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Kiinteistöammattilaisten järjestö 
RICS rantautuu Suomeen  
 
RICS, maailman johtava kiinteistöalan ammattilaisten järjestö, on rantautunut 
Suomeen. Järjestöllä on tällä hetkellä 35 suomalaisjäsentä, jotka ovat osoittaneet 
täyttävänsä järjestön kansainvälisten standardien mukaiset ammattitaito- ja 
etiikkavaatimukset. RICS vahvistaa nyt jalansijaansa Suomessa perustamalla 
paikallisen hallituksen. 
 
RICS Suomen hallituksen puheenjohtajaksi on kutsuttu KTI Kiinteistötieto Oy:n 
toimitusjohtaja Hanna Kaleva (FRICS). Hallituksen muita jäseniä ovat Associate Director, 
Asset Management Joona Suomela (MRICS) Cornerstone RE Advisers; toimitusjohtaja Kai 
Keituri (FRICS), Newsec Oy; hallituksen puheenjohtaja Matti Ahrelma (MRICS), 
Tuloskiinteistöt Oy; Head of Fund Management, Property Pertti Vanhanen (FRICS), 
Aberdeen Asset Management; johtaja Seppo Koponen (MRICS),  Realia Management; 
johtaja Tero Lehtonen (MRICS), Jones Lang LaSalle sekä toimitusjohtaja Vesa Immonen 
(FRICS), Kiinteistö-Tapiola Oy.  
 
Hallitus on nostanut ensimmäiseksi tavoitteekseen RICS:in tunnettuuden lisäämisen 
Suomessa. Organisaation ja sen standardien laajemman tuntemuksen kautta pyritään 
saamaan uusia jäseniä järjestöön. RICS Suomi on osa RICS:in vuonna 2010 perustettua 
pohjoismaista verkostoa, jossa on nykyisellään yli 200 jäsentä pääosin Tanskasta ja 
Ruotsista – ja nyttemmin myös Suomesta. Pohjoismaissa suosituimpia pätevöitymisalueita 
ovat kiinteistötransaktioiden, -arvioinnin, -johtamisen ja -sijoittamisen osa-alueet. RICS:in 
jäseneksi voi hakeutua suorittamalla pätevyysarviointikokeen jollakin lähes 
kahdestakymmenestä RICS-pätevyysalueesta. Kokeeseen pääsy edellyttää riittävää 
koulutustaustaa ja työkokemusta. Kokeen suorittaneet saavat oikeuden käyttää MRICS-
tunnusta. Osa suomalaisistakin jäsenistä on kutsuttuja fellow-jäseniä, josta on osoituksena 
FRICS-tunnus. 
 
“Uskon, että RICS tuo mukanaan lisää ammattimaisuutta ja läpinäkyvyyttä Suomen 
kiinteistömarkkinoille. Näin Suomi kasvattaa tunnettuuttaan ja näkyvyyttään myös 
kansainvälisesti. Kiinteistöalan ammattilaiset haluavat pätevöityä osoittaakseen täyttävänsä 
RICS:in korkeat ammattitaito-, menetelmä- ja eettiset vaatimukset. Asiakkaan näkökulmasta 
RICS-pätevyys on tae ammattimaisuudesta ja palvelun korkeasta laadusta”, sanoo Hanna 
Kaleva. 
 
Kansainvälisesti tunnustetun pätevöitymisen lisäksi RICS tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden 
kansainväliseen verkottumiseen ja kouluttautumiseen. “On hienoa päästä vaikuttamaan 
tämän arvovaltaisen hallituksen kautta. Suomesta on viime vuosina tullut kiinteä osa 
eurooppalaista kiinteistömarkkinaa, joka tunnetaan hyvin ja jota arvostetaan laajalti. Uskon, 
että kansainvälisten toimintatapojen ja standardien omaksumisen kautta voimme edelleen 
kehittää kilpailukykyämme ja arvostustamme maailmalla”, sanoo Hanna Kaleva.  
 
Lisätietoja: Hanna Kaleva, puh 040 5555 269 
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Notes to editors:  
 

 

About RICS 

RICS is the world’s leading qualification when it comes to professional standards in land, 
property and construction. 

 
In a world where more and more people, governments, banks and commercial organisations 
demand greater certainty of professional standards and ethics, attaining RICS status is the 
recognised mark of property professionalism. 
 
Over 100 000 property professionals working in the major established and emerging 
economies of the world have already recognised the importance of securing RICS status by 
becoming members. 
 
RICS is an independent professional body originally established in the UK by Royal Charter. 
Since 1868, RICS has been committed to setting and upholding the highest standards of 
excellence and integrity – providing impartial, authoritative advice on key issues affecting 
businesses and society. RICS is a regulator of both its individual members and firms enabling it 
to maintain the highest standards and providing the basis for unparalleled client confidence 
in the sector. 
 
For further details click here.  
 
For more information: 
 
Laura Lindberg 
PR Manager - RICS Europe  
T: +32 (0)27394227 
E: llindberg@rics.org 
W: ricseurope.eu 
 
Mikael Wadsten  
Regional Manager - RICS Nordic  
Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, Sweden 
+46 (0)8 410 95 800 
   mwadsten@rics.org׀
www.ricseurope.eu 
 

 
 


