
 
 

 
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för 
äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Hemsö finns i närmare 90 svenska kommuner, 15 tyska städer och sedan 2013 även i 
Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och 
vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa 
hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgick per 2013-12-31 till närmare 23 
miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se 
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Hemsö rekryterar Jarkko Leinonen till Finland 
 
Hemsö Fastighets AB anställer Jarkko Leinonen som Country Manager för 
Hemsös finska verksamhet. Leinonen kommer senast från rollen som Head of 
Campus Development på Aalto universitet och har tidigare arbetat på det finska 
fastighetsutvecklingsbolaget Renor samt på finska statens fastighetsbolag 
Senate Properties.  
 
Leinonen kommer i sin roll som Country Manager Finland att arbeta med att stärka 
Hemsö på den finska marknaden samt säkerställa förvaltning av Hemsös befintliga 
bestånd i Finland. 
 
Med en fastighetsportfölj som idag uppgår till 24 miljarder kronor i Sverige, Finland och 
Tyskland är Hemsö en stor aktör i segmentet samhällsfastigheter. I december 2013 
förvärvade Hemsö sin första fastighet i Finland och i februari ytterligare en portfölj om 
15 fastigheter. Portföljen omfattar idag 16 fastigheter till ett värde av 1,2 miljarder SEK.  
 

- Jarkko Leinonen kan med sin erfarenhet och kunskap bistå Hemsö i att växa än 
mer i Finland säger Hemsös VD Per Berggren.  

Jarkko Leinonen börjar sin anställning på Hemsö den 15 augusti. Samtidigt som Jarkko 
Leinonen tillträder etablerar Hemsö sitt kontor i Finland.  
 
 

 

 

 

För vidare information vänligen kontakta 

Per Berggren, VD Hemsö     08-501 170 00 
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