vaikuttaa suotuisasti 

myös muiden yritysten tuotantomahdollisuuksiin, sillä tietoa ei ole mahdollista 

patentoida täysin eikä sitä voi myöskään välttämättä pitää salassa. (Marr, 2005) 

 

Lisäksi innovatiivista kestävyysnäkökulmaa voidaan tarkastella yritysten kasvaneena 

tietoisena valintana tehdä muutoksia yrityksen arvoihin ja toimintafilosofiaan. Tämä 

tietoinen valinta heijastuu yrityksen tuotteisiin, toimintatapaan ja käytäntöihin siten, 

että ne pyrkivät luomaan myös yhteiskunnallista arvoa ja huomioimaan vaikutukset 

ympäristölle taloudellisen tuloksen lisäksi.  Adams ym.  on havainnoinut 

kestävyysnäkökulman huomioimisen innovaatioprosesseissa haastavaksi sen 

moninaisuuden vuoksi. Taloudellisen, ympäristövaikutusten ja sosiaalisen tiedon 

ymmärtäminen ja integroiminen muodostavat haasteen johtamiselle. Kestävän 

kehityksen implementointi osaksi johtamista voidaan katsoa vaativan yrityksiltä 

kykyä käsitellä olemassa olevaa tietoa tehokkaasti, kykyä irrottautua olemassa olevista 

toimintatavoista ja ajatuksista, jotka ovat kestävän kehityksen toimintatavan vastaisia, 

valmennusta vaadittaviin toimintatapoihin, verkostoitumista osaamiseen, kuin 

myös järjestelmään, jolla seurata sovittujen pelisääntöjen noudattamista. (Adams ym., 

2015, 190-194). 

 

Kestävyysnäkökulman tueksi Adams ym. on kehittänyt innovaatioiden merkitykseen 

liittyvän mallin siirtymisessä kohti kestävää taloudellista kasvua.  Kestävyyteen 

tähtäävässä innovoinnissa (sustainability-oriented innovation SOI) tavoitteena on 

tehdä  harkittuja muutoksia organisaation filosofiaan, arvoihin, tuotteisiin, 

prosesseihin ja käytäntöihin luomaan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä arvoja 

taloudellisen tuottotavoitteen lisäksi. (Adams ym. 2016, 180-181). 

 

Adams ym. mukaan (2016, 184) kestävän kehityksen malleissa organisaatiot  

enimmäkseen omaksuvat yrityksen sisäisen näkökulman, joka on passiivinen, 

reaktiivinen ja asteittainen tai ennakoiva  integroitaessa ja sisällyttäessä kestävää 

kehitystä yrityksen strategiaan. Viime aikaisissa malleissa kestävyyden haasteet 

tulevat esille järjestelmätason ongelmina, jolloin kestävyyden tavoittelu saattaa 

muodostua liian suureksi yksittäiselle organisaatiolle. 
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Kestävyyteen tähtäävässä innovoinnissa on keskeistä kartoittaa ne innovointiin 

tähtäävät aktiviteetit, joihin organisaatio sitoutuu matkalla kestävyyteen.  Adamsin 

ym. luoma SOI-malli käsittää kolme pääkohtaa, jossa (1) innovaatioaktiviteetit 

operationaalisessa optimoinnissa tarkoittaa samojen asioiden tekemistä pienten 

parannusten avulla paremmin samalla vähentäen aiheutettua haittaa, (2) 

organisatorinen transformaatio puolestaan edustaa perustavanlaatuista muutosta 

ajattelussa tuottaa vähemmän haittaa ja luoda lisäarvoa yhteiskunnalle, kun (3) 

järjestelmän rakentaminen vaatii jo radikaalin muutoksen ajattelussa kohti 

yhteistyössä luotavaa kestävän kehityksen arvoa. (Adams ym. 2016, 185-192).  

 

 
 Kuva 3.  Kestävän kehityksen SOI-malli (Adams ym. 2016, 185) 

 

2.3.2 Kestävä kiinteistökehitys 

 

Viime vuosien aikana kestävä kehitys ja käsitys kestävästi rakennetuista ja johdetuista 

rakennuksista kiinteistöalalla on muuttunut markkinarakoilmiöstä kohti valtavirtaa. 

Perinteisiä kustannussäästötavoitteita täydennetään yhä kasvavalla kiinnostuksella 

rakentaa kiinteistöjä ympäristöystävällisesti. Tavoitteena on ottaa laajemmin 

huomioon niin taloudellisia ja sosiaalisia kestävyyshaasteita kuin terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyviä näkökohtia. Kiinteistöalan odotetaan enenevässä  määrin 

muokkaavan pitkän tähtäimen strategioitaan kohti kehitysprosesseja, joissa 

huomioidaan ympäristön, väestön ja kaupungistumisen kestävän kehityksen 
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vaatimusten lisäksi uusien rakennusprosessien ja materiaalien kehittyminen (Walker & 

Goubran, 2020, 141). Berardin (2013) määritelmän mukaan kestävästi rakennettu 

rakennus on käyttäjilleen terveellinen tila, joka on resursseiltaan tehokas koko 

elinkaarensa ajan ja joka ottaa huomioon kestävien arvojen edistämisen, ekologiset 

periaatteet ja rakennuksen elinkaaren laatuarvon (Collins, 2018, 248). 

 

Global Construction 2030 –raportin mukaan kestävään kehitykseen perustuva 

rakentaminen tulee kasvamaan 85 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kestävän 

kehityksen rakennuskanta voidaan saavuttaa mm. rakentamalla tiiviitä 

kaupunkiympäristöjä, joihin joukkoliikenne on integroitu, tehostamalla maankäyttöä, 

optimoimalla energian tuotantoa ja kulutusta, rakentamalla viheralueita 

kaupunkiympäristöön ja uudistamalla olemassa olevaa rakennuskantaa. (Walker & 

Goubran, 2020, 146-147.) 

 

Walker & Goubran toteavat, että Maailman talousfoorumin arvion mukaan 10 

prosentin päästövähennykset kiinteistösektorilla on mahdollista saavuttaa 

nykyteknologialla ja rakennusstandardeilla ilman, että nykyisistä tuottotavoitteista 

jouduttaisiin tinkimään. Aiemmin kiinteistöalalla käytetty kriittisin mittari on ollut 

käyttökustannusten aleneminen olemassa olevassa rakennuskannassa, mutta 

mittaaminen on kehittynyt laajempaan suuntaan viime vuosina. Perinteisen 

kustannussäästön lisäksi kestävyyteen perustuvien innovaatioiden myötä 

tuotantokustannukset ovat alentuneet, mikä puolestaan on johtanut kestävästi 

kehitettyjen tuotteiden kysynnän lisääntymisen myötä kilpailukykyiseen 

kustannustasoon. Edelleen kestävyys voidaan ottaa huomioon jo suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheessa, kiinteistöjen johtamisessa ja käyttämisessä sekä kierrätyksessä 

kiinteistöjen purkuvaiheessa uusia ympäristö- ja rakennusmääräyksiä noudattaen. 

Lisäksi rakennusten sertifiointi edesauttaa kestävästi rakennettujen rakennusten 

määrän lisääntymistä rakennuskannassa.  (Walker & Goubran, 2020, 142-147.) 

 

Rakennusten ympäristösertifioinnista on muodostunut kilpailutekijä etenkin 

toimistotilojen markkinoinnissa, sillä ympäristösertifikaateilla saattaa olla myönteinen 

vaikutus kiinteistöjen vuokrattavuuteen ja niiden arvon kehittymiseen. Kiinteistöjen 



 

   

 

24 

sertifiointiprosessin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa rakennus kestävän 

kehityksen määritelmien mukaisesti sekä ulottaa kestävyys myös rakennuksen 

käyttöön. Lisäksi ympäristösertifioinnin avulla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta  

pyritään mittaamaan, todentamaan ja vertailemaan keskenään. Merkittävimpiä 

ympäristösertifiointijärjestelmiä Suomessa kiinteistöalalla ovat BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) ja RST-ympäristöluokitus ja Joutsenmerkki. 

(Green Building Council Finland.) 

 
Kuva 4.  Vastuullisuuden kustannukset ja hyödyt ympäristö-sertifioinnissa 

(Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Suomessa, s. 3) 

 

Vimpari & Junnilan (2014, 181) tutkimuksen mukaan LEED Platinum-sertifikaatin 

vaikutus suomalaisen premium-tason toimistokiinteistön keskiarvoiseen 

optioarvohyötyyn on 8,8 prosenttia. Collins ym. (2018, 245) puolestaan ottavat 

tutkimuksessaan kantaa ns. Green Leasing –vuokraukseen, joka on muodostunut 

kiinteistöjen kestävyyteen tähtäävästä ns. vihreästä vuokraustrendistä. Green 
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Leasingin  tavoitteena on sitouttaa vuokralaisia osallistumaan mm. energian ja veden 

säästämiseen sekä jätteiden kierrätykseen ja lajitteluun, ja palkitsemaan vuokralaisia 

kestävyystavoitteiden saavuttamisesta. 

 

Collins ym. (2018, 247 ) ovat tutkimuksessaan havainneet, että kiinteistöpalvelujen 

tuottamisella ja kiinteistöjen ylläpidolla on yhtä lailla merkittävä vaikutus kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja niistä johtuvien kustannusten 

muodostumisessa. Merkittävimpiä esteitä kestävien kiinteistöjen rakentamiseen ovat 

energiatehokkaan teknologian käyttämisestä johtuvat korkeammat 

investointikustannukset ja ylläpito. Lisäksi vuonna 2019 alkaneen koronaepidemian 

vaikutukset ovat kohdistuneet myös rakentamiseen ja sen kustannustasoon. 

Esimerkiksi puutavaran hinta on noussut yli 30 ja teräsrakenteiden hinnat 15 

prosenttia viimeisen vuoden aikana. Kerrostalojen hoitokulujen lähes kolmen 

prosentin vuosittaiseen nousuun vaikuttaa puolestaan mm. kiinteistöveron, sähkön, 

veden, jätemaksujen, kaukolämmön, isännöinnin ja kiinteistöjen korjauskulujen 

nousu. Esimerkiksi Helsingissä kaukolämmön hinta on noussut 30 prosenttia 

syyskaudella 2021 johtuen valmisteverojen korotuksesta sekä poikkeuksellisen 

voimakkaasta polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan noususta. 

Uudisrakentamisessa myös rakennusteknisesti vaativammat rakenteet, 

energiatehokkuus ja automatisoitunut talotekniikka aiheuttavat kiinteistöjen omistajille 

lisäkustannuksia. Rakennusten käyttöominaisuuksien kehittymisen myötä tarvitaan 

myös monimutkaisempia ja laajempia hallinto- ja talousratkaisuja. (Collins, 2018, 

252-253; Herrala, 2021; Kero, 2021; hs.fi.) 

 

Kiinteistöjen rakentamis- ja käyttökustannuksia nostavat myös kolmannen osapuolen 

laatimat kaupalliset kestävästi rakennettuja kiinteistöjä luokittelevat 

ympäristösertifikaatit, jotka ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä, sillä Suomessa 

kestävään kehitykseen perustuvia kiinteistöjä rakennetaan kestävän rakentamisen 

vaatimusten mukaisiksi jo lainsäädännön, rakentamismääräysten ja EU:n 

energiansäästödirektiivien johdosta. Sen lisäksi, että kolmannen osapuolen 

sertifiointimaksut aiheuttavat lisätyötä mm. suunnittelijoille ja urakoitsijoille, 

sertifiointiprosessi koetaan vaikeaksi, byrokraattiseksi ja aikaa vieväksi. Eri 
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ympäristösertifikaatit eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia keskenään. (Collins, 

2018, 252-253; Green Building Council Finland.) 

 

Korkeista investointikustannuksista huolimatta pitkänaikavälin hyödyt ja 

kiinteistöomistajien kestävän kehityksen tavoitteet koetaan tärkeiksi, sillä pitkällä 

aikavälillä on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä käyttökustannusten laskiessa 

energiatehokkaan teknologian ja optimaalisen kiinteistöjohtamisen ansiosta. 

Kiinteistökohtaisella uusiutuvalla energiantuotannolla, kuten aurinkopaneeleilla, 

maalämpöpumpuilla ja bioenergialla, voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia 

hyötyjä tuottamalla osa kiinteistön käyttämästä energiasta suoraan kohteessa. Leskisen 

ym. (2020) mukaan kiinteistökohtainen uusiutuva energiantuotanto nostaa kiinteistön 

arvoa kiinteistön oman energiantuotannon ylittäessä kiinteistön tuottovaatimuksen. 

Lisäksi uusiutuvalla energiantuotannolla on myönteinen imagovaikutus, jolla voidaan 

vedota potentiaalisiin vuokralaisiin. (Leskinen ym., 2020, 338.) 

 

Michl ym. (2016) esittävät kriittisemmän löydöksen tutkimuksessaan koskien 

kestävän kiinteistökehityksen merkitystä kiinteistön arvostuksessa. Milch ym. 

toteavat, että kiinteistöjen teoreettisen kestävyystarkastelun ja käytännön kiinteistöjen 

arvonmääritysten analysoinnit saattavat erota toisistaan, sillä arvonmäärityksessä tulee 

erottaa markkina- ja investointiarvon lisäksi  kestävyyden arviointi, ts. sosiaalisten, 

taloudellisten ja ekologisten seurausten määrittämisen. Koska osaa seurausten 

määrittämiseen johdettua aineistoa ei ole mahdollista kvantitatiivisesti mitata, tulee 

eteen välittömästi läpinäkyvyyseste. Toistaiseksi kiinteistöjen arvon määrittäminen on 

rajoittunut kvantitatiiviseen mittausaineistoon, kuten lattiapinta-alaan, tontin pinta-

alaan, rakenteen laatuun, sijaintiin, vaikkakin laadullisia mittareita, kuten melua, 

kosteutta, palosuojausta, energiatehokkuutta ja ekologisia ja sosiaalisia aspekteja on 

myös sisältynyt kiinteistöjen arvonmääritykseen. Arvonmäärityksen kvalitatiivisen 

läpinäkyvyyden parantamiseksi on kehitetty ympäristösertifikaatteja ja 

energiatodistuksia, joiden lähtötietojen moninaisuus ja erilaisuus heikentää 

vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. (Milch ym., 2016, 559-572.) 
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Michl ym. (2016) mukaan kestävyyden integroimisessa kiinteistöjen 

arvonmääritykseen  on seuraavat esteet: kestävyyteen liittyvän aineiston puute ja/tai 

tiedon keräämisen resurssit; arvonmääritysammattilaisten ja analyytikoiden käsitys 

kestävyyteen liittyvien tietojen huomioon ottamisen välttämisestä, kunnes empiiristä 

näyttöä on riittävästi; rajallinen koulutus kestävyysaspektien sisällyttämisestä 

arvonmääritykseen ja siitä johtuva tietojen poisjättäminen due diligence –prosessissa. 

RICS Red Book’ssa määritellään kestävyys potentiaalisena arvon nostajana ja 

riskitekijänä.  (Michl ym., 2016, 559-572.) 

 

Arvonmäärittäjiä neuvotaankin  
“… assess the extent to which the subject property currently meets sustainability criteria and 
arrive at an informed view on the likelihood of these impacting on value, i.e. how a well-
informed purchaser would take account of them in making a decision as to offer price… by so 
doing valuers will be contributing to the systematic improvement in data that will help ensure 
that, as markets become sensitised to sustainability issues, appropriate analysis can be 
undertaken to support future estimates of value… in undertaking their investigations, the valuer 
should also ask their clients to provide data (e.g. on energy performance). If clients are unable 
(or unwilling) to provide data, then this should be treated as a potential additional risk 
factor…” 

 
(RICS, 2014, pp. 9, 18, 59-60) 

 

Christensen ym. (2018, 275) puolestaan ovat kartoittaneet institutionaalisten 

sijoittajien motiiveja koskien kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja peruskorjaukseen 

liittyviä päätöksentekostrategioita. Koska energiakustannukset voivat heilahdella 

voimakkaastikin, energiakustannusten säästöön perustuvaa tuottoa on vaikea ennustaa 

ja perustaa päätöksentekoa pelkkään kustannussäästöön.  

 

Christensen ym. (2018) väittääkin, että institutionaalisten sijoittajien 

energiatehokkuuteen liittyvät strategiat ovat ESG-johdannaisia. ESG-tietoisten 

vuokralaisten vaatimusten täyttäminen motivoi institutionaalisia sijoittajia 

tavoittelemaan energiatehokkaita strategioita, vaikkakin heidän toimintansa perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja sitä ohjaa vuokratuottoon ja ympäristöystävällisyyteen 

perustuvan arvonnousun tavoittelu, johtamisstrategiat ja preferenssit. (Christensen 

ym., 2018, 275-276.) 
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Christensen ym. (2018) jatkaa, että energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet luovat 

mahdollisuuksia kiinteistöjen arvonnousuun hankinnan ja omistuksen yhteydessä sekä 

optimaalisen sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen manageroinnin johdosta. Lisäksi 

energiatietoisella sijoitustoiminnalla sekä energiatehokkuuteen ja energiankäyttöön 

liittyvän tiedon hallinnalla on suuri merkitys strategisessa kiinteistöjohtamisessa, mikä  

tulee esille myös energiatehokkaasti hoidettujen kiinteistöjen parempana tuottona. 

Kiinteistöjen ympäristösertifioinnin todennäköisyyttä tuottaa ratkaisuja 

ympäristöhaasteisiin pidetään kyseenalaisena, vaikkakin niiden avulla voidaan saada 

parempaa tuottoa kiinteistömarkkinoilla, tunnistaa energiatehottomuutta ja löytää 

mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta. Suurin osa institutionaalisista 

kiinteistösijoittajista mittaavat operatiivista tehokkuutta lähinnä energian ja 

vedenkäytön sekä jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen osalta joko tavoitteena kerätä tietoa 

sisäisesti tai mm. GRESB- tai LEED-raportointia varten. (Christensen ym., 2018, 

283.) 

 

Christensen ym. (2018) toteaa, että merkittävin este energiatehokkuuden ja muiden 

kestävyyteen liittyvien kiinteistöjen parannusten toteuttamiseen liittyy tiedon ja 

ymmärryksen puuttumiseen koskien parannusten kustannuksia ja teknologiaa. Lisäksi 

epävarmuus yksittäisten perusparannuspäätösten tuloksista ja ympäristösertifioinnin 

laajempi soveltaminen estävät päätöksentekoa. (Christensen ym., 2018, 283.) 

 

Kiinteistösijoittamisessa tuottojen ja kustannusten kesken joudutaan joka tapauksessa 

tasapainoilemaan ja lisätuottoja hakemaan kiinteistökehityksen kautta, sillä 

vuokralaisten vuokranmaksukyky ja halukkuus osallistua kestävän kehityksen 

kustannuksiin on rajallinen siitä huolimatta, että vuokralaisilla olisikin halukkuutta 

vuokrata kestävästi rakennettuja tiloja ja edesauttaa kestävää kehitystä tilojen 

käytössä.  Lisäksi vuokralaiset haluavat, että tiloja modifioidaan heidän tarpeidensa ja 

imagonsa mukaan, jolloin muuten käyttökelpoisia tiloja uusitaan ennen kuin se tilojen 

elinkaaren kannalta olisi tarpeellista. (Collins, 2018, 252-253.) 

 

Collins ym. (2018, 253-254) toteaa, että potentiaaliset vuokralaiset arvostavat 

kestävästi rakennettuja tiloja niiden matalampien ylläpitokustannusten ja puoleensa 
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vetävämpien työympäristöjen vuoksi, vaikka näyttöä on myös siitä, ettei tilojen 

todellinen suorituskyky aina vastaa niistä annettuja teknisiä tietoja. Edelleen Collinsin 

ym. tutkimuksen mukaan käyttökustannusten alentuminen ei vuokralaisille ole ollut 

ratkaiseva tekijä tilojen valinnassa, vaikka nämä tiedostivat alhaisempien 

käyttökustannusten myönteisen vaikutuksen. Collins ym. jatkaa, että vuokralaiset 

arvostavat enemmänkin mahdollisuutta osallistua tilojensa suunnitteluun, jolloin ns. 

Green Leasing –mahdollisuudet voidaan alusta alkaen ottaa huomioon tilojen 

kestävässä suunnittelussa yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Tällöin kiinteistön 

omistajalla on myös mahdollisuus tarjota lisäarvoa potentiaalisille vuokralaisille, kun 

vuokralaisella on mahdollisuus suunnitella itselleen sopivat tilat alusta lähtien ja ottaa 

huomioon kestävän kehityksen vaatimat tavoitteet. Green Lease –strategian valinnassa 

keskeisintä on ottaa huomioon niin vuokralaisten kuin kiinteistönomistajienkin 

erilaiset tarpeet ja tavoitteet kuin myös mahdolliset esteet suunniteltaessa ja 

toteuttaessa kestävästi rakennettuja ja käytettäviä tiloja, jotka täyttävät myös 

viihtyisyyden kriteerit . (Collins ym., 2018, 254-256.) 

 

 

3 KOHDEORGANISAATION ESITTELY 
 

3.1 Sijoitustoiminnan ohjaus ja vastuullinen sijoittaminen 

 

Vuonna 2017 Kevan hallitus vahvisti ensimmäisen kerran Kevan sijoittamisen 

periaatteet, jotka kuvaavat yleisiä tilanteesta ja ajasta riippumattomia lähtökohtia ja 

joihin sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan järjestäminen perustuvat. Sijoitustoimintaa 

ohjaava Kevan hallitus puolestaan hyväksyi voimassaolevat sijoittamisen periaatteet 

24.5.2017 ja vuosiin 2020-2022 ylettyvän sijoitusstrategian 15.6.2017. Lisäksi Kevan 

hallitus on päättänyt keskeisimmistä sijoitustoiminnassa noudatettavista 

vastuullisuusperiaatteista ja tavoitteista sekä linjannut toimintatavat ja menettelyt 

varmistamaan vastuullisuus osana sijoitusprosessia. (Kevan toimintakertomus 2020.) 

 

Kevan vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät suorat osake ja yrityslainasijoitukset 

käsittävät uusien sijoituskohteiden haun, salkussa olevien sijoituskohteiden seurannan 
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ja aktiivisen omistajuuden.  Uusien sijoituskohteiden hakuun ja salkussa olevien 

sijoitusten seurantaan sovelletaan ESG-analyysiä ja normipohjaista seulonnan 

prosessia, jolloin ESG-asioita nostetaan esille tarpeen mukaan. Kevan tavoitteena on 

tehostaa aktiivisen omistajuuden prosesseja mm. toimimalla yhteistyössä muiden 

sijoittajien kanssa ja lisäämällä kestävän kehityksen ratkaisuja osakesalkussaan. Keva 

valitsee aktiivisen tavan vaikuttaa yrityksissä myös silloin, jos yritys toimii pitkän 

tähtäimen arvoa vähentävällä tavalla, esimerkiksi laatimalla omistajien kannalta 

epäedullisia palkkiojärjestelmiä. Keva valitsee ainoastaan poikkeuksellisesti edustajan 

yrityksen hallintoon ja yhtiökokouksiinkin se osallistuu lähinnä silloin, kun se on 

Kevan edun kannalta perusteltua. Aktiivisen omistajuuden mekanismien parantaminen 

vuoropuhelua lisäämällä onkin Kevan lähivuosien tavoite. (Vastuullinen sijoittaminen 

omaisuuslajeittain, 2019.) 

 

Kevan sijoituksista noin 20 prosenttia eli yli 12 miljardia euroa on sijoitettu Suomeen. 

Kevan omistajaohjauksen periaatteet koskevat suomalaisia listayhtiöitä ja edellyttävät 

avoimuutta omistajien oikeuksien käyttämisen suhteen. Pitkän tähtäimen sijoittajana 

Keva painottaa sijoitustensa tuottoa ja turvaavuutta esimerkiksi yrityskauppoihin 

liittyen sekä edellyttää yrityksiltä hyvää hallintotapaa.  Sijoittajana Keva toimii mm. 

omistajana yrityksen osakkeiden omistamisen kautta tai lainoittajana omistamalla 

yritysten joukkovelkakirjalainoja. Joka tapauksessa Keva edellyttää, että sen omistama 

yritys toimii läpinäkyvästi, ts. harjoittaa monipuolista, oikeasisältöistä ja oikea-

aikaista viestintää ja raportointia toiminnastaan mukaan lukien raportoinnin 

vastuullisuusperiaatteet. Keva onkin valinnut vaikuttamisen kohteiksi eniten 

ilmastoon, metsiin ja veden käyttöön liittyviä yrityksiä, joilta Keva on pyytänyt 

ympäristöraportointia osana CDP:n Non-Disclosure Campaign –projektia. Koska  

ESG-informaation integroiminen sijoitusprosessiin ja päätöksiin on keskeistä 

riskienhallinnan näkökulmasta, on mahdollisimman tarkan ja luotettavan tiedon 

saaminen ympäristövaikutuksista tärkeää aktiivisessa omistajaohjauksessa ja 

avoimessa vuoropuhelussa yritysten kanssa. (Omistajaohjauksen periaatteet, 2019; 

Keva kannustaa yhä useampaa yritystä ympäristöraportointiin, 2021.) 
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3.1.1 Omistajaohjaus arvonluomiseen 

 

Kevan omistajaohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota sijoituskohteiden 

arvonluomiseen ja hallitustyöskentelyyn. Arvonluomisen strategian ymmärtäminen on 

keskeistä sijoituskohteiden hallitustyöskentelyssä. Sekä hallituksen jäsenten että 

toimitusjohtajan tulee syvällisesti ymmärtää, mitä strategia tarkoittaa ja mitä 

arvonluominen tarkoittaa. Arvonluominen on usein ns. trade offeja eli valitaan, mitä ei 

tehdä. Yleensä toimitusjohtajalle ja hallitukselle luodaan paineita lyhyen tähtäimen 

tekemiseen, jolloin kyky sopia asioista ja nähdä pitkän tähtäimen synergiat on tärkeää. 

Kysymys on siitä, pystyykö hallitus ja toimitusjohtaja luomaan yhteisen kuvan 

kilpailuedusta ja myymään sen muulle johdolle. Koska hallitustehtävä edellä 

mainittujen kohtien lisäksi vaatii kykyä olla rehellinen, tehdä aloitteita, ottaa 

henkilökohtaista vastuuta, olla lojaali ja kykyä sitoutua, yhden hallitustehtävän 

hoitaminen saattaa vaatia jopa 50 työpäivää vuodessa. Siksi onkin keskeistä 

ymmärtää, ettei yksi henkilö voi menestyksekkäästi hoitaa monia hallitustehtäviä. 

(Koskela, 2019.) 

 

Hallituksen muodostamisessa ja hallitusjäsenten valinnassa Kevan sijoittajat 

kiinnittävät huomiota myös diversiteettivastuuseen, jonka mukaan pätevimmät 

henkilöt tulee valita hallitustehtäviin. Edelleen hallitusjäsenten valinnassa arvostetaan 

kokemusta erilaisten liiketoimintojen rakentamisessa ja kyvyssä luoda pitkän 

tähtäimen julkikuvaa. (Koskela, 2019.) 

 

Hallitustehtävä on pitkäaikainen luottamustehtävä,  jossa luottamuksen alaisen 

vastuun ymmärtäminen on keskeistä. Hallituksen jäsenen tulee asettaa yrityksen 

pitkän aikavälin arvo omien intressiensä edelle ja omaksua konseptuaalinen ajattelu, 

joka sisältää kyvyn nähdä yritys kokonaisuutena. Lisäksi hallituksen jäsenen tulee 

kyetä itsenäiseen ajatteluun, joka ei saa olla prestiisi- tai taloudellinen kysymys. 

Hallituksen jäsenen ei myöskään pidä ottaa johtajuusroolia, koska konfliktit ja muutos 

ovat koko ajan läsnä. Hallituksen tulee pikemminkin ymmärtää jännitteitä ja sillä tulee 

olla selkeä kuva omistajan pitkän aikavälin tahdosta. (Koskela, 2019.) 
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Omistajan näkökulmasta tarkasteltaessa, hallituksen yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista on keskustella omistajan eli Kevan sijoittajien kanssa. Lisäksi 

omistajasijoittaja arvostaa hallitusjäsenten kykyä nähdä pitkälle ja toimia 

keskustelukumppanina johdolle. Omistajana Keva arvostaa myös sitä, että hallituksen 

jäsenet ovat luotettavia ja yhteisesti sovittu arvopohja on mukana 

hallitustyöskentelyssä. Omistajana Keva arvostaa hallituksen jäsenessä myös sitä, että 

tämä ajattelee kuin omistaja, jolla on nettovarallisuus kiinni yhtiössä, ts. omaa 

yrittäjämäisen paineen. (Koskela, 2019.) 

 

3.2 Kevan monitahoinen toimintaympäristö 

 

Kevan yhteistyöympäristö on moniulotteinen. Vaikka toiminta vaikuttaa 

suoraviivaiselta, on sillä eläkerahaa sisään maksavien noin 703 000 vakuutetun ja 

eläkettä nostavien 589 000 varsinaisen asiakkaan lisäksi lukuisa erityyppisiä 

yhteistyökumppaneita. Regulaatioympäristöstä vastaavia strategisia yhteistyötahoja 

ovat mm. Suomen eduskunta, Euroopan unioni, työmarkkinajärjestöt ja muut 

eläkeyhtiöt. Operatiivisia yhteistyökumppaneita puolestaan ovat ne tahot, joiden 

toimintaan Kevan haltuun uskotut varat on sijoitettu, kuten esimerkiksi pörssi- tai 

kiinteistöyhtiöt.  

 

Kevan toimintaa ohjaa Julkisten alojen eläkelaki (JuEL) ja 29.1.2016 annettu Laki 

Kevasta. Kyseisten lakien muutosten valmistelusta ja esittelystä vastaa 

Valtiovarainministeriö, joka yhdessä Finanssivalvonnan ja Valtiontalouden 

tarkastusviraston  kanssa valvoo Kevan toimintaa. Suomen eduskuntaa lakia säätävä 

elimenä ja Valtiovarainministeriötä lakiesitysten valmistelijana voidaankin pitää 

Kevan toiminnan kannalta tärkeimpinä strategisina yhteistyötahoina. Finanssivalvonta 

ja Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan raportoivat tarkastustoiminnasta sekä 

eduskunnalle että Valtiovarainministeriölle. Näin ne vaikuttavat Kevan toiminnan 

perustaa muuttaviin lainsäädäntöhankkeisiin tekemällä parannus- ja korjausesityksiä 

Suomen eduskunnalle ja Valtiovarainministeriölle. (finlex.fi; keva.fi.) 
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Eläkejärjestelmän toimintaperiaatteisiin yleisesti vaikuttavat merkittävällä tavalla 

myös työmarkkinajärjestöt, jotka sopivat työeläkejärjestelmän keskeisistä muutoksista. 

Mm. vuonna 2017 työeläkejärjestöjen sopimalla rakenteellisella muutoksella eläkeiän 

sitomisesta elinikään on ollut olennainen vaikutus Kevan työnantaja-asiakkailtaan 

perimiin eläkemaksuihin sekä edunsaaja-asiakkailleen maksamiin eläkkeisiin. 

(tyoeläke.fi.) 

 

Kevan operatiivisia yhteistyötahoja ovat kaikki ne tahot, joihin Keva sijoittaa 

eläkemaksutuloaan tavoitteena sijoitusten arvon kasvattaminen tulevien eläkkeiden 

maksua varten. Keva sijoittaa varallisuuttaan mm. pörssiyhtiöiden osakkeisiin, osake- 

ja korkorahastoihin sekä kiinteistöyhtiöihin ja –rahastoihin. 

 

 
Kuva 5.  Kevan yhteistyötahot 

 

Sen lisäksi, että Kevan toimintaympäristö on monitahoinen, tapahtuu siinä jatkuvasti 

myös muutoksia. Muuttuvassa maailmassa uudet toimintatavat ovat tärkeitä myös 

eläkejärjestelmän vakauden ja tuottavuuden lisäämisen kannalta, joten on luonnollista 

olettaa, että Kevan on hyödyllistä osallistua uusien toimintatapojen innovointiin 

yhteistyötahojen kanssa. Niin ikään strategisten yhteistyötahojen uudistavat roolit ovat 

ratkaisevia Kevan toiminnan kehittämisessä. 

 

Tiede- ja tutkimuslähtöisen innovaatiotoiminnan avulla voidaan esimerkiksi löytää 

ratkaisuja sijoitusten tuottavuuden parantamiseen. Yhteistoimintaprosessien 



 

   

 

34 

parantamiseen puolestaan soveltuvat paremmin käytäntölähtöisen innovoinnin 

menetelmät, jotka nimensä mukaisesti yleensä käynnistyvät käytännön 

ongelmatilanteista innovaatioprosesseiksi, joihin löydetään ratkaisu erilaisten tietojen 

ja osaajien yhteistyön ja yhdistymisen kautta. (Harmaakorpi & Melkas, 2012.) 

 

Julkisoikeudellisena instituutiona ja sitä itseään varten säädetyn lain ohjaamana, 

liiallinen byrokratia saattaa heikentää Kevan tehokkuutta sisäisissä prosesseissa, mikä 

puolestaan saattaa muodostua jossain määrin uhkaksi Kevan innovaatioprosesseissa. 

Toisaalta niissä piilee myös mahdollisuus, sillä Kevan innovaatioprosessien 

onnistuessa niitä on mahdollista monistaa sen omien sijoituskohteiden lisäksi muiden 

julkisoikeudellisten tahojen käyttöön ja näin tehostaa koko julkista sektoria. Tämän 

voisi edelleen nähdä johtavan yhä suurempien hyötyjen realisoitumiseen koko 

yhteiskunnalle. 

 

Koska Keva profiloi itsensä enemmänkin omistajaksi ja arvonluojaksi kuin pelkästään 

sijoittajaksi, tarjoaa se huomattavasti vapaammat mahdollisuudet olla mukana 

sellaisissa omistamiensa yhtiöiden kehitysprosesseissa, joita se ei välttämättä pystyisi 

muuten sen toiminnassa toteuttamaan. Esimerkkinä voidaan mainita 

noteeraamattomien omistusyhtiöiden sellaisia tuote- ja palvelukehitysprosesseja, 

joiden realisoituminen saattaa olla epätodennäköistä, mutta onnistuessaan 

mahdollistavat korkean tuotto-odotuksen prosesseja. 

 

Aktiivisessa omistajaohjauksessa käytettävän tiedon käyttö puolestaan avaa 

erinomaisia mahdollisuuksia kasvattaa tietoa niin Kevassa sisäisesti kuin sen 

omistamissa yhtiöissäkin. Erityisesti omistusyhtiöistä saatu hiljainen ja sumea tieto on 

todennäköisesti sellaista, joka olisi hyvä dokumentoida. Polanyj’n toteamus 

”Tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan” (Virtanen, 2006, 5) kiteyttää 

hiljaisen ja sumean tiedon dokumentoinnin tärkeyden. Kevan mahdollisuudet 

kehitettävien prosessien suhteen voisivat löytyä Polanyj’n toteamuksesta, ts. kuinka 

dokumentoida tieto päätöksenteon tueksi ja mahdollisesti tulevaisuutta varten. 
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3.3 Keva institutionaalisena sijoittajana 

 

Kevassa eläkkeiden rahoitus pohjautuu eläkemaksuihin ja sijoitustuottoihin. Kevan 

sijoitusten markkina-arvo kesäkuun 2021 lopussa oli 63,3 miljardia euroa ja sijoitusten 

markkina-arvoinen tuotto puolestaan 9,3 prosenttia tammi-kesäkuussa 2021. 

Pääomasijoitusten ml. noteeraamattomat osakkeet tuottivat 20,3 prosenttia, hedge-

rahastot 9,9 prosenttia, noteeratut osakkeet 15,2 prosenttia, kiinteistösijoitukset 1,2 

prosenttia ja korkosijoitukset 0,9 prosenttia. Vuosi 2019 oli Kevan historian paras 

sijoitusvuosi 12,8 prosentin/6,4 miljardin euron tuotolla, mutta vuoden 2020 alussa 

alkaneen koronapandemian seurauksena Kevan sijoitusten tuotto laski ollen 4,7 

prosenttia negatiivinen kesäkuussa 2020. Vuoden 2020 loppua ja 2021 alkua kohden 

sijoitusten tuotto ja arvo kuitenkin lähtivät nousuun massiivisen elvytyksen nostaessa 

markkinoita, minkä seurauksena Kevankin sijoitusten arvo nousi yli 10 miljardilla 

eurolla. Sijoitusten markkina-arvo vuotta aiemmin vastaavaan aikaan oli 53,2 

miljardia euroa. (keva.fi) 

 

Kevan sijoitusten pitkän aikavälin tuottoennuste on edelleen hyvällä tasolla, vaikka 

koronaepidemian pitempiaikaiset vaikutukset ja massiivisen elvytyksen rooli 

osakemarkkinoihin ovat edelleen arvoitus, sillä pääomamarkkinoille tulvinut rahavirta 

ja negatiiviset korot ovat lisänneet haasteita ja siirtäneet huolet toistaiseksi 

tulevaisuuteen. Keskuspankkien ja valtioiden merkittävä elvytys on vaikuttanut 

erityisesti noteerattujen osakkeiden arvostukseen nostavasti. Lisäksi Kevan 

jäsenyhteisöjen palkkasummien kasvu on parantanut rahoituskatetta eikä rahastoa ole 

tarvinnut käyttää aiemmin arvioitua määrää eläkkeiden maksuun. Kesäkuun 2021 

lopussa Kevan sijoitusten viiden viimeisimmän vuoden reaalituotto vuotta kohti oli 

6,5% ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 6,5% vuotta kohti. (Kevan 

toimintakertomus 2020, Kevan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021.) 

 

Kevan sijoitussalkku koostuu korkosijoituksista, osakesijoituksista, 

kiinteistösijoituksista, pääomasijoituksista ja hedge-rahastoista. Salkku on 

omaisuusluokkien lisäksi hajautetttu maantieteellisesti, sektoreittain sekä tyyleittäin. 
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Kiinteistösijoitusten osuus koko sijoitussalkusta on 6,2 prosenttia eli noin 3,8 miljardia 

euroa. 

 

 
Kuva 6.  Kevan sijoitukset käyvin arvoin 31.12.2020 (Kevan Sijoitussalkku 31.12.2020) 

 

 
Kuva 7.  Kevan sijoitusten maantieteellinen jakauma 31.12.2020 

(Kevan Sijoitussalkku 31.12.2020) 

 

Vaikka Kevan sijoitustulos on viime vuosina kasvanut, yksi merkittävimmistä Kevan 

tulevaisuuden näkymiin ja sijoitusten omistajaohjaukseen vaikuttavista tekijöistä  tulee 

olemaan väestön ikääntymisestä johtuvat paineet eläkemenoihin ja sitä kautta mm. 

yrityslainoina ja pääomasijoituksina myönnettävän sijoitusvarallisuuden 

pienentymiseen. Työeläkemenojen kasvaessa ripeästi työeläkelaitosten rahoitusasema 

ei tule kohoamaan vaan nettomaksut tulevat tulevaisuudessa olemaan suuremmat kuin 

nettotuotot. Lisäksi syntyvyyden lasku aiheuttaa paineita eläkemaksujen nousulle, 

mikä puolestaan vaikeuttaa pitkän aikavälin sijoitusten 3,5 prosentin 

tuottotavoitetason saavuttamista. Epävarmoihin sijoitusnäkymiin vaikuttaa myös mm. 
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vallitseva Covid-19 –pandemia, erittäin alhainen korkotaso, kauppasodan uhka, Brexit 

ja Lähi-Idän tilanne kuin myös pääomamarkkinoiden ja reaalitalouden kehityksen 

erkaantuminen toisistaan. (Kevan osavuosikatsaus 2019 ja 2020.) 

 

 
Kuva 8. Kevan strategia 2019-2025 (https://www.keva.fi/tama-on-keva/keva/) 

 

Menestyksekäs sijoitusomaisuuden hallinta ja sen arvon kasvattaminen vaativat 

syvällistä rahoitus- ja sijoitusosaamista sekä sijoituskohteiden tuntemista. 

Asiantuntemus yksittäisten sijoitustransaktioiden toteuttamiseen ja niiden 

reunaehtoihin vaikuttamiseen luodaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksessa 

sijoituskohteista vastaavien tahojen kanssa. Kevan tavoitteena on vastata eläkkeiden 

rahoittamisesta ja eläkevarojen sijoittamisesta siten, että sijoitustuotot mahdollistavat 

ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tason pitkälle tulevaisuuteen sekä 

mahdollisimman hyvän tuoton vuosikymmenien päähän ulottuvalla horisontilla. Tämä 

tavoite tarkoittaa myös sitä, että Keva profiloi itsensä enemmänkin omistajaksi kuin 

sijoittajaksi, sillä sen tavoitteena on pitkän aikavälin arvonluonti, mikä puolestaan 

edesauttaa Kevan omistamien yritysten kasvua ja niiden tuottamaa kassavirtaa. (Tikka, 

2019.) 

 

Institutionaalisena sijoittajana Keva noudattaa sitä koskevien kansallisten lakien 

lisäksi Kevan laatimia omistajaohjauksen periaatteita sekä sijoitustoiminnan ja 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Kevan harjoittama omistajaohjaus tukee sen 

lakisääteistä tehtävää eli sijoittamista yrityksiin ja muihin sijoituskohteisiin 
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mahdollisimman hyvällä tuotolla pitkällä aikavälillä. Reaalituottojen tavoittelu 

edellyttää sijoitusriskin kantamista, mikä saattaa ajoittain lyhyillä ja keskipitkillä 

tarkastelujaksoilla johtaa sijoitustappioihin. Pitkällä aikajänteellä sijoitusriskin 

kantaminen koituu juuri eläkevaroja sijoittavan institutionaalisen sijoittajan 

rakenteelliseksi eduksi, sillä sijoittajan ja yrityksen aikajänteet nivoutuvat toisiinsa 

yritysten toimiessa omistajiensa ohjaamina (Karhunen ym., 2017, 5).  

 

 
Kuva 9.  Kevan sijoittamisen ohjausdokumentaation rakenne 

(Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain, Keva 2017) 

 

3.4 Vastuullinen sijoittaja 

 

Kevan vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on huolehtia ylisukupolvisesta 

eläketurvasta ja eläkkeiden kestävästä rahoituksesta kustannustehokkaasti sekä 

kehittää työelämää työurien pidentämiseksi. Eläkevastuun hoitamisen tavoitteena 

puolestaan on lisätä sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien luottamusta. 

Keva noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen (UN PRI) periaatteita ja on 

vastuullista sijoittamista edistävän FINSIFin jäsen. Viimeisimpiä lisäyksiä raameihin 

on EU:n SHRD II –direktiivi, joka astui voimaan 2019. Sen voimaantulo ei kuitenkaan 

vaikuta Kevan suomalaisiin sijoituksiin merkittävästi, sillä Suomessa toiminta on jo 

aikaisemmin täyttänyt direktiivin merkittävimmät vaatimukset. SHRD II –direktiivi 

kuitenkin antaa enemmän painoarvoa omistajille Kevan eurooppalaisissa sijoituksissa, 
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joiden osuus sijoituksista on 32,6 prosenttia pois lukien Suomi. (Kevan 

toimintakertomus 2019.) 

 

Kevan kansainvälinen omistajarooli liittyy myös globaaliin talouteen, jonka puitteissa 

se joutuu kantamaan ympäristöön (E), yhteiskuntaan (S) ja hyvään hallintotapaan (G) 

liittyviä vastuita, arvioimaan ESG:hen (Environmental, Social, Governance) liittyviä 

riskejä ja mahdollisuuksia sekä integroimaan niitä sijoitusprosesseihin ja päätöksiin.  

Sijoitusriskeihin vaikuttaa vahvasti sijoitettavan yrityksen kestävyysperiaatteet. Mikäli 

kohdeyritys ei panosta kestävyyteen, on riskinä se, että yrityksen arvo pidemmällä 

aikavälillä heikkenee ja täten Kevan keräämä tuotto jää tappiolliseksi. Kevassa 

uskotaan, että ympäristöystävällisen teknologian kysynnän kasvaminen, ikääntyvien 

ihmisten ongelmien ratkaiseminen, kehittyvien maiden kaupungistuminen tai 

tietoturvan ongelmien ratkaiseminen luovat edelleen mahdollisuuksia kasvuun 

tulevaisuudessa. (Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain, 2019.) 

 

Kevan harjoittamaa omistajaohjausta tarkasteltaessa sen tavoitteena tulevaisuudessa 

on lisätä vaikutusvaltaansa ja vaikuttamisaktiivisuuttaan osakkeenomistajana, 

institutionaalisena sijoittajana ja varainhoitajana omistamissaan yrityksissä. Kevan 

keskeisiä operatiivisia tavoitteita ovat ESG-indekseihin siirtyminen, kestävän 

kehityksen salkun perustaminen ja kiinteistösijoitusten ympäristötavoitteet.  

 

 
Kuva 10.  Kevan keskeiset operatiiviset vastuullisuustavoitteet 
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Vaikka Kevan oma vaikuttavuus ei pienten osakeosuuksien omistajana ole merkittävä, 

pystyy se yhdessä muiden omistajien kanssa saamaan paremmin sananvaltaa. Yhtenä 

esimerkkinä on ilmastonmuutoksen, metsäkadon ja veden käytön avoimuuteen 

panostava CDP-projekti (Carbon Disclosure Project). Tämän projektin kohteina olleet 

yritykset ovatkin panostaneet selkeästi avoimuuteen: he ovat raportoineet 2,5 kertaa 

enemmän myönteisistä ympäristövaikutuksista kuin muut yritykset. Keva on kuulunut 

voittoa tavoittelemattomaan CDP-järjestöön jo 14 vuotta ja on sen avulla pystynyt 

arvioimaan sijoitustensa vastuullisuutta ympäristöasioiden suhteen ja tarvittaessa 

puuttumaan epäkohtiin. (Keskitalo, 2020.) 

 

3.5 Kiinteistösijoitukset 

 

Kiinteistösijoittaminen on perinteisesti ollut suora sijoitusmuoto esimerkiksi 

rakennuksiin tai maahan, mutta viime vuosina suoran kiinteistösijoittamisen oheen on 

muodostunut epäsuora kiinteistösijoittaminen sijoitusinstrumentteja hyödyntäen. 

Kevan kiinteistösalkku koostuu sekä suorista sijoituksista kotimaisiin ja 

pohjoismaisiin kiinteistöihin (74,9%) että kotimaisista ja ulkomaisista 

kiinteistösijoitusrahastoista (25,1%). Suorat kiinteistösijoitukset käsittävät asuin-, 

toimisto-, kauppakeskus- ja hotellikiinteistöjä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. 

Kevan suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvo vuoden 2020 lopussa oli noin 3,8 

miljardia euroa ja sen omistaman 130 kiinteistösijoituskohteen vuokrattava pinta-ala 

puolestaan 920 000 m2. Vuoden 2020 lopussa Kevan kiinteistösijoituskohteissa oli 

noin 4 200 vuokrasopimusta, jotka tuottivat 91 miljoonan euron nettovuokratulot 

vastaten 1,9 prosentin markkina-arvoista kokonaistuottoa. Vuoden 2020 

kokonaistuoton markkina-arvoa alensi mm. asiakas- ja kohdekohtaiset ns. korona-

alennukset vuokravapaiden tai maksujärjestelyjen muodossa esimerkiksi pidentämällä 

vuokra-aikaa useammalla vuodella. Vaikka kassavirta vuosien 2020 ja 2021 osalta on 

laskenut, Keva on pystynyt puolustamaan kiinteistöjensä arvoa. (Kevan 

toimintakertomus 2020.) 

 

Kevan tärkein tapa vaikuttaa kiinteistösijoitusrahastoihin on toimia niiden 

sijoitusneuvostoissa suoraviivaisesti ja aktiivisesti. Vastuullisuudessa 
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kiinteistörahastojen omaisuudenhoitajat keskittyvät kiinteistöjen energian- ja 

vedenkulutukseen sekä turvallisuuteen, rakennusten ja rakennushankkeiden 

ympäristöluokituksiin, kuten BREEAM ja LEED, sekä rahastotason raportointiin ja 

hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiinteistösijoitusten vastuullisuuden pääpaino on 

energiatehokkuuden parantamisessa ja vedenkulutuksen vähentämisessä, jotka 

molemmat vähentävät kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja parantavat sijoitusten 

tuottoa. (Kevan vastuullisuusraportti, 2019.) 

 

Suorien kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian keskeisin tavoite on energiankäytön 

hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tätä päätavoitetta tukevia alatavoitteita ovat 

kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen 12 prosentilla vuoden 2025 ja 20 

prosentilla vuoden 2030 loppuun mennessä sekä kiinteistöillä paikallisesti tuotetun 

uusiutuvan energian osuuden nostaminen 4 prosenttiin vuoden 2020 ja 10 prosenttiin 

vuoden 2030 loppuun mennessä. Lisäksi Kevan tavoitteena on kehittää vuonna 2016 

käynnistettyjä energiamanageroinnin käytäntöjä sekä yhteistyö- ja energia-

investointimalleja vuokralaisten kanssa, mm. osallistamalla kiinteistöjen käyttäjiä 

ympäristötavoitteisiin, kehittämällä vedenkäytön ja jätteiden kierrätystä sekä 

läpinäkyvää kiinteistöjen vastuullisuusraportointia. (Kevan ympäristöstrategia, 2020.) 

 
Kuva 11.  Kevan tavoitteet kiinteistösijoituksissa 

 

Keva on solminut kymmenvuotisen sopimuksen norjalaisen Statkraftin kanssa 

taatakseen hiilineutraalin sähköenergian saatavuuden kaikkiin asunto- ja 

toimitilakiinteistöihinsä. Sopimus käsittää myös uuden tuulipuiston rakentamisen 

Pohjois-Pohjanmaalle vuoden 2022 aikana. Tuulipuiston tuotannosta katetaan 70 
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prosenttia Kevan kiinteistöjen sähköenergian tarpeesta, mikä puolestaan takaa 

uusiutuvalla energialla tuotetun, vähäpäästöisen kiinteistösähkön Kevan vuokra-

asiakkaille. Lisäksi  Keva tavoittelee energiankäytön tehostamista 20 prosentilla ja 

Kevan omistamien kiinteistöjen itsensä tuottaman energian osuuden tuottamista 10 

prosenttiin.  (Keva käyttää sijoituskiinteistöissään vain hiilineutraalia sähköä, 2021.) 

 

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Keva on kasvattanut myös infrasijoituksia 

hankkimalla osuuden Pohjoismaiden suurimmasta kaukolämpötoimija Stockholm 

Exergi AB:sta yhdessä neljän muun eurooppalaisen institutionaalisen sijoittajan 

kanssa. Stockholm Exergin kestävän kehityksen tavoite on olla hiilipositiivinen 

vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2040, mikä täyttää Kevan sijoitukselliset ja ESG-

vaatimustavoitteet. (Keva hankki osuuden Pohjoismaiden suurimmasta 

kaukolämpöyhtiöstä, 2021.) 

 

3.6 Kiinteistöjen operatiivinen hallinta 

 

Kevan kiinteistösalkun johtaminen ja sijoitusstrategia ovat Kevan johtoryhmän sekä 

sijoitus- ja kiinteistöjohtajien vastuulla. Kevan sijoitus- ja kiinteistöjohtajat vastaavat 

myös useita sijoituskohteita sisältävän sijoitussalkun osien painotuksesta ostamalla ja 

myymällä  Kevan kiinteistöjä sijoitusstrategiassa määriteltyjen tuotto- ja 

riskivaatimusten mukaisesti. Kevan sijoitus- ja kiinteistöjohtajien alaisuudessa toimii 

kiinteistöyksikkö, jonka tehtävänä on hoitaa suoriin kiinteistösijoituksiin liittyvä 

valmistelu ja toteuttaa tehdyt sijoituspäätökset. Lisäksi Kevan kiinteistöyksikössä 

hoidetaan kiinteistöjen rakennusprojekteja ja kiinteistöjen kehittämiseen liittyviä 

modernisointiprojekteja sekä ylläpidetään, vuokrataan ja hallinnoidaan Kevan 

omistamia kiinteistöjä yhdessä ulkoistettujen kiinteistömanagereiden kanssa. 

Kiinteistöjohtajan lisäksi Kevan kiinteistöyksikköön kuuluu rakennuttajapäällikkö, 

kiinteistöpäälliköt, asuntosalkun hoitaja, analyytikko, asuntosihteerit ja 

taloushallintotiimi.  

 

Kevan ulkoistetussa kiinteistöjen manageroinnissa puolestaan tarkoituksena on 

operatiivinen kiinteistöjen johtaminen ja niiden arvon kehittäminen Kevan asettamien 
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etujen ja tarpeiden mukaisesti. Sopimussuhteessa toimivat ulkoistetut kiinteistöjen 

managerointiyritykset vastaavat myös Kevan kiinteistöjen operatiiviseen hallintaan, 

hoitoon, ylläpitoon, kehittämiseen ja hallintoon liittyvistä toiminnoista Kevan 

antamien toimintaohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoisten ja koulutettujen 

kiinteistömanagereiden merkitys korostuu entisestään, kun ympäristöön ja kestävään 

rakentamiseen liittyvien säädösten ja standardien jalkauttaminen käytäntöön vaatii yhä 

nopeampaa ja tehokkaampaa toimintaa sekä enemmän teknistä osaamista 

hallinnollisen ja taloudellisen osaamisen lisäksi. 

 

Kevassa työskentelevät kiinteistösalkun johtajat tai päälliköt toimivat Kevan 

omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallitustehtävissä, kun ulkoiset 

kiinteistömanagerit puolestaan toimivat kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtajina 

huolehtien kiinteistöjen operatiivisesta hallinnosta ja toiminnasta. Vaikka Kevassa 

kiinteistöjen operatiivisen johtamisen ulkoistamisella pyritään kohdistamaan resurssit 

mahdollisimman tehokkaasti, säästämään kustannuksia ja hankkimaan eri alojen 

asiantuntijuutta sekä  helpottamaan Kevan kiinteistöyksikön työtä ja vapauttamaan 

resursseja kiinteistösalkun strategian mukaiseen johtamiseen ja lisäarvon tuottamiseen 

asiakkaalle, asettaa se kuitenkin omat haasteensa, sillä yhteistyöhön useiden ulkoisten 

kiinteistömanagerien kanssa liittyy myös riskejä. Kevan arvojen ja toimintatapojen 

noudattaminen voi olla ristiriidassa ulkoistettujen kiinteistöjen managerointiyritysten 

arvojen ja toimintatapojen kanssa, sopimukset pohjautuvat perinteiseen isännöintiin, 

ulkoistetun palvelun laatu ei vastaa sovittua tai osoittautuukin ennakoitua 

kalliimmaksi. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

4.1 Tutkimusote 

 

Tämän tutkimuksen tekemiseen on valittu kvalitatiivinen tapaustutkimusote sisältäen 

• Aineiston keräämisen kirjallisuudesta (institutionaalinen teoria, kestävän 

 kehityksen teoria, agenttiteoria) 

• Haastattelujen tekemisen (Keva, Realia, CBRE, Caverion) 

• Kenttätutkimuksen (kiinteistöjen rakentaminen ja modernisointi kestävän 

 kehityksen arvojen mukaan) 

• Tutkittavien kohteiden havainnoimisen (rakentamisen ja modernisoinnin 

 aikainen toiminta ja managerointi) 

• Kohteen tutkimisen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti unohtamatta 

 arvolähtökohtia ja objektiivisuutta 

• Aineiston analyysi ja tutkimusongelmaan vastaaminen aineistoa ja teoriaa 

        hyödyntäen. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus hahmottaa tutkimuksen yleislinjoja ja viittaa tutkimuksen 

laadullisuuteen erottaen sen kvantitatiivisen tutkimuksen määrällisyydestä. 

Laadullisuus on jonkin verran harhaanjohtava termi, sillä se usein liitetään johonkin 

erinomaiseen tai johonkin, jossa on laatua. Kvalitatiivinen metodi on kuitenkin 

enemmän kuin aineiston keräämistä kirjallisuudesta tai haastattelujen tekemistä ja 

kenttätutkimuksia tai tutkittavien kohteiden havainnoimista. Kvalitatiivinen tutkimus 

voi edeltää kvantitatiivista tutkimusta ja mittaaminen voi sisältää kaikilla tasoilla sekä 

kvalitatiivisen että kvantitatiivisen puolen. Tutkimuksen suunnittelussa tärkeintä on 

kartoittaa, mikä menettely on paras käsiteltävään ongelmaan, ja valita sellainen 

lähestymistapa ja metodi, jonka pätevyys vakuuttaa. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

suuntaus voidaan nähdä myös toisiaan täydentävinä lähestymistapoina. 

Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä kutsutaan triangulaatioksi, mikä tarkoittaa sitä, 

että useiden menetelmien ja lähestymistapojen käyttäminen samassa tutkimuksessa voi 

johtaa samaan tutkimustulokseen ja ettei tutkimustulos ole sattumanvarainen. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 131-133, 228; Eisenhardt, 1989, 534-535.) 
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4.2 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista, moninaista elämää, jota 

ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin vaan kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti unohtamatta arvolähtökohtia ja objektiivisuutta. Tutkimus etenee 

ajallisesti vaihtelevassa järjestyksessä spiraalimaisesti, jolloin päättymätön prosessi 

voi alkaa mistä kohdasta tahansa. Monivaiheisessa ajatus- ja kirjoitusprosessissa 

harkitaan uudestaan jo tehtyjä valintoja. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa olemassa olevia väittämiä. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 14, 156-157.) 

 

Laadullisella tutkimuksella on omat traditionsa eri tieteenaloilla, kuten sosiologiassa, 

psykologiassa ja kasvatustieteissä eikä se siten ole vain yhdenlainen hanke vaan 

joukko moninaisia tutkimuksia. Lisäksi jokainen kertomus on todellinen tapaus ja 

edustaa laadullista tutkimusta. Siksi kvalitatiiviset tutkimukset sisältävät laaja-alaisia 

suuntauksia ja lähestymistapoja mukaan lukien lukuisia tieteellisiin tutkimuksiin 

liittyviä termejä. Kuitenkin erilaisten tutkimusorientaatioiden välillä on vahva 

yhtäläisyys, sillä ne korostavat sosiaalisten ilmiöiden merkityksellistä luonnetta ja 

tarvetta ottaa tämä huomioon kuvattaessa, tulkittaessa tai selitettäessä 

kommunikaatiota, kulttuuria tai sosiaalista toimintaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 158-159; 

Eisenhardt 1989, 533.) 

 

4.3 Aineiston hankinta ja analyysi 

 

Laadullisen tapaustutkimuksen tyypillisiä, yhteisiä piirteitä ovat (1) kokonaisvaltaisen 

tiedon hankinta ja aineiston kokoaminen luonnollisissa, todellisissa tilanteissa, (2) 

ihmisen suosiminen tiedon keruun instrumenttina, (3) induktiivisen analyysin 

käyttäminen, (4) laadullisten metodien käyttäminen aineiston hankinnassa, (5) 

kohdejoukon valitseminen tarkoituksenmukaisesti, (6) tutkimussuunnitelman 

muotoutuminen tutkimuksen edetessä, (7) tapauksien käsitteleminen ainutlaatuisina 

tekijöinä ja aineiston tulkitseminen sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.) 
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Lisäksi tapaustutkimuksessa mielenkiinnon kohteita ovat mm. kielen piirteet, 

säännönmukaisuuksien etsiminen, tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtäminen 

sekä reflektio. Tyypittelyä luonnehditaan jatkumoksi, joka muuttuu vähemmän 

strukturoiduksi ja enemmän kokonaisvaltaiseksi aineiston aktiivisen työstämisen 

edetessä. Laadullisen tapaustutkimuksen holistisuudella ymmärretäänkin aineiston 

käsittelemistä syvällisesti yksityiskohtaisen perehtymisen avulla ja tutkimuksen 

toteuttamista omalla, ainutlaatuisella tavalla. (Hirsjärvi ym. 2007, 161-162.) 

 

Tapaustutkimus aloitetaan alustavien tutkimuskysymysten määrittämisellä, mikä 

helpottaa, kohdeorganisaatiosta kerättävän kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen 

aineistojen rajaamisessa. Aineistoa kerätessään on tärkeää jatkuvasti kysyä itseltään: 

”Mitä opin ja miten tämä tapaus eroaa edellisestä”, sillä näin kertyy tietoa mm. 

yhteyksistä tapausten välillä ja mahdollisesta uusien tiedonkeruumenetelmien 

tarpeesta. (Eisenhardt 1989, 536-539.) 

 

Aineiston analysointivaihe on yleensä työläin prosessi, koska tietoa eri muodoissa on 

tutkimuksen aikana kertynyt paljon. Analysoinnissa tärkeää on käsitellä jokaista 

tapausta yksittäin, jolloin kustakin tapauksesta saadaan esille sen yksilölliset piirteet ja 

tutkijalla on mahdollisuus tutustua jokaisen tapauksen tuottamaan aineistoon 

yksittäisiä tapauksia keskenään vertaillessaan. Tapausten vertailussa puolestaan 

etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia yksittäisten tapausten välillä. Täten näyttö 

vahvistuu, teoreettinen pohja paranee ja tutkija tekee uusia havaintoja. (Eisenhardt 

1989, 540-541.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi ei perustu suoraan teoriaan vaan 

teoriasidonnaisuuteen. Tutkimuksen teoriasidonnaisuuden tavoitteena on etsiä 

aineistosta tehtyjen löydösten ja tulkintojen tueksi selityksiä ja vahvistusta teoriasta. 

Toisaalta tutkimuksessa huomioidaan myös empirian vastaamattomuus aiempiin 

tutkimuksiin. Tutkimuksen sisäistä validiteettia puolestaan parantaa löydökset 

teoriasidonnaisuuden taustalla. 
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4.4 Laadullisen tutkimuksen arviointi 

 

Teoreettisen tarkastelun tavoite on valita tutkimukseen toisaalta kirjallisuutta, joka 

tukee olemassa olevaa teoriaa, ja toisaalta myös sellaista kirjallisuutta, joka on 

ristiriidassa olemassa olevan teorian kanssa. Vastakkaista näkökantaa edustavassa 

kirjallisuudessa piilee mahdollisuus luovuuteen ja syvempään oivaltamiseen. 

Olemassa olevaa teoriaa tukeva kirjallisuus puolestaan tuottaa tutkimukseen sisäistä 

validiteettia, laajempaa yleistämistä ja parempaa konseptuaalista tasoa.  (Eisenhardt 

1989, 540-545.) 

 

Lisäksi tutkimuksen laatua parantaa mm. tutkimuksessa erilaisten aineistotyyppien, 

teorioiden, näkökulmien ja analyysimenetelmien käyttö. Tärkeintä kuitenkin on, että 

tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia, tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat 

soveltuneet siihen, mitä tutkimuksessa on ollut tarkoitus tutkia ja tutkimuksen tulokset 

ovat yleistettävissä tai siirrettävissä muihin vastaaviin kohteisiin tai tilanteisiin. 

 

 

5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 

5.1 Kriittiset tekijät kiinteistösijoittamisen vastuullisessa omistajaohjauksessa 

 

Institutionaaliset sijoittajat suosivat suoraa pitkän tähtäimen kiinteistöomistusta, koska 

päätösvalta sijoituksen hallinnoinnista, ylläpidosta ja kiinteistöomistajan velvoitteista 

pysyy kokonaan sijoittajalla. Yhä useampi institutionaalinen sijoittaja omistaa 

kiinteistönsä suoraan, mikä mahdollistaa myös aktiivisen omistajaohjauksen oman 

organisaation ja/tai sidosryhmien kautta. Lisäksi suorien kiinteistösijoitusten 

arvonkehitys on pörssiosakkeita varmempaa ja vuokratuotto osinkotuottoa 

tasaisempaa, sillä kiinteistöjen arvon säilymisen ja usein kohoamisen lisäksi niistä 

saadaan tasaista kassavirtaa sekä voidaan suojautua mm. inflaatiolta. 

 

Edelleen kiinteistöihin liittyviä riskejä voidaan mm. aktiivisen omistajaohjauksen 

kautta hallita paremmin kuin mm. pörssiyritysten  päätöksentekoa. 
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Kiinteistöomaisuutta  hallitaan esimerkiksi vapaudella valita vuokralaiset ja 

vaikuttamalla kiinteistön käyttötarkoitukseen ja ympäristöystävällisyyteen, jota yhä 

useampi vuokralainen arvostaa tai vaatii. Kiinteistön rakennus- ja sisustustekniikan 

lisäksi kiinteistön arvoon vaikuttaa erityisesti sen sijainti. 

 

Sijoituskohteina kiinteistöt ovat kalliita ja sitovat paljon pääomaa. Kevassa oman 

organisaation ulkopuolelle delegoitu kiinteistöjen hallinnointiin liittyvä 

kohdemanagerointi nostaa sijoitustoiminnan kustannuksia, mikä puolestaan laskee 

kiinteistöihin sijoitetun pääoman tuottoa. Lisäksi kiinteistöjen hallinnointi, ylläpito, 

vuokraus ja modernisointi sitovat resursseja ja pääomaa. Tosin Kevassa suorien 

kiinteistöjen aktiivisen omistajaohjauksen ansiosta sijoitetulle pääomalle on 

mahdollisuus saada parempaa tuottoa. Kiinteistöliiketoiminnan laajalle ulottuvia 

rahavirtoja vastuullisessa kiinteistöliiketoiminnassa kuvataan tarkemmin liitteessä 1. 

 

Toimintaympäristössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi 

kiinteistöjen arvoon. Tällaisia muutoksia voivat olla mm. ilmastonmuutokseen liittyvät 

energiapoliittiset tekijät, jotka vaativat kiinteistöjen teknistä päivittämistä ja jopa 

maksullista ympäristösertifiointia. Koska kiinteistöalan osuus Suomen 

energiankulutuksesta ylittää 30 prosenttia, energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen 

hillintään tähtäävillä toimenpiteillä on merkittävä taloudellinen ja ympäristöllinen 

tavoite kiinteistöjen vastuullisessa omistajaohjauksessa. (Rakli, 2020.) 

 

Kiinteistösijoittamiseen liittyy myös taloudellisia, poliittis-hallinnollisia ja sosiaalisia 

sekä ympäristöön ja toteutukseen liittyviä toimintatapoja, joiden vastuullinen 

edistäminen tuottaa arvoa kiinteistöalan asiakkaille, sidosryhmille ja koko 

yhteiskunnalle. Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa tarkoittaa mm. kestävien 

arvojen mukaisia tilaratkaisuja, asennemuutosta, digitalisaatiota, läpinäkyvyyttä ja 

hyvää riskienhallintaa. Lisäksi kiinteistöalan arvoverkoston tavoitteena on kehittää 

kiinteistöjen operatiivista toimintaa kohti vastuullista kiinteistöjen johtamista. (Rakli, 

2021.) 
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  Kuva 12. Kiinteistöalan arvoverkosto. Rakli 2020. 

 

5.2 Haastattelujen toteutus 

 

Tätä tutkimusta varten haastateltiin sekä suorista kiinteistösijoituksista että 

kiinteistöjen manageroinnista ja energiatehokkuuden johtamisesta vastaavia 

asiantuntijoita. Asiantuntijahaastattelujen lähtökohdaksi valitun laadullisen 

puolistrukturoidun lähestymistavan ja tutkimuskysymysten avulla tavoitteena oli 

muodostaa käsitys institutionaalisen sijoittajan ympäristöstrategiaan liittyvästä 

päätöksentekoprosessista sekä pyrkiä ymmärtämään vastaajien näkemyksiä 

energiansäästöön liittyvien tekijöiden vaikutuksesta kiinteistösijoittajan 

päätöksentekoon.  Lisäksi haastattelujen tarkoitus oli kerätä tarkempaa tietoa 

kestävään kehitykseen tähtäävästä aktiivisesta omistajaohjauksesta suorissa 

kiinteistösijoituksissa.  

 

Haastateltavien saaminen tähän tutkimukseen oli melko vaivatonta, sillä haastateltavat 

edustivat joko päämiestä tai päämiehen agenttia, joilla oli yhteinen tavoite saavuttaa 

kiinteistösijoittajan määrittelemän ympäristöstrategian mukaiset tavoitteet. 

Haastateltavien anonyymiys taattiin ennen haastattelua.  

 

Haastateltaville lähetettiin etukäteen tieto haastatteluaiheesta, mutta 

haastattelukysymykset esitettiin vasta haastattelutilanteessa. Haastattelut tehtiin joko 
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Microsoft Teams –kokouksen kautta tai puhelinhaastatteluna johtuen 

koronaepidemiasta. Haastattelujen keskimääräinen pituus oli noin tunti. 

 

Haastattelut äänitettiin haastateltavan luvalla ja ne litteroitiin myöhemmin tutkimuksen 

analysointia, luokittelua, arviointia ja ymmärtämistä varten sekä myös tutkimuksen 

validiteetin takaamiseksi.   

 

Haastattelut tehtiin etukäteen laadittujen haastattelukysymysten johdattelemina, 

kunnes kaikkiin kysymyksiin oli saatu vastaukset. Vaikka haastattelukysymykset 

olivat samat kaikille haastateltaville, sovellettiin kysymyksiä sen mukaan, edustiko 

haastateltava kiinteistösijoittajaa (päämies) vai ulkoista kiinteistö- tai 

energiamanageria (agentti). Tarpeen mukaan haastateltaville esitettiin myös 

tarkentavia kysymyksiä. 

 

Tutkijana keräsin tietoa ja analysoin tuloksia saturaatiopisteeseen saakka, ts. lopetin 

tiedonkeruun siinä vaiheessa, kun aineisto alkoi toistamaan itseään. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 2. 

 

5.3 Haastattelujen tulokset 

 

5.3.1 Kevan kiinteistöjen ympäristöstrategiaan liittyvä aktiivinen omistajaohjaus 

 

Muutoksen johtamiseen tarvitaan suuria sijoittajia, kuten eläkevakuuttajia, joiden 

tulisi omaksua pitkän aikavälin tuloksen maksimointiin tähtääviä 

investointistrategioita. Pitkän tähtäimen investointistrategian toteuttamiseen tulee 

määritellä tavoitteet ja riski sekä investoida niiden mukaisesti, harjoittaa sitoutunutta 

ja aktiivista omistajuutta, vaatia yrityksiltä pitkän tähtäimen mittareita 

investointipäätösten tekemiseen sekä rakentaa institutionaalinen omistajaohjaus 

tukemaan pitkän tähtäimen toimintaa. (Barton ja Wiseman, 2014, 44-47.) 
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Kevassa kiinteistöt ovat luonteeltaan kohteita, joiden omistaminen on aktiivista. Niitä 

ei voi omistaa kuten arvopapereita, vaan ne vaativat omistajaltaan aktiivista 

osallistumista. Vaikka käytännön manageerauksen voi ulkoistaa, niin 

kiinteistöomistuksen luonteeseen kuuluu aktiivinen omistaminen. Siihen läheisesti 

liittyy myös esimerkiksi Kevan asettamat ympäristötavoitteet ja muut arvoihin liittyvät 

asiat, jotka on helpompi tuoda käytäntöön aktiivisen omistajaohjauksen voimin. 

Kestävän kehityksen periaatteet liittyvät myös Kevan rooliin osana yhteiskuntaa, ts. 

Kevassa ajatellaan koko yhteiskunnan etua eikä kapeasti vaan Kevan etua, sekä siihen, 

että Keva on osa julkishallintoa ja pitkän aikavälin toimija. Yhteiskunnallisesta 

roolista johtuen Kevassa on aina ollut pyrkimys pelata reilua peliä ja toimia 

vastuullisesti. ESG-asioita on viime aikoina lanseerattu laajemmin, mutta ajatus 

vastuullisesta toimintatavasta on ollut aina Kevassa, joten siinä ei ole mitään 

mullistavaa. 

 

”Meidän perspektiivi on sellainen mannerlaattojen liikkumista tarkasteleva eli 

katsotaan kolmenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päähän. Sen takia 

Kevan on pakko ottaa kestävä kehitys huomioon kiinteistösijoituksissa. 

Keskeistä on energiatehokkuus ja hiilineutraalius, miten saadaan 

energiankulutusta pienennettyä ja siihen energiankulutukseen liittyy 

päästöasioiden huomioiminen ja miksei sitten myös sosiaaliset vaikutukset ja 

ympäristöpuoli. Kiinteistöillä on siihen aika iso vaikutus.” 

 

Kevan suorien kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian päämääränä on hiilineutraalius 

omistamiensa kiinteistöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamisessa 

on keskeistä asettaa selkeät realistiset tavoitteet, jotka kaikki voivat hyväksyä ja 

ymmärtää, mitä ne tarkoittavat käytännön työn kannalta arjessa. Lisäksi tulee  

huolehtia sisäisestä kommunikoinnista ja saada päättäjät sitoutumaan asiaan Kevassa. 

Kestävä kehitys Kevassa linkittyy vahvasti energian käyttöön, ilmaston- ja ympäristön 

muutokseen  sekä sosiaaliseen vastuuseen. 

 

Kevassa on tehty päätös mm. vihreän sähkön ostamisesta ja Keva on suorastaan 

järjestänyt sen kiinteistöyhtiöilleen, ts. aktiivisesti ohjaa energiahankintaansa. 
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Uudiskohteiden rakentamisessa tehdään tärkeitä kiinteistöjen ympäristöasioihin 

liittyviä päätöksiä rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Uudiskohteiden 

rakenteiden energiatehokkuutta haettaessa ulkoinen paine pienempään 

energiankulutukseen on lisääntynyt viime vuosina. Sen lisäksi, että energiankulutus 

pienenee, tulee tekeminen dokumentoitua tarkemmin ja lisäarvona mahdollisesti 

saavutetaan parempi äänieristävyys. 

 

Kiinteistöjohtamisessa agentin toimintaa ohjaavat kiinteistöjen omistajan eli 

päämiehen asettamat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tavoitteet. Ulkoisten 

managereiden tehokkuutta ja tuottavuutta kuitenkin usein laskee se, että 

kohdemanagereiden fokus on enemmän perinteisissä kiinteistöhoidon tehtävissä kuin 

sijoituskiinteistöjen strategisessa johtamisessa tai jopa ulkoistetun organisaation 

omissa päämäärissä. Intressiristiriitoihin liittyviä tekijöitä voidaan pienentää aktiivisen 

omistajaohjauksen avulla sekä valvomalla agentin sopimusvelvoitteiden täyttymistä ja 

ulkopuolisiin agenttipalveluihin liittyviä kustannuksia. (Gibler & Black, 2004, 137-

138; Wergzyn, 2015, 13.) 

 

Kiinteistöjen käytönaikainen johtaminen on ulkoistettu  Kevan   kanssa 

sopimussuhteessa oleville kiinteistöjen managerointiyhtiöille, joihin Kevan 

kiinteistöpäälliköt ovat päivittäin yhteydessä. Kevan uuden vuoteen 2030 tähtäävän 

ympäristöstrategian tultua sisäisesti hyväksytyksi Kevassa, tavoitteena on jalkauttaa se 

Kevan kiinteistökohteisiin ulkoisten managereiden myötävaikutuksella. 

Manageriverkon yhteen toimivuuteen ja käytännön toimiin kiinnitetään huomiota 

uuden ympäristöstrategian jalkauttamisessa. Kohdemanagereiden ja energiamanagerin 

kanssa pidetään tapaamisia, joissa kerätään palautetta menneestä työjaksosta ja 

mietitään, miten saadaan jouhevasti vietyä asioita eteenpäin.   

 

Oman haasteensa uuden ympäristöstrategian jalkauttamisessa tuo kiinteistöjen 

ylläpitoon liittyvä monitahoinen organisaatio kommunikointiongelmineen. Monta 

ihmistä ja sen lisäksi energiamanagerointi ovat vielä vähän uusia asioita omine 

vaikeuksineen. Perinteisesti kiinteistömaailmassa on omistaja, joka palkkaa 

alaisekseen isännöitsijän tai kohdemanagerin, joka edelleen ottaa kiinteistöhuollon 
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kiinteistölle. Uusi ympäristöstrategia ja vastuullisuuteen liittyvä aktiivinen 

omistajaohjaus ovat muuttaneet ja selkeyttäneet komentoketjua ja vapaana agenttina 

toimiva energiamanageri toimii komentoketjun välimaastossa. 

 

”Kun on yli viisi ihmistä tekemässä yhdessä jotakin, niin se vaatii vähän 

järjestelmällisyyttä ja valmistelua asialle. Pilkotaan vielä tälleen, että on 

kiinteistöyksikkö eli omistaja, sitten on kohteesta vastaava ulkoinen 

manageriverkko ja sitten vielä siihen päälle kiinteistöhuolto ja sitten 

energiamanagerit. Tässä on aika monta semmoista väliä, joihin asioita tippuu ja 

asiat ei mene eteenpäin. Olisi selkeämmät ohjeet, miten viestit kulkee. Eli 

kommunikoinnin työkaluja, ihan perinteisesti huoltokirja ja miten huoltokirjaan 

tehdään merkintöjä, minkälaisia herätteitä esimerkiksi energiamanageri tuottaa 

isännöitsijälle, joka vastaa, että asiat menee eteenpäin ja miten Keva pystyy 

seuraamaan sitä. Käytännössä meidän rooli on seurata, miten ne menee 

eteenpäin, meillä on softa-alustat olemassa, jotka tukee tätä meidän prosessia. 

Prosessi on vaikka se, että kuukausittain meille tulee jotain feedbackiä siitä, et 

onko rakennuksen talotekniikassa tullut jotain muutoksia, niin miten 

varmistetaan se, että tieto pitää kulkea huoltoon asti, että joku tekee ne. Jos 

tämä oli se prosessi, niin siihen ollaan nyt erinäköisiä työkaluja tuotu 

kellottamaan, varmistamaan tämän ketjun varmistelua, että varmistellaan ettei 

ne tipu sinne väleihin.” 

 

Jatkuva ongelma jalkauttamisessa on se, miten saadaan ihmiset ymmärtämään toisiaan 

ja saadaan toimintaan enemmän henkilökohtaisuutta, jolloin ihmiset omistautuvat 

asioille aidosti eivätkä jää viesteiksi sähköpostiin. Henkilökohtaisuus auttaa myös 

tietoisuuteen tulosvaatimuksesta ja siitä, että asiat pitää tehdä mahdollisimman 

tehokkaasti ja sujuvasti. Ulkoisilla managereilla on muidenkin tahojen omistamia 

kiinteistöjä hoidettavanaan, jolloin henkilökohtainen suhde vaikuttaa palkkiorakenteen 

lisäksi. Ihmisillä on tendenssi yrittää päästä työelämässä mahdollisimman helpolla, 

jolloin on keskeistä ymmärtää palveluperustan motivaattorit. Vaikka Kevalla ei ole 

tulokseen sidottua palkkiojärjestelmää, niin sellaisia on tehty muualla. 
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Käyttäjien osallistaminen kestävään kehitykseen on kirjattu Kevan 

vastuullisuustavoitteisiin, mutta käytännössä se on vaikeaa. Kaikki eivät halua maksaa 

esimerkiksi vihreästä sähköstä. Käytönaikaisessa manageerauksessa on tärkeää myös 

huomioida, miten vuokralaisten kanssa viestitään ja toimitaan, sillä heidän puolestaan 

tehdään paljon. Yksi konkreettinen käytönaikainen asia on jätteiden kierrätys 

vuokrakohteissa, jossa vuokralaisten pitäisi olla mukana ja osallistua kestävyyteen.  

Esimerkiksi ympäristösertifioinnissa pisteitä keräämällä voidaan huomioida asioita, 

joita ei aiemmin tai pitkään aikaan ole huomioitu, tai käyttää sertifioinnin ohjaavia 

mekanismeja. Jos sekajäte saadaan eroteltua pienemmiksi jakeiksi ja erikoisjätteiksi 

jätelaitokselle toimitusta varten, niin jätemaksut pienenevät. Kun toimitaan 

vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti, niin on mahdollista suorastaan pienentää 

kustannuksia. 

 

Kevassa on otettu käyttöön green home –malli asuntokohteissa. Asukasviestinnässä 

erityisesti vuokrakiinteistöissä motivointi vihreisiin arvoihin on haasteellista, koska 

asukaskunta on kirjavaa. Yrityspuolella toimitiloissa se on helpompaa. Oman 

haasteensa tuovat huoltoyhtiöt, joilla on omat ohjausmallit ja omia vahvoja 

näkemyksiä vanhoista hyväksi havaituista tavoista tehdä asioita. 

 

Rakennusten ympäristösertifioinnista on muodostunut kilpailutekijä etenkin 

toimitilojen markkinoinnissa. Kirjallisuuden mukaan mm. premium-tason LEED 

Platinum –ympäristösertifikaatin hyöty toimistokiinteistön keskiarvoiseen 

optioarvohyötyyn on jopa 8,8 prosenttia. (Vimpari & Junnila, 2014, 181.) Tämä on 

ristiriidassa tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen suhteen koskien pitkän aikavälin 

kiinteistösijoittajaa. 

 

Koska Keva on pitkän aikavälin kiinteistösijoittaja eikä sen tavoitteena ole keinotella 

kiinteistösijoituksillaan, ympäristösertifioinnista ei ole Kevalle kirjallisuudessa 

mainittua vastaavaa arvonnousuhyötyä. Vastuullisena kiinteistösijoittajana Keva 

investoi kestävään kehitykseen tähtääviin ratkaisuihin ilman kaupallisia 

ympäristösertifikaatteja. 
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Kevan rakennusliikkeiltä hankkimissa uudiskohteissa on yleensä ympäristösertifiointi 

valmiina. Vaikka ympäristösertifioinnilla ei Kevalle ole suurta merkitystä, on niitä 

joissakin kohteissa teetetty jälkikäteen. Ympäristösertifiointi liittyy enemmänkin 

myytäviin kiinteistöihin ja palvelee ostajakandidaattia, joka saa sertifikaatista 

tarvittavat tiedot kiinteistöstä. Sertifioinnin ylläpitäminen on myös kallista eikä se 

lisää kiinteistöistä saatavaa tuottoa.  

 

”Sertifioinnin ylläpitäminen tulee maksamaan valtavan määrän rahaa eikä 

varsinaisesti tuota mitään muuta kuin sen ilon, että meillä on sitten joku 

plakaatti seinässä. Meidän pääsääntö on, että pyritään tekemään ne samat asiat 

itse, mutta ei makseta sitten siitä Amerikkaan rahaa kymmeniä tuhansia 

vuodessa pelkästään siitä ilosta, että me ollaan tehty ne asiat. Se on ehkä 

enemmän rakennusliikkeille tai kiinteistökehittäjälle, joka haluaa myydä sen 

kohteen, se työkalu. Se, että sillä pystyy suurelle yleisölle tai vuokralaisille 

kertomaan siitä, että ollaan nyt vastuullisia tai ympäristöystävällisiä tässä, niin 

siitä me ei mitään hyötyä ehkä saada, mutta ainakin toistaiseksi me ollaan 

lähdetty siitä, että me voidaan olla vastuullisia ilman, että lähetetään siitä rahaa 

suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle.” 

 

Joillakin vuokralaisilla omissa vastuullisuusperiaatteissaan on ohjeistuksia, joissa 

määritellään, että tietty määrä vuokrattavista kohteista  tulee olla sertifioituna. Sitä 

kautta ympäristö luo painetta sertifiointiin, mikä joissain tilanteissa voi johtaa siihen, 

että Kevan kohdetta ei vuokrata, vaikka kohde olisi muuten yhtä hyvin hoidettu ja 

kaikin puolin vastaava tai jopa ympäristöystävällisempi. 

 

Lähtökohtaisesti vuokralaiset kuitenkin valitsevat kestävämmän sertifioimattoman 

kohteen, mikäli määräykset eivät velvoita vuokraamaan sertifioituja kohteita. Tätä 

tukee myös kirjallisuusosion kriittisempi löydös kestävän kiinteistökehityksen 

merkityksestä kiinteistöjen arvostuksessa. Milch ym. mukaan kiinteistöjen teoreettisen 

kestävyystarkastelun ja käytännön kiinteistöjen arvonmääritysten analysoinnit 

saattavat erota toisistaan, sillä arvonmäärityksessä tulee erottaa markkina- ja 

investointiarvon lisäksi  kestävyyden arviointi, ts. sosiaalisten, taloudellisten ja 
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ekologisten seurausten määrittämisen. Toistaiseksi kiinteistöjen arvon määrittäminen 

on rajoittunut kvantitatiiviseen mittausaineistoon, kuten lattiapinta-alaan, tontin pinta-

alaan, rakenteen laatuun, sijaintiin, vaikkakin laadullisia mittareita, kuten melua, 

kosteutta, palosuojausta, energiatehokkuutta ja ekologisia ja sosiaalisia aspekteja on 

myös sisältynyt kiinteistöjen arvonmääritykseen. Arvonmäärityksen kvalitatiivisen 

läpinäkyvyyden parantamiseksi on kehitetty ympäristösertifikaatteja ja 

energiatodistuksia, joiden lähtötietojen moninaisuus ja erilaisuus heikentää 

vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. (Milch ym., 2016, 559-572.) 

 

Ympäristösertifioinnin vaihtoehtona voidaan toteuttaa energiaohjausmalli ilman 

todistetaakkaa ja dokumenttien toimitusvastuuta. Optimitilanne olisi se, että pisteitä 

metsästetään tai menetetään. Tällöin toiminta palvelee Kevan ydintehtävää huolehtia 

eläkeläisten edusta tuottamalla rahaa ja sijoitustuottoa pitkän aikavälin kestävyys 

huomioiden. Jos muutenkin jo tehdään samaa tai parempaa tasoa kuin mitä 

sertifikaatissa edellytetään, niin sertifikaatin tuoma lisäarvo taloudellisesta 

näkökulmasta on olematon. 

 

”Jos nyt päättelee tälleen talouden näkökulmasta, että halutaan kuitenkin sille 

sijoitukselle tuottoa, niin kannattaako käyttää rahaa siihen sertifikaattiin, jos se 

ei tuo lisää vuokratuloja. Jos mä omistaisin kiinteistöjä, niin en ehkä käyttäisi. 

Käyttäisin sen konsulttityöhön menevän rahan johonkin toiseen kohteeseen, 

jossa samalla rahalla voidaan tehdä oikeasti positiivista vaikutusta siihen 

energiankulutukseen tai energiatehokkuuteen tai johonkin muuhun. Toisaalta 

onhan se sitten myös osoitus ulkopuolelle, että jos on paljon sertifioituja 

kohteita, että tehdään asiat hyvin. Että jos on vaikka kaksi täysin samanlaista 

kiinteistöä, tai vaikka olisi Kevan ja sitten jonkun toisen kiinteistöomistajan 

toimistorakennukset vierekkäin ja Kevan rakennussuoritus kaikilla mittareilla 

olisi parempi kuin se viereinen rakennus, mutta jos sillä viereisellä 

rakennuksella on vaikka LEEDin kultataso niin eihän ulospäin ihmiset tai 

vuokralaiset välttämättä ymmärrä, että tämä Kevan talo kyllä on, jos katsoo 

mittareita, niin ympäristöystävällisempi kuin tämä LEED-sertifioitu kohde. Että 

siinä näkökulmassa, niin se voi isossa kuvassa osoittaa tai sillä on helpompi 
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osoittaa sen kiinteistösijoitusten ikään kuin ympäristömyönteisyys. 

Kansainväliset isot yritykset usein vaatii ympäristösertifikaatteja.” 

 

Toisaalta kestävän kehityksen kannalta väärään suuntaan kulkeva trendi on tilojen 

modernisointi uuden käyttäjän mieltymyksiä ja tarpeita noudattavaksi. Vaikka 

Kevassa koitetaan käyttää kestäviä materiaaleja ja älykkäitä ratkaisuja ja samalla 

varautua muuntojoustavuuteen esimerkiksi toimistokiinteistöissä, niin jostain syystä 

tilat eivät kuitenkaan miellytä seuraavaa vuokralaista vaan joudutaan pahimmassa 

tapauksessa viemään tavaraa kaatopaikalle. Näin seuraavalle vuokralaiselle tehtäviin 

rakenteisiin joudutaan käyttämään uusia luonnonvaroja, joka sen lisäksi, ettei se ole 

kestävää toimintaa, on huono bisnes Kevalle. 

 

”Monet firmat haluaisivat sitä, että ne tilat esimerkiksi joka kerta, kun tulee uusi 

käyttäjä, niin sen pitäisi olla uutta ja se juuri rempattu huone on väärässä 

paikassa kuin se edellinen, niin eihän siinä rakentamisessa mitään kestävyyttä 

ole, jos kolmen vuoden välein remontoidaan tilat aina uusiksi ja jokaiselle 

vuokralaiselle tietysti mieluisaksi.” 

 

Kirjallisuuslöydökset tukevat kiinteistöjen parannusten toteuttamiseen liittyvän tiedon 

ja ymmärryksen puutetta. Vuokralaisten vuokranmaksukyky ja halukkuus osallistua 

kestävän kehityksen kustannuksiin on rajallinen siitä huolimatta, että vuokralaisilla 

olisikin halukkuutta vuokrata kestävästi rakennettuja tiloja ja edesauttaa kestävää 

kehitystä tilojen käytössä. Tiloja modifioidaan vuokralaisten vaatimusten mukaan, 

vaikka se tilojen elinkaaren kannalta ei olisi tarpeellista. (Christensen, 2018, 283; 

Collins, 2018, 252-253.) 

 

Haastatteluissa tuli selkeästi esille, että vaikka vuokralaiset ovat tietoisia kestävästä 

kehityksestä, niin trendiä käytetymmän tilan kelpaamisesta ei ole näkyvissä. 

Useimmat vuokralaiset näkevät kestävän kehityksen ja ympäristöasiat kauniina 

ajatuksina, mutta oma imago koetaan tärkeämmäksi. Neuvottelujen raadollisuutta 

kuvaa mm. vuokran hinta ja autopaikkojen määrä. Ympäristöasioista puhutaan, mutta 

silti halutaan kaikki rakenteet ja pinnat uusiksi ja autopaikkoja pitäisi saada paljon. 
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Toki sellaisiakin vuokralaisia on, joille sijainti julkisen liikenteen varrella on 

tärkeämpää kuin autopaikkojen määrä. Ihmiset yrityksissä tekevät päätökset ja toiset 

vuokralaiset ottavat ympäristöasiat enemmän tosissaan kuin toiset. 

 

Perinteisesti Suomessa on ajateltu, että vuokra tulee toimistoista ja autopaikat otetaan 

suunnilleen omakustannushintaan tai pelkällä hoitokuluvastikkeella. 

Asuntoyhtiöissähän autopaikkavuokrat saattavat olla 5 euroa tai 20 euroa ja vaikka ne 

ovat hieman korkeampia toimistoissa niin kuitenkin perinteisesti vastikkeet ovat 

huomattavan matalat eikä niitä ei ole mielletty sijoitukseksi vaan enemmänkin 

lisäpalveluksi, joka tulee kaupan päälle. Periaatteessa lisäpalvelussahan pitäisi olla 

suurempi kate kuin  perustuotteella. Sen sijaan ne on annettu ikään kuin kaupan päälle, 

koska autopaikat ja autoasiat on jotenkin psykologisesti herkkä asia, mutta suunta on 

väärä. 

 

”Meilläkin on ollut ihan hirveän halpoja autopaikkoja paljon ja sitten koitetaan 

repiä sitä hintaa niistä asunnoista ja toimistoista niin olisi ehkä oikean 

suuntaisempaa, kun on niitäkin asiakkaita ja vuokralaisia, jotka eivät tarvitse 

niitä tai pyrkivät itse toimimaan sillä lailla että ne eivät tarvitse toiminnassaan 

niitä autopaikkoja niin jäätävää määrää niin miksi me sitten rangaistaan 

todellisuudessa niin kun subventoidaan niitä jotka keskittää koko toimintansa 

yksityisautoilla toimimiseen niin minkä takia me tuetaan sitä autoilua erityisesti 

kun se kerran ei ole kauhean hyvä asia. Se on asia, missä menee 

kiinteistönomistajalla ja itselläkin vähän väärin, mutta me ollaan kannustettu 

siihen suorastaan.” 

 

Kevassa pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään toimistorakenteet ja –

kalusteet. Jotkut kalustetoimittajat ottavat käytettyjä toimistokalusteita vastaan. Jos 

vuokralaiset jättävät kalusteita toimistotiloihin muuttaessaan pois, kalusteiden arvo on 

negatiivinen, koska ne täytyy hävittää ja hävittäminen maksaa. Kun kalusteet saadaan 

nollakululla kierrätykseen, niin sen lisäksi, että se on järkevää, niin siitä ei muodostu 

Kevalle kustannuksia. Vaikka hyöty on Kevalle marginaalinen, pyrkivät kevalaiset  

edistämään kestävyyttä kaikin tavoin. 
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Kirjallisuusosiossa Christensen ym. (2018, 275) painottaa energiakustannusten 

heilahtelujen vaikutusta, jolloin kiinteistöjen energiakustannusten säästöön perustuvaa 

tuottoa on vaikea ennustaa tai perustaa päätöksentekoa pelkkään kustannussäästöön. 

Christensen ym. (2018, 275-276) toteaakin, että institutionaalisten sijoittajien 

energiatehokkuuteen liittyvät strategiat ovat ESG-johdannaisia. Christensen ym. 

(2018, 283) jatkaa, että energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet luovat 

mahdollisuuksia kiinteistöjen arvonnousuun hankinnan ja omistuksen yhteydessä sekä 

optimaalisen sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen manageroinnin johdosta. Lisäksi 

energiatietoisella sijoitustoiminnalla sekä energiatehokkuuteen ja energiankäyttöön 

liittyvän tiedon hallinnalla on suuri merkitys strategisessa kiinteistöjohtamisessa, mikä  

tulee esille myös energiatehokkaasti hoidettujen kiinteistöjen parempana tuottona 

(Christensen, 2018, 283). 

 

Kevalla institutionaalisena tahona on velvoite ja pyrkimys saavuttaa asettamansa 

ympäristöstrategian tavoitteet, joten kevalaiset joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan 

kestävyyden ja vuokralaisten vaatimusten välillä. Tällöin Kevassa joudutaan 

valikoimaan asioita, joilla saadaan mahdollisimman suuri vaikutus kohtuullisella tai 

hyvällä panos-tuottosuhteella. Kun ostetaan esimerkiksi hiilineutraalia sähköä, niin se 

maksaa Kevalle hieman enemmän, mutta se kuitenkin on vain prosentteja enemmän 

kaikkein halvimman tai saastuttavimman sähkön hinnasta. Näin saadaan viherrettyä 

sähköä, vaikka joudutaankin tyytymään hieman matalampaan sijoitustuottoon. 

Vastuullisuudessa piilee myös taloudellinen hyöty, sillä positiivisen brändin myötä se 

vaikuttaa Kevan tehtävään saada eläkevaroille hyvä tuotto pitkällä aikavälillä. 

 

5.3.2 Omistajatahdon noudattaminen 

 

Gross ja Zrobekin (2015) mukaan kiinteistöjen johtamisjärjestelmä muodostuu 

erilaisista toisiinsa vaikuttavista osajärjestelmistä, joista keskeisimmät ovat 

kiinteistöjen hallintaan liittyvä operatiivinen taso sekä kiinteistöjen myyntiin, 

jatkuvaan käyttöön ja hallinnointiin liittyvä täytäntöönpanotaso. Kiinteistöhallinnan 
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paradigmaan liittyy myös kestävään kehitykseen perustuva kiinteistöjohtaminen. 

(Gross & Zrobek, 2015, 353.) 

 

Varsinaista kiinteistösalkun hoitoa Kevassa ei osteta ulkopuolelta, vaan Keva ostaa 

isännöintiä ja yksittäisten kohteiden managerointia ulkoisilta kiinteistömanagerointiin 

erikoistuneilta yhtiöiltä. Ulkoistettujen toimintojen onnistuminen ei ole sidoksissa 

palkkioihin eivätkä ulkoiset managerit erikseen raportoi ympäristö- tai 

vastuullisuusnäkökulmasta vaan keskeinen raportointi liittyy kiinteistöyhtiöiden 

talouslukuihin. Energian, veden ja sähkön kulutusten seurantaan on hankittu 

raportointi kolmannelta osapuolelta, mikä mahdollistaa mm. energiankulutuksen 

seurannan vaikka tuntitasolla. Koska energiankulutukseen liittyvää dataa tulee niin 

valtavasti, Kevassa ostetaan konsultaatiota asiaan perehtyneiltä asiantuntijoilta. 

Esimerkiksi jos kulutuslukemat ovat yhtäkkiä muuttuneet tai vertailutasoon nähden 

kulutusta on paljon, niin asiantuntijat tekevät ehdotuksia remonteista tai taloteknisistä 

muutoksista potentiaalisista säästökohteista.  

 

”Isännöitsijöitä ei ehkä mitata eikä se heidän palkkioihinsa vaikuta, mutta 

sanotaan, että kun tulee ulkopuolelta kuitenkin tällaista ärsykettä ja 

inspiraatiota, niin on helpompi hoitaa se asia kunnolla kuin olla hoitamatta. Se 

on tehty tarpeeksi helpoksi, että fiksujen asioiden tekemiseen saa tukea ja sitten 

toisaalta, jos jättää niitä tekemättä, niin siitä tulee sitten sanomista, niin se 

ohjaa. En itse usko siihen, että jos hirveän monimutkaisia ohjausjärjestelmiä 

tehdään, että laitetaan jotkut kannustimet, mitkä ohjaa, niin niitä on hirveen 

helppo käyttää väärin. Sitten jos ruvetaan palkkioita maksamaan sillä 

perusteella kuinka paljon saadaan sähköä säästettyä tai energiaa säästettyä, 

niin sitten seuraavaksi meillä vuokralaiset ilmoittaa, että täällä on 12 astetta 

lämmintä täällä sisällä, et mikä juttu tämä on.” 

  

Hyvin toimivassa omistajaohjausjärjestelmässä omistajuutta ja liiketoimintojen 

valvontaa sekä näistä kumpuavaa eturistiriitaa voidaan selittää agenttiteorian avulla 

(Kohl & Schaefers, 2012, 386). Huomioon ottaen agentin ja päämiehen suhteeseen 

liittyvät käyttäytymisnäkökulmat ja sen, että päämies ostaa agentilta osaamista ja 
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työvoimaa, agenttiteoriassa päätellään, ettei agentti lähtökohtaisesti suorita 

tehtäväänsä päämiehen parhaan edun mukaisesti (Gibler & Black, 2004, 137-139; 

Wegrzyn, 2015, 11). 

 

Kevassakin on kohdattu haasteita omistajatahdon noudattamisessa suhteessa ulkoisiin 

managereihin, kuten mm. se, että asioita tehdään samalla lailla kuin aina ennekin tai 

sitten asioita tehdään ulkoisen managerointiyrityksen oman politiikan mukaan. 

Toisinaan asiakkaan tai tilaajan eli Kevan tahdon noudattamisesta on jouduttu erikseen 

mainitsemaan. Sudenkuoppa isännöinnissä ja ulkoistetussa manageerauksessa on se, 

että managereille on yleensä helpointa jättää asioita tekemättä. Koska Keva on pitkän 

aikavälin omistaja, niin Kevan etu on, että taloja ja tiloja pidetään hyvässä kunnossa. 

Ulkoistamisessa manageri tai isännöitsijä pystyy muutaman vuoden jättämään kaikki 

peruskorjaustyyppiset asiat tekemättä. Kiinteistösijoittaminen on niin pitkän aikavälin 

tekemistä, että korjauksia voi siirtää vaikka vuodella eikä siitä jää kiinni. Kevassa 

kuitenkin edellytetään, että kaikilla kiinteistöillä on PTS (pitkän tähtäimen 

korjaussuunnitelmaa), josta korjattavia asioita pitäisi vähintään vuosittain tuoda 

budjetteihin ja ylläpitää suunnitelmaa siitä, miten kiinteistöjä teknisesti käytetään. 

Isännöitsijöillä ja managereilla on suuri houkutus jättää esimerkiksi kattoremontin 

tekeminen seuraavalle vuosikymmenelle, jolloin  yleensä kattoremontin tekemättä 

jättämisestä ajallaan koituu enemmän kustannuksia kuin säästöä. 

 

Kiinteistöalalla agenttiteoria on saanut yhä enemmän huomiota 

omistajaohjaustutkijoiden piirissä analysoitaessa organisaatioita ja niissä toimivien 

tahojen käyttäytymistä. Vaikka agenttiteorian tavoitteena on määrittää parhaimmat 

sopimusehdot agentin johtamaan kohteeseen, muodostuu agentti-päämiessuhteesta 

johtuen kuitenkin ristiriitoja. Edelleen agenttiteorian mukaan tehtävien delegoiminen 

agentille aiheuttaa valvontakustannuksia päämiehen joutuessa valvomaan agentin 

sopimuksen mukaista toimintaa. Lisäksi kustannuksia muodostuu agentin 

saavuttamien tulosten mittaamisesta. (Gibler & Black, 2004, 142-156; Wergzyn, 2015, 

11.) 
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Kun kiinteistöyhtiöön valitaan isännöitsijä eli toimitusjohtaja, niin siinä vaiheessa 

tarkastetaan vähintään heidän ansioluettelonsa. Isännöitsijöiden ammattitaito on melko 

kirjavaa eikä heidän osaamisensa tai osaamattomuutensa aina välity papereista 

etukäteen, vaikka Kevassa pyritäänkin ostamaan markkinoilta ammattitaitoista 

toimintaa. Vaihtuvuus isännöinnissä ja kohdemanageroinnissa on yksi suurimmista 

haasteista kiinteistöalalla ja verrattavissa mihin tahansa tieto-taidon omaavien 

henkilöiden vaihtuvuuteen. Uudet henkilöt omaksuvat suhteellisen nopeasti taidon 

huolehtia vuokralaisten tarpeista, mutta kiinteistön kehittäminen ja niistä huolen 

pitäminen vaikuttaa olevan toissijainen asia. 

 

”Jos on kädet täynnä perustyössä niin kuin isännöitsijälläkin voi olla se 

vuokralaisten hallinta, niin voiko ihmiseltä edes olettaa, että jos on kädet täynnä 

siinä perustyössä, niin käyttäisi aikaa innovointiin. Se innovointi vaatii monesti 

sen, että on ns. ylimääräistä aikaa miettiä sellaisia juttuja. En tiedä, miten 

isännöitsijät kokevat vastuullisuustavoitteet, onko se heille vähän niin kuin 

ylimääräinen työkuorma, jos on määritelty vuokralaisten hallinta ja 

hallinnolliset tehtävät, et miten se koetaan siellä kentällä. Ja onhan siinä sitten 

tietenkin isännöitsijäkohtaisia eroja reagointinopeudessa, että jos meiltä tulee 

joku toimenpide-ehdotus tai sitten jos tulee vaikka ehdotus tai tarjous, että 

voitaisiin tehdä energiakatselmus tai sitten että tarjotaan etähallintaa, niin 

kuinka nopeasti reagoidaan niihin tarjouksiin ja kuinka nopeasti niitä tilataan. 

Ja saadaanko vastauksia johonkin kysymyksiin, niin onhan siinä isojakin eroja 

eri isännöitsijöillä ja isännöitsijäyhtiöidenkin välillä. Toikin on se 

isännöitsijäkentän yhtenäistäminen, jos se ei olisikaan niin monelle eri 

yritykselle pilkottu, niin ehkä niitä erilaisia toimintamalleja ja tapoja voisi olla 

ehkä vähemmän.” 

 

Toisaalta Kevan on mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa manageerausyritystä, mutta se 

on työläs prosessi, joka teettää paljon töitä kevalaisille. Vaikka manageerausyrityksen 

vaihtaminen ja yhteistyön purkaminen on viimeinen keino, joudutaan sitä Kevassakin 

vuosittain tekemään. Parempi vaihtoehto on järjestellä asioiden hoitaminen jollakin 

toisella tavalla, jos jonkun henkilön tai firman kanssa ei päästä eteenpäin. Henkilöitä 
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on helpompi vaihtaa kuin manageerausyritystä, koska yrityksen vaihto vaatii mm. 

sopimusten uudelleen laatimista. 

 

Isännöitsijöiden ja kohdemanagerien osaamiseen vaikuttaa henkilön oma kokemus ja 

tietämys. Olennaisinta on se, että henkilö ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden 

ja pyytää tarvittavaa tukea muualta. Kevassa isännöinti ja kohdemanagerointi on jaettu 

monelle eri kiinteistömanagerointiyritykselle. 

 

”Vaikka suurimmalta osalta se on kiinni sen henkilön osaamisesta, niin just 

tämä, että jos se isännöitsijäkenttä olisi keskitetty pienemmälle yritysjoukolle, 

vähän isommille yrityksille. Isommissa yrityksissä kuitenkin on tavallaan 

helpompi jakaa tietoa ja kysyä apua yrityksen sisällä kuin se, että jos olet niin 

sanotusti vähän yksin, niin joutuisit aina pyytämään apua ulkopuolelta. Jos olisi 

jaettu pienemmälle isännöitsijäkentälle, niin voisivat sisälläkin sparrata 

toisiaan ja löytää apua helpommin, jos tarvitsee teknissisältöistä apua ynnä 

muuta.” 

 

Kevan uuden ympäristöstrategian toteuttaminen tulee vaatimaan yhä enemmän 

teknistä osaamista tai ainakin sen ymmärtämistä. Vaikka hallinnolliset isännöitsijät 

eivät välttämättä ymmärrä teknisiä asioita, voi teknistä asiantuntijapalvelua ostaa 

ulkopuolelta. Tekninen asiantuntija-apu ei kuitenkaan korvaa kohdetta hoitavan 

henkilön teknistä osaamista, sillä toimenpiteitä toteutettaessa kohdetta hoitavan 

henkilön tuntemus kohteesta ratkaisee teknisten toimenpiteiden vaikutuksen 

kohteeseen. 

 

”Asuinkerrostalot on kuitenkin aika lailla samantyyppisiä ja monet toimenpiteet 

on suoraan kopioitavissa, mutta ei tarvitse mennä kuin toimistokiinteistöihin,  

puhumattakaan kauppakeskuksiin, niin siellä on huomattavasti enemmän 

kohdekohtaisia erityispiirteitä, niin siinä mielessä tollaisissa kohteissa 

isännöitsijän tekniikan tuntemus olisi edullinen. Sitten sekin että jos siinä on 

hyvin tekniikan tunteva isännöitsijä, niin sieltä voisi tulla isännöitsijäkentältäkin 

hyvin niitä ehdotuksia mitä toimenpiteitä voisi toteuttaa. Esimerkiksi 
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valaistusjutut on sellaisia. Niin jos henkilö on tekniikasta perillä, niin voi oma-

aloitteisestikin huomioida, että hei täällä on vielä tiloja, joissa on vanhaa 

valaistusta käytössä tai varsinkin, jos mennään valaistuksen ohjauksen 

tekniikoihin, niin tavallaan hahmottaa sen,  mitkä tiloista on sellaisia, joissa 

käyttöaste on tosi vaihtelevaa, niin voisi vähän nähdä hyötyjä, että olisiko tässä 

tilassa hyötyä valaistuksen liiketunnistusohjaukseen tai johonkin muuhun. Että 

siinä mielessä se isännöitsijän tekniikan tuntemus olisi hyvä, ettei ole pelkästään 

hallinnollinen isännöitsijä.” 

 

Ulkoisen kohdemanagerin rooliin liittyy teknisen osaamisen lisäksi 

asiakaspalvelurooli ja taloudellinen osaaminen. Vaikka Kevan ulkoiset managerit eivät 

varsinaisesti vuokraa kohteita, tulee heillä olla ymmärrystä vuokrauksestakin ja 

sopimuksista. Harvemmin sama henkilö omaa teknistä ja asiakaspalveluosaamista, 

toiset ovat hyviä tekemään tilinpäätöksiä ja raportteja, kun toiset taas saavat käytännön 

asiat hoidettua ripeästi. 

 

”Harvoin samassa henkilössä on se rakennusinsinööri ja sitten se 

asiakaspalveluihminen… usein sen persoonallisuus ei jakaudu kahtia, että on 

jommassakummassa sitten parempi ennemminkin kuin molemmissa. Yleensä sen 

kohteen tuntee yksi tai kaksi ihmistä, niin on vaikeata saada sellainen, missä 

löytyy nämä kaikki taidot niin kuin siinä kombinaatiossa.” 

 

Uuden ympäristöstrategian myötä ulkoisten managereiden vaatimustaso on noussut 

entisestään. Kevan ja ulkoisten managerointiyritysten välisten sopimusten mukaan 

managerin tulee tehdä kaikkia asioita, mitä omistaja tilaa tai haluaa, ja omistajan tahto 

toteutuu kaiken kaikkiaan. Siitä ulkoiset managerointiyritykset saavat asiallisen 

palkkion. Koska sopimukset ovat jo nykyään aika pitkiä, niitä ei ole tarkoitus paisuttaa 

kymmeniä sivuja pitkiksi anglo-saksistyyppisiksi sopimuksiksi ja siirtää kaikkea 

juristien pyöritettäväksi. Tarkoitus on pikemminkin keskustella paitsi yksittäisten 

kohdemanagereiden ja isännöitsijöiden kanssa managerointiyritysten kanssa Kevan 

yleisistä linjauksista ja välittää asiakasvastaaville ja managereille Kevan tavoitteita. 
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5.3.3 Sijoittautumispäätös 

 

Kiinteistöalalla perinteisiä kustannussäästötavoitteita täydennetään ottamalla 

laajemmin huomioon niin taloudellisia ja sosiaalisia kestävyyshaasteita kuin 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä näkökohtia, joissa huomioidaan ympäristön, 

väestön ja kaupungistumisen kestävän kehityksen vaatimusten lisäksi uusien 

rakennusprosessien ja materiaalien kehittyminen. Kestävän kehityksen rakennuskanta 

voidaan saavuttaa rakentamalla tiiviitä kaupunkiympäristöjä, joihin joukkoliikenne on 

integroitu, tehostamalla maankäyttöä, optimoimalla energian tuotantoa ja kulutusta, 

rakentamalla viheralueita kaupunkiympäristöön ja uudistamalla olemassa olevaa 

rakennuskantaa. (Walker & Goubran, 2020, 141, 146-147; Collins, 2018, 248.) 

 

Kiinteistöjen kehitysprosesseissa kiinteistöomistajan tasolla Kevan tärkein päätös ei 

liity pelkästään siihen, miten rakennus rakennetaan ja suunnitellaan, vaan Kevassa 

tärkein päätös liittyy siihen, mistä se hankkii kiinteistöjä. Esimerkiksi onko tyhjälle 

tontille rakennettava kohde jossain kaukana tai hankitaanko olemassa olevia kohteita 

joukkoliikenteen varrella. Toisin sanoen sijoittautumispäätös on tärkein sijoituspäätös. 

Toiseksi päätökseen vaikuttaa lämmitystavan valinta eli otetaanko kaukolämpö vai 

rakennetaanko maalämpö. 

 

”Kyllähän nämä investoinnit mitä tehdään, kun hankitaan jokin talotekninen 

järjestelmä, niin totta kai se sitten koitetaan ajaa loppuun siinä mielessä, että 

nyt jos tehdään joku päätös, niin se vaikuttaa 25 vuotta. Että hankitaanko vaikka 

kaukokylmä vai jäähdytetäänkö sähköllä, niin sitä joutuu sitä harkintaa 

tekemään. Sen yhtälön täytyy toimia sekä taloudellisesti että 

vastuullisuuspuolelta. Siinä vaiheessa, kun peruskorjataan tai tehdään uutta 

kohdetta niin nämä talotekniset asiat eli lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvät 

asiat on varmasti niitä tärkeimpiä mitä tälläkin hetkellä on meneillään. 

Aurinkopaneeleita tulee talojen katoille ja maalämpöä otetaan käyttöön. 

Sellaisin hankkeita meillä on ihan tässä viimeisen vuoden aikana pantu aika 

paljon liikkeelle.” 
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Koronaepidemian myötä spekulaatioita on mm. siitä muuttaako se koko maailman ja 

tarvitaanko toimistoja enää. Tai haluaako kaikki ajaa vain yksityisautoilla eikä julkisia 

liikennevälineitä uskalleta enää käyttää. Todennäköisesti tilojen käyttö kehittyy ja 

koronaepidemia nopeutti kehitystä kymmenellä vuodella. 

 

”Ympäristövastuullisuuden kannalta koronahan on ollut paljon parempi kuin 

kaikki mitä poliitikot ovat saaneet aikaiseksi viimeisessä 30 vuodessa. 

Lentoliikennettä on leikattu ja moni muu asia. Jotenkin toivoisin, että tämä on 

mahdollisuus suorastaan ennemminkin. Ilmastonmuutos on paljon isompi asia 

kuin korona ja siihen pitää paljon enemmän panostaa kuin koronaan, että me 

nyt ollaan yhden tommoisen pienen pandemian takia pystytty pistämään aika 

isoja muutoksia taloudessa, niin miksei me sitten sen oikeasti ison asian takia 

pystytä tekemään mitään. Tai niin vähän ja niin myöhään kuitenkin 

yhteiskuntana.” 

 

5.3.4 Energianhallinta 

 

Kirjallisuus tukee empirian löydöksiä Kevan energianhallintaan liittyvistä 

toimenpiteistä kiinteistöjen arvonnousuun energiatietoisella sijoitustoiminnalla sekä 

energiatehokkuuteen ja energiankäyttöön liittyvän tiedon hallinnalla. Vaikka 

ympäristösertifioinnilla voidaan saada parempaa tuottoa kiinteistömarkkinoilla, 

tunnistaa energiatehottomuutta ja löytää mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, 

suurin osa institutionaalisista sijoittajista kuitenkin mittaavat operatiivista tehokkuutta 

lähinnä energian, vedenkäytön sekä jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen osalta. 

(Christensen, 2018, 283.) 

 

Energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet luetaan Kevassa investointiluonteisiksi ja 

niitä ohjataan kevalaisten ja energiamanagerien toimesta. Pääsääntöisesti 

energiatehokkuusinvestoinnit tuottavat keskimääräistä asuntosijoitusliiketoimintaa 

paremmin. Mikäli ennakoidut säästöt toteutuvat, niin ne kasvattavat liiketoiminnan 

kannattavuutta. Kevalla kriteerinä onkin se, että energianhallinnan avulla toiminta on 

aiempaa kannattavampaa. 
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”Energiatehokkuusasiat on semmoisia investointiluonteisia ja meiltä tulee aika 

hyvää ohjausta siihen. Me ollaan tehty itse laskelmat valmiiksi niin sitten 

isännöitsijöiden tarvitsee katsoa vain päälle. Ja tietysti, jos meillä on isompi 

peruskorjausluonteinen tai isompi hanke ylipäätään, niin ei me jätetä niitä 

isännöitsijöiden tehtäväksi vaan meillä on aina rakennuttajakonsultti vetämässä 

sitä projektia. Ne ei niin kuin kokonaisuudessaan jää isännöitsijöiden riesaksi 

eikä isännöitsijät myöskään ole mitään ammattirakentajia. Se on eri ammatti 

sitten tehdä niitä korjauksia.” 

 

Uuden ympäristöstrategian myötä myös energianhallintaan on tullut muutoksia. 

Vuonna 2016 solmitun energiamanagerointisopimuksen tavoitteena oli säästöjen 

saavuttaminen kohtuullisen nopeasti. Kohteista pyrittiin löytämään säästökohteita 

energianhallinnan avulla, mutta silloiset toimenpiteet olivat investointeina kevyempiä. 

Vuonna 2020 julkaistun ympäristöstrategian tavoite on huomattavasti korkeampi ja 

kunnianhimoisempi ja siten toimenpide-ehdotuksetkin investointipainotteisempia. 

  

Energianhallinnan suhteen Kevalla on selkeä kokonaistavoite, korkea tahtotila 

saavuttaa asetetut tavoitteet ja sopiva paine yrittää löytää toimenpiteitä  tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tällä hetkellä lämpöpumput ovat selkeästi isoimmassa roolissa 

tarkoittaen sitä, että taloteknisten ratkaisujen avulla saadaan säästömäärää kasvatettua.  

Ulkoisella energiamanagerilla on  vastuu energianhallinnasta ja ehdotusten viemisestä 

isännöitsijä- ja kohdemanagerikenttään. Isännöitsijät ja kohdemanagerit puolestaan 

vievät ehdotukset eteenpäin budjetteihin asti. 

 

Jokaisella energiamanagerilla on omat kohteet, joiden energiankulutukset he käyvät 

isännöitsijöiden kanssa läpi kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Sopimuksen mukainen 

ohjausryhmä, johon kuuluu Kevan ympäristöpäällikkö ja kiinteistöpäälliköt, 

kokoontuu neljästi vuodessa. 

 

”Ohjausryhmäkokouksessa katsotaan ensin koko Kevan kiinteistömassa, suorat 

sijoitukset energialajeittain, miten ne ovat toteutuneet ja miten kokonaiskulut 
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kehittyneet. Katsotaan myös ominaisenergiankulutusta eli kWh per 

rakennuskuutio, ja se tehdään myöskin kiinteistötyypeittäin, jotka on jaettu 

asuinkerrostalot, majoitusliikerakennukset, myymälärakennukset, rivi- ja 

ketjutalot, teollisuuden tuotantorakennukset ja toimistorakennukset. Kuuteen eri 

kiinteistötyyppiin jaettuja ominaisenergiankulutuksia seurataan ja miten ne ovat 

kehittyneet ja sitten myöskin kaukolämpöä, sähköä ja vedenkulutusta seurataan. 

Sitten myös jäähdytyksestä kaukokylmää seurataan erikseen. Ja sitten seurataan 

toimenpiteitä, että kuinka paljon on löydetty toimenpiteitä ja kuinka paljon 

niiden säästövaikutus on, ja sitten onko ne ikään kuin missä vaiheessa ne 

toimenpiteet eli onko ne havaittu tilassa vai onko ne toteutettu, ja onko se sitten 

budjetoitu 2022 vai 2024 vuodelle. Sitten niitä peilataan siihen strategian 

mukaiseen tavoitteeseen, että miltä se ikään kuin näyttää eli onko toimenpiteillä 

löydetty riittävästi vai ei. Ja tossa viime syksynä tehtiin myös 

ominaiskulutusanalyysi, jonka perusteella rankattiin ikään kuin kiinteistöjä, 

mitkä mittareiden valossa suoriutui huonoiten ja siinä huomioitiin kohteen 

kokonaisenergiankulutus ja ominaisenergiankulutus, ja sen mukaan pisteytettiin 

kohteita järjestykseen. Ja sitten sen mukaan potentiaalisimpiin kohteisiin on 

toteutettu nyt kevään aikana energiakatselmukset. Mutta mittarit, pääasiassa 

mitä seurataan, on kokonaisenergiankulutus ja ominaisenergiankulutus, ja 

katsotaan mihin suuntaan ne on kehittymässä.” 

 

 

6 TULOSTEN ARVIOINTI 
 

Haastattelutulosten perusteella Kevan vastuullisuuteen perustuva aktiivinen 

omistajaohjaus kohti kestävää kehitystä on hyvin sisäistetty Kevan kiinteistöyksikössä, 

mutta omistajatahdon jalkautumisessa ulkoisiin kiinteistöjen managerointiyrityksiin ja 

ulkoisten managereiden sitoutumisessa Kevan vastuulliseen omistajaohjaukseen on 

vielä parannettavaa.  

 

Haastattelujen tulos osoittaa mm. sen, että ulkoisissa kiinteistöjen 

managerointiyrityksissä Kevan omistajaohjaus ymmärretään keskeisesti 
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merkityksellisenä asiana ja managerointiyrityksissä koetaan, että Keva omistajana on 

menossa selkeämpään suuntaan asettaessaan selkeämpiä konkreettisia tavoitteita, 

mutta ulkoisilla managereilla ei näytä olevan tarkempaa tietoa esimerkiksi Kevan 

uusista vastuullisuus- tai kestävän kehityksen strategisista tavoitteista laajemmin. 

Esimerkiksi kysyttäessä, miten kiinteistöjen vastuullisuusraportointia on kehitetty sen 

jälkeen, kun Kevan ympäristöstrategia keväällä 2020 julkaistiin, ulkoisen 

managerointiyrityksen haastateltava vastasi, ettei hän osaa asiaa kommentoida eikä 

hänellä ole siihen tartuntapintaa. Poikkeuksen muodostaa energiamanageri, jonka 

toiminta liittyy erikoisasiantuntemusta vaativaan tehtävään ja joka toimii 

isännöitsijöiden ja kohdemanagereiden tukena. 

 

Kiinteistöjen ulkoisten managerointiyritysten haastateltavien käsityksen mukaan 

Kevan uuden ympäristöstrategian mukainen järjestäytyminen on vielä kesken ja 

hieman sekavaa, kun Kevan suunnasta asioita hoitaa moni ihminen eikä heillä ole ollut 

selkeää linjaa. Toisaalta eräs managerointiyrityksen haastateltava myöntää, että heidän 

omaa järjestäytymistään hankaloittaa mm. se, että Kevan asiakkuus on heillä ympäri 

organisaatiota ja eri yksiköissä, jolloin asiakkaan asioiden keskittäminen ja 

seuraaminen on haastavaa. Ulkoisten managerointiyritysten haastateltavien taholta 

esitettiin Kevalle selkeämpää ja keskitetympää sisäistä organisoitumista ts. sitä, kehen 

tulee olla yhteydessä missäkin vaiheessa, sekä vastuuttamista ja ohjeistusta 

managerointisopimuksiin liittyvien perustehtävien ulkopuolisiin tehtäviin ja erillisiin 

toimeksiantoihin. 

 

Kevan vastuullisen toiminnan ohjeissa mainitaan, että kaikilla urakoitsijoilla pitäisi 

olla RALA- eli rakentamisen laadun pätevyys, joka kertoo yrityksen vastuullisesta 

toiminnasta tilaajalle. RALA-pätevyys myönnetään toimialoittain RALA-

pätevyysnimikkeistön mukaan. Käytäntö on osoittanut ja tämän tutkimuksen 

haastatteluissakin ilmeni, että isännöitsijät ja kohdemanagerit eivät ole tietoisia tai 

eivät noudata Kevan vastuullisuusohjeistuksessa määritellyn  RALA-pätevyyden 

vaatimista urakoitsijoilta.  Ulkoisten managerointiyritysten haastateltavien taholta 

todettiin, että isännöitsijöiden tekemät hankinnat ovat määrältään pieniä verrattuna 

Kevan rakennuttamiseen ja peruskorjauksiin liittyviin hankintoihin, joten RALA-
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pätevyyttä ei tarvitse vaatia. Kevan kiinteistöjen suuremmat rakennus- ja 

peruskorjaushankinnat johdetaan Kevan toimesta, jolloin sopimusurakoitsijat 

kilpailutetaan kiinteistöjen rakennus- ja korjaushankkeisiin joko suoraan Kevan 

kiinteistöyksikön tai Kevan rakennuttamiseen ja projektinjohtoon erikoistuneiden 

asiantuntijoiden taholta. 

 

6.1 Näkökulmia tulevaisuuteen 

 

Kevan oman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa ratkaisevaa on se saadaanko 

kaukolämpö ylipäätään hiilineutraaliksi. Vaikka Keva ei voikaan tehdä omistamistaan 

kiinteistöistä täysin energianeutraaleja tai tuotettua kiinteistöissään paljon sähköä, niin 

tavoitteena kuitenkin on minimoida energiankulutus ja hankkia hiilivapaata energiaa 

ulkopuolelta. Kevalla on muutamia erikoiskohteita, joissa vuokralaisella on mm. iso 

konesali, joka tuottaa energiaa ja hukkalämpöä. Niiden energian talteen ottamisen 

hyödyntämistä tulisi entisestään kehittää esimerkiksi siten, että sovitaan vuokralaisen 

kanssa ylimääräisen lämmön talteen ottamisesta ja sen tuottaman hyödyn jakamisesta 

vuokralaisen kanssa. 

 

Energianhallinnan kannalta koronaepidemia on heilauttanut raaka-aineiden hintoja. 

Esimerkiksi kuparin hinta on vuoden aikana noussut yli 90 prosenttia, jolloin raaka-

aineiden kustannusvaikutus siirtyy suoraan toteutettavien toimenpiteiden ja 

urakoitsijoiden antamien tarjousten hintoihin. Toisaalta hintataso tällä hetkellä elää 

niin voimakkaasti, että urakoitsijat joutuvat pitämään melko lyhyitä tarjousaikoja. 

Tämä vaikuttaa suoraan Kevan tuottotavoitteiden ennustamiseen, kun aiemmin 

tehdyssä selvityksessä energiansäästötoimenpiteen budjettihinnalla tehty 

investointipäätös ei pädekään, koska hintatason voimakkaan nousun takia budjetti ei 

riitä tai toimitusaikojen ja materiaalien saatavuudessa on ongelmia, mikä edelleen 

vaikuttaa investointien toteutusaikatauluun. Ennustettavuus heikkenee edelleen 

ainakin lähitulevaisuudessa, kun laitetoimittajat voivat pitää tarjouksensa voimassa 

vain viikon. 
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Kiinteistösijoittamisessa sijoitusten tuotto on aiemmin perustunut arvonnousuun ja 

vuosittaiseen tuottoon, mutta tulevaisuudessa myös kestävyyden dimensiolla on oma 

vaikutuksensa Kevan asettamien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 

2030 mennessä. Vaikka tavoite on kunnianhimoinen ja onnistutaanko siinä 

kirjaimellisesti vai ei, antaa se kuitenkin suunnan päätöksentekoon. Lisäksi se 

mahdollistaa kestävään kehitykseen perustuvien päätösten tekemisen, vaikka niistä 

saattaa muodostua enemmän kustannuksia kuin ympäristöä enemmän kuormittavilla 

taloudellisesti edullisimmilla tavoilla. Toki kunnianhimoisetkin tavoitteet voidaan 

saavuttaa, mutta niitä voi olla mahdoton saavuttaa järkevillä investoinneilla. 

Muutaman vuoden kuluttua todennäköisesti jo voidaan arvioida toteutettavien 

toimenpiteiden suhde kokonaistavoitteeseen. 

 

Kevassa tavoitteena on toimia etukäteen ja tehdä vastuullisia sijoituspäätöksiä, jotka 

kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja tuottavat myös taloudellista hyötyä. 

Todennäköisesti energiakulut ja energian hinta tulevat nousemaan tulevaisuudessa, 

ainakin päästöllisen energian hinta. Kun talous kiristyy entistä enemmän, on valtion 

puututtava kehitykseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että saastuttamiselle asetetaan 

hinta mm. verojen muodossa. Tähän Kevassa varaudutaan jo etukäteen toimimalla 

vastuullisesti ja kestävästi, mikä on myös taloudellisesti järkevää. 

 

Kevassa tullaan edelleen panostamaan lämmitysremontteihin samalla, kun 

energiayhtiöiden kanssa käydään keskustelua siitä, millä mallilla ostetaan muualla 

tuotettua puhdasta energiaa. Kevan kiinteistöissä tullaan lisäämään itse tuotetun 

energian määrää ja tuodaan sitä verkon yli muihin kohteisiin, mikäli se on järkevää. 

Jopa geokentän tekemistä omalle vapaalle tontille on mietitty samoin kuin 

aurinkosähköjärjestelmien asentamista. Joka tapauksessa aktiivinen 

energialaitosyhteistyö tulee olemaan merkittävä tekijä Kevan vastuullisuustavoitteissa. 

 

Edelleen taloteknisellä tasolla kohteet, joissa on panostettu mm. ilmanvaihdon ja 

valaistuksen tarpeenmukaiseen ohjaukseen, kiinteistöjen energiakulut pienevät, kun 

teknisillä ratkaisuilla voidaan automaattisesti reagoida käyttöasteen muutokseen mm. 

etätöiden lisääntyessä. Kun tiloissa ei ole ihmisiä, valaistus ei ole turhaan päällä ja 
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ilmanvaihto ei pyöri tarpeettomasti täydellä teholla. Perinteisesti aikaohjelmilla 

ilmanvaihtoa ja valaistusta ohjaavissa kiinteistöissä energiankulutus ei muutu 

käyttöasteen mukaan, mikä puolestaan vaikuttaa vuokratuottojen laskemiseen 

energiakustannusten noustessa. 

 

Energianhallinnassa kiinteistöjen kehittäminen energiatehokkaammiksi on tärkeää 

myös tulevaisuudessa. Yhtälailla tärkeää on ylläpitää energiatehokkuuteen liittyviä 

järjestelmiä siten, että saavutettu taso säilytetään mittareiden ja järjestelmän aktiivisen 

seurannan avulla esimerkiksi kiinteistöjen etähallinnan keinoin. Huoltoyhtiön rooli 

korostuu entisestään vikojen tehokkaassa havainnoinnissa ja korjaustoimenpiteiden 

toteuttamisessa. Edelleen keskeistä on energianhallintajärjestelmien kokonaisvaltaisen 

ylläpidon ja kehittämisen ohjaaminen kohti kohteiden aktiivisen energiankulutuksen 

seurantaa sekä nopea reagointi poikkeamiin energianhallintajärjestelmien toiminnassa. 

Kevan kiinteistöjen energianhallintajärjestelmien prosessien yhtenäistäminen voisi 

hyvinkin olla pohtimisen arvoinen kehityskohde tulevaisuudessa. Tosin se voi olla 

haastavaa toteuttaa sirpaleisessa isännöinti- ja kohdemanagerointikentässä sekä vielä 

sirpaleisemmassa huoltoyhtiökentässä. 

 

Takuunalaisissa uudis- tai peruskorjauskohteissa rakennus- tai saneerausurakoitsijaa 

valittaessa voisi esimerkiksi talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa tehdä ylläpidon 

aikaisen taloteknisen huoltosopimuksen takuuajanjälkeiselle huollolle. 

Energianhallintaan liittyvät talotekniset järjestelmät vaativat erikoisosaamista, jota 

perinteisillä kiinteistöhuoltoliikkeillä harvoin on. Näin huoltoliikkeet päätyvät 

kuitenkin tilaamaan korjaustyön talotekniikan asiantuntijayrityksiltä. 

Kilpailutusvaiheessa etenkin isompien hankkeiden ja kohteiden, joissa tekniikka on 

kriittisempi tekijä, voisi taloteknisten laitteiden huollon ja ylläpito sisällyttää 

urakkasopimukseen urakan kilpailutusvaiheessa.  

 

Vaikka yhä enemmän tulee sähköautoja, niin yksityisautoilun kuormituksesta aiheutuu 

haittoja ympäristölle ja kokonaisuuden kannalta olisi kestävää käyttää 

joukkoliikennettä. Jonkun verran suuntaa on Kevassa saatu muutettua, mutta 

vanhastaan autopaikkojen vuokrat ovat liian halpoja ja vuokrien kohottaminen koetaan 



 

   

 

73 

vaikeaksi. Jostain syystä raha on helpompi ottaa toimistojen puolelta. Taloudellisesti 

se saattaa olla järkevää, mutta se ei ole välttämättä vastuullinen tapa toimia ympäristön 

kannalta. 

 

Jatkossa autopaikkojen vuokraamiseen tulee selkeästi murros, kun autopaikat 

sähköistetään. Siinä yhteydessä hinnoittelukin muuttuu pysäköintioikeusperusteiseksi 

eikä nimettyjä paikkoja enää ole. Sellaisissa pysäköintihalleissa ja parkkialueilla, 

joissa vain osa paikoista on sähköistettyjä ja osa ei, pysäköintioikeuksien myötä 

niukkoja resursseja tullaan käyttämään tehokkaammin. 

 

Rakennusliikkeissä autoilun sähköistymistä ei ole huomioitu riittävästi, sillä ne 

rakentavat vain viranomaisten vaatiman minimimäärän sähköautojen latausinfraa. 

Rakennusliikkeen kannalta projekti loppuu siihen, kun se on myynyt kohteen. 

Institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta kiinnostavaa on 30 vuoden käyttövaihe, 

jolloin kiinteistöjen kannalta olisi järkevää, että vähintään varattaisiin sähköauton 

latauksen mahdollistava varaus kaikkiin autopaikkoihin, sillä 10 vuoden päästä 

enemmistö autoista on sähköautoja ja 20 vuoden päästä kaikki. 

 

Laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna Kevan toiminnalla on aidosti 

yhteiskunnallista merkitystä, sillä Suomen hiilidioksidipäästöistä 1/200 (0,5%) syntyy 

Kevan toiminnasta. Jos Keva onnistuu saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa 

vuoteen 2030 mennessä, on sillä aidosti yhteiskunnallista ja ympäristöllistä merkitystä. 

Jos kaikki vastaavat toimijat olisivat samanlaisia, niin 200 vastaavalla ohjelmalla olisi 

merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä toimintoja kiinteistöjen sisäisessä ja 

ulkoisessa aktiivisessa ja kestävään kehitykseen tähtäävässä johtamisessa ja 

omistajaohjauksessa edellytetään sekä toisaalta tunnistaa vaihtoehtoisia aktiivisen 

omistajaohjauksen ja johtamisen toimintatapoja kohdeorganisaation suorien 

kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksen 

tavoite oli myös pyrkiä antamaan kohdeorganisaatiolle informaatiota ulkoistettujen 

kiinteistömanagereiden aktiivisempaan omistajaohjaukseen kohdeorganisaation 

ympäristöstrategiaa mukaillen. Lopuksi arvioidaan tämän tutkimuksen luotettavuutta 

ja pohditaan lisätutkimusaiheita. 

 

Tutkimuskysymys 1: 

Miten tutkittavan kohdeorganisaation ulkoistettua kiinteistöjen johtamista 

voidaan tehostaa ja samanaikaisesti parantaa sen laatua kestävään kehitykseen 

perustuvan aktiivisen omistajaohjauksen kautta? 

 

Kiinteistöjen ulkoistetun johtamisen tehostamisesta julkaistun kirjallisuuden ja tämän 

tutkimuksen tulosten myötä voidaan todeta, että kiinteistöjohtamisessa menestyminen 

edellyttää enemmän strategisia johtamis- ja kiinteistöjen kehittämistaitoja kuin kapea-

alaisia teknisiä tai taloudellista osaamista vaativia taitoja. Lisäksi tarvitaan uusia 

instituutioita luomaan kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta. Kiinteistöhallinnan 

paradigman luovat kiinteistöpolitiikka sekä tilatiedot ja kestävään kehitykseen 

perustuva kiinteistöjohtaminen, jotka toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa kohti 

kokonaisvaltaista kestävää kehitystä (Gross & Zrobek, 2015, 353). Agentin ja 

päämiehen välisiin intressiristiriitoihin liittyviä tekijöitä voidaan pienentää aktiivisen 

omistajaohjauksen avulla, mm. valitsemalla päämiehen vision jakavia lojaaleja ja 

luotettavia ulkoisia toimijoita sekä huolellisesti perehdyttämällä agentti päämiehen 

toimintastrategiaan, organisaatiokulttuuriin ja menettelytapoihin. Lisäksi tulee 

jatkuvasti valvoa agentin sopimusvelvoitteiden täyttymistä ja ulkopuolisiin 

agenttipalveluihin liittyviä kustannuksia. (Gibler & Black, 2004, 137-138;Wergzyn, 

2015, 13.) 
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Onnistuessaan ulkoistaminen antaa päämiehelle mahdollisuuden paremmin keskittyä 

ydinliiketoimintaansa ja tuo kilpailuetua kustannus- ja investointisäästöjen muodossa. 

Ihannetilanteessa ulkoistettu palveluntuottaja toimittaa päämiehelle tämän 

määrittelemät laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti ja päämiehen 

ydinliiketoimintaa tukien. Kokonaisvaltaisen ulkoistamisen sijasta päämies voi 

saavuttaa kustannussäästöjä ja ammattitaitoisempaa osaamista hankkimalla 

erityisosaamista yksittäisiltä palveluntuottajilta ylimääräisen kustannustason jäädessä 

pois. (Gibler & Black, 2004, 140-156.) 

 

Kevassa kiinteistöjen johtamisessa vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään ja 

tulevaisuudessa sijoitusten vastuullisuutta ohjaa kansainväliset tavoitteet ja sääntely 

kohti avoimempaa ja läpinäkyvämpää kiinteistöliiketoimintaa. Lisäksi Kevan 

kiinteistösijoitusten vastuullisuus ja aktiivinen omistajaohjaus auttavat riskien 

hallinnassa. 

 

Ulkoisten managereiden ja isännöitsijöiden omistajaohjauksen haasteista huolimatta 

Kevassa tunnistetaan managereiden ja isännöitsijöiden osaaminen eikä kuvitella, että 

kaikki osaaminen on omistajan päässä. Managereilla on paljon osaamista ja Kevalla on 

tarvetta ostaa asiantuntemusta ulkopuoleltakin. Jos esimerkiksi jossain muualla on 

jotain hyviä käytäntöjä kiinteistöjen vastuullisessa johtamisessa, niin kevalaiset 

toivovat hyvien käytäntöjen kulkeutuvan myös Kevaan. Kevassa koetaan hyväksi se, 

että managerit ja isännöitsijät osoittavat omaa ajattelua, vaikkakin isompia päätöksiä 

tehdessään tulee ensin keskustella kevalaisten kanssa. 

 

Toisaalta ulkoistettujen kiinteistömanagerointiyritysten isännöitsijöiden ja 

kohdemanagereiden vaihtuvuus ja Kevan hankkeiden eteenpäin viemisen 

sisäistäminen ovat muodostuneet haasteellisiksi Kevan sijoituskiinteistöjen 

tavoitteiden toteuttamisessa. Vaihtuvuuden pienentäminen ja henkilöiden tapa 

suhtautua asioihin vaativat kehittämistä, sillä vaihtuvuus on koko alan ongelma mm. 

palkkakilpailun ja vaativan asiakaspalvelutyön vuoksi. Lisäksi isännöintiin ja 
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kohdemanagerointiin pitäisi saada enemmän osaavia tekijöitä, sillä osaavista 

isännöitsijöistä ja kohdemanagereista on pulaa mm. eläköitymisen myötä. 

 

Aktiivinen omistajaohjaus tai strategia koetaan Kevassa isompana linjana siitä, mihin 

Kevassa pyritään ja mitkä ovat ne suuret asiat, mitä tavoitellaan päivittäisessä 

tekemisessä, miten se heijastuu pieniin päätöksiin arjessa ja myös ulkoisten 

managereitten tekemiseen. Keskeisenä tavoitteena tulevaisuudessa tulee olemaan 

vastikään varsinaisesti käynnistetyn omistajaohjauksen aktiivisempi johtaminen, siten 

että koko verkosto aktivoituu omistajaohjaukseen. Lisäksi on tärkeää, että 

omistajaohjaukseen liittyviä asioita mietitään korkeammastakin perspektiivistä, koska 

kiinteistösijoittamisen kannalta kaikkein tärkein asia on sijoittautuminen eli missä 

kaupungeissa omistetaan ja hallinnoidaan kiinteistöjä ja mihin Keva rahaa sijoittaa. 

 

”Koska niin pitkästä aikavälistä puhutaan, niin se, kasvaako joku kaupunki 

yhden prosentin vuodessa vai kutistuuko se yhden prosentin vuodessa, niin siinä 

on 50 vuodessa niin valtava ero sitten, jos se trendi on tommoinen. Että sillä, 

mihin me sijoitetaan ja mihin rakennetaan, niin se on isossa kuvassa se kaikkein 

tärkein asia ja se pitää meillä olla kohdallaan.” 

 

Tutkimuskysymys 2: 

Miten ulkoistetut kiinteistöjen johtamista toteuttavat yritykset ottavat huomioon 

omistajan määrittelemät kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen 

vaatimukset? 

 

Collins ym. (2018, 247 ) ovat tutkimuksessaan havainneet, että kiinteistöpalvelujen 

tuottamisella ja kiinteistöjen ylläpidolla on yhtä lailla merkittävä vaikutus kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja niistä johtuvien kustannusten 

muodostumisessa. Adams ym. (2016, 180-181) puolestaan painottaa harkittuja 

muutoksia organisaation filosofiaan, arvoihin, tuotteisiin, prosesseihin ja käytäntöihin 

luomaan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä arvoja taloudellisen tuottotavoitteen 

lisäksi kestävyyteen tähtäävässä innovoinnissa (sustainability-oriented innovation 

SOI). 



 

   

 

77 

 

Adams ym. mukaan (2016, 184) kestävän kehityksen malleissa organisaatiot  

enimmäkseen omaksuvat yrityksen sisäisen näkökulman, joka on passiivinen, 

reaktiivinen ja asteittainen tai ennakoiva  integroitaessa ja sisällyttäessä kestävää 

kehitystä yrityksen strategiaan. Viime aikaisissa malleissa kestävyyden haasteet 

tulevat esille järjestelmätason ongelmina, jolloin kestävyyden tavoittelu saattaa 

muodostua liian suureksi yksittäiselle organisaatiolle. 

 

Adamsin ym. luoma SOI-malli käsittää kolme pääkohtaa, jossa (1) 

innovaatioaktiviteetit operationaalisessa optimoinnissa tarkoittaa samojen asioiden 

tekemistä pienten parannusten avulla paremmin samalla vähentäen aiheutettua haittaa, 

(2) organisatorinen transformaatio puolestaan edustaa perustavanlaatuista muutosta 

ajattelussa tuottaa vähemmän haittaa ja luoda lisäarvoa yhteiskunnalle, kun (3) 

järjestelmän rakentaminen vaatii jo radikaalin muutoksen ajattelussa kohti 

yhteistyössä luotavaa kestävän kehityksen arvoa. (Adams ym. 2016, 185-192).  

 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio Keva on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen 

saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä aktiivisen omistajaohjauksen ja 

kestävyyteen tähtäävien vastuullisuustavoitteiden avulla. Adamsin SOI-mallissa 

Kevan tahtotila on rakentaa kestävän kehityksen järjestelmää yhteistyössä ulkoisten 

kohdemanagereiden ja energiahallinnan asiantuntijoiden kanssa. Kevan 

kiinteistöyksikön henkilöstön ja energiahallinnan asiantuntijan radikaali muutos 

ajattelussa on jo toteutunut. Toistaiseksi Kevan energianhallintaan ja 

ympäristöstrategiaan liittyvien innovaatioaktiviteettien operationaalisen optimoinnin 

etenemistä hidastaa Kevan ulkoisten kiinteistömanagerointiin erikoistuneiden 

yhteistyöorganisaatioiden järjestäytyminen ja Kevan omistajatahdon aktiivinen 

toteuttaminen niissä. 

 

Kevan ulkoiset kohdemanagerit kokevat Kevan kestävän kehityksen tavoitteet 

toisaalta tärkeiksi ja toisaalta  haasteelliseksi toteuttaa, sillä heidän edellytetään 

hoitavan Kevan kiinteistökohteiden kestävään kehitykseen liittyviä 

ympäristöstrategisia tavoitteita Kevan kiinteistöjen hoitorutiinien ja perustehtävien 
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ohella. Lähtökohtaisesti ulkoisten kiinteistöjen managerointiyritysten henkilökunta on 

osaavaa ja hallitsevat perustehtävänsä, mutta energianhallintaan ja kestävän 

kehityksen hallinnointiin liittyy teknistä erikoisosaamista, mitä kaikilla ei ole. Suurin 

osa isännöitsijöistä ja kohdemanagereista on hallinnollisia isännöitsijöitä, joilla on 

mahdollisuus erikseen saada asiantuntijatukea mm. rakennuttamispalveluihin sekä 

halutessaan koulutusta asioihin, joista he ovat kiinnostuneita. Osa opiskelee tekniikoita 

ja uusia asioita oma-aloitteisestikin. Isännöinti- ja kiinteistömanageroinnin alalla on 

vilkas vaihtuvuus, joten pohdittavaksi jää isännöitsijän tai kohdemanagerin viihtyvyys 

tehtävässään. Ulkoistettuja toimintoja harjoittavalla kiinteistöomistaja-asiakkaalla on 

siihen suuri merkitys ja vaikutusmahdollisuuskin. 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa ilmeni, että ulkoisten 

kiinteistömanagerointiyhtiöiden ohella myös kiinteistöhuoltoyhtiöissä kestävän 

kehityksen muutos on Adamsin SOI-mallissa tasolla 1, ts. innovaatioaktiviteettien 

tekemistä pienten parannusten avulla samalla vähentäen aiheutettua haittaa. 

Kiinteistöhuoltoyhtiöissä ajattelun lähtökohtana on tehdä asioita niin kuin ennenkin. 

Toisaalta mm. uuteen energianhallintateknologiaan liittyvä osaaminen vaatii eri alojen 

asiantuntijoiden osaamista, mikä on muodostunut kiinteistöhuoltoyhtiöiden haasteeksi 

perinteisen ajattelun ohella. Energianhallinnan ja ympäristöstrategisten tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta nopea reagointi mm. lämmöntalteenottolaitteiston tai valvonta-

alakeskuksen lähettämiin hälytyksiin on tärkeää laitteiston optimaalisen toiminnan 

kannalta. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset 

 

Tutkimuksen empiirinen analyysi perustui tarkoin aiheeseen valikoituihin haastattelu- 

ja tutkimuskysymyksiin, mikä puoltaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 

primääriaineisto kerättiin 20 haastattelukysymystä käsittävien puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa sijoituskiinteistöjen 

johtamisen asiantuntijaa lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 

eettisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota siten, että haastattelu- ja tutkimustulosten 

käsittely on toteutettu luottamuksellisesti ja anonyymisti. 
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Tutkijan tavoitteena oli kerätä tietoa kohdeorganisaation suoriin sijoituskiinteistöihin 

liittyvästä johtamisesta eikä sitä voida yleistää koskemaan kaikkien 

sijoituskiinteistöjen johtamista. Siksi jatkotutkimuksia tarvitaan suoriin 

sijoituskiinteistöihin liittyvästä aktiivisesta omistajaohjauksesta kohti kestävää 

kehitystä. Edelleen jatkotutkimusaiheet voivat liittyä kestävyyden luotettavampaan 

mittaamiseen huomioiden mm. kiinteistöjen modernisoinnin ja autopaikkojen vaikutus 

kokonaiskestävyyteen. Kestävyyteen tähtäävän verkoston menestyksekkääseen 

hallintaan vaaditaan innovatiivisia menettelytapoja sekä institutionaalisia sääntöjä ja 

yleissopimuksia. Lisäksi kiinteistöjen kehittämisessä tulee huomioida myös yksilöt ja 

yritysten päätöstentekijät.  

 

Kestävyys on vahvasti asiayhteydestä ja paikallisuudesta riippuva käsite, jonka 

mittaaminen ja standardisointi liittyy paikallistuntemukseen ja siihen liittyvään 

reflektointiin. Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus jää kirjallisuudessa edelleen 

melko epämääräiseksi. Toisaalta voidaan kysyä onko ratkaisu kestävyyteen vihreässä 

rakentamisessa ja aluesuunnittelussa, toiminnallisuudessa ja infrastruktuurissa, 

elämänlaadussa, paikallisten yrittäjien rohkaisemisessa innovointiin vai jossain 

muussa tekijässä.  
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9 LIITTEET 
 

Liite 1. Kiinteistöliiketoiminnan laajalle ulottuvia rahavirtoja vastuullisessa 

Kiinteistöliiketoiminnassa (Rakli, 2021) 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 

 

• Mitä Kevan vastuullisuuteen liittyvä kestävä kehitys ja omistajaohjaus mielestäsi 

tarkoittaa Kevan omistamien kiinteistöjen manageroinnissa? 

• Miten Kevan omistajaohjaus on muuttunut Kevan kiinteistöjen manageroinnissa 

keväällä 2020 julkaistun ympäristöstrategian myötä ja miten se eroaa vuonna 2016 

aloitetusta energiamanageroinnista? 

• Miten Kevan vastuullisuuden ja omistajaohjauksen tahto toteutuu managerointiyhtiön 

operatiivisessa toiminnassa ja miten toimintaohjeiden noudattamista seurataan? Mitä 

mittareita käytetään ja miten niitä tulkitaan Kevan vastuullisuuden mittareiden 

valossa? (että Kevan asettamat  vastuullisuuden strategiatavoitteet saavutetaan) 

• Miten Kevan vastuullisuustavoitetahto konkreettisesti ilmenee kiinteistöjen 

rakentamisen ja korjaamisen suunnittelussa, rakennuttamisessa, vuokraamisessa ja 

manageroinnissa? Onko luotu selkeitä toimintaohjeita tai toiminnan kriteereitä 

managereille, konsulteille ja hankinnalle? 

• Mitä haasteita koette kohdanneenne Kevan omistajatahdon noudattamisessa 

toiminnassanne? 

• Miten toimintaa ohjataan uudelleen omistajatahdon palauttamiseksi, onko siihen 

toimintaohjeita? 

• Miten kiinteistöjen käyttäjiä osallistetaan Kevan uuden ympäristöstrategian mukaisten 

tavoitteiden saavuttamiseen? 

• Manageroinnin laatu: onko teillä riittävää teknistä ja hallinnollista osaamista Kevan 

uuden ympäristöstrategian ja siihen liittyvän vastuullisuustavoitteen toteuttamiseen? 

• Miten kiinteistöjen vastuullisuusraportointia on kehitetty sen jälkeen, kun Kevan 

ympäristöstrategia keväällä 2020 julkaistiin? 

• Institutionaalisella kiinteistösijoittajalla on luonnollisesti sijoitustuottotavoitteet. 

Aiemmin sijoitusten tuotto on perustunut enemmänkin arvonnousuun ja vuosittaiseen 

tuottoon. Miten arvioit vastuullisuusdimension mukaantulon vaikuttavan 

tuottotavoitteeseen? 

• Miten arvioit Kevan uusien vastuullisuustavoitteiden merkitystä kiinteistöjen 

kehitysprosesseissa seuraavan 10 ja 20 vuoden kuluessa? 
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• Klassisen agenttiteorian mukaan ulkoisille managereille/agenteille saattaa olla eduksi 

tehdä asioita, jotka suosivat heitä omistajien kustannuksella. Miten tällaiseen 

ristiriitaiseen toimintaan tulisi mielestäsi puuttua omistajaohjauksessa ja toisaalta 

managerointiyhtiön toiminnassa? 

• Miten kehittäisit yhteistyötä Kevan kanssa? 

• Miten tämän hetkinen maailmantalouden tilanne tulee mielestäsi vaikuttamaan 

kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistöjen kestävän kehityksen rahoittamiseen?  

• Mikä sinusta on tulevaisuuden kannalta Kevan aktiivisen omistajaohjauksen ja 

kestävän kehityksen merkitys laajemmin ja oman työsi kannalta? 

• Missä laajuudessa kiinteistöjen ympäristösertifiointi on mielestäsi tarpeellista? 

• Mitä hyväksi havaittuja kehitystoimenpiteitä haluaisit yleisesti tuoda kiinteistöjen 

managerointiin? 

 


