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Kiinteistöalan Koulutussäätiö on perustettu vuonna 1989 ja sen tavoitteena on edistää kiinteistö- ja 
rakennusalan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja arvostusta. 
 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö julistaa jaettavaksi seuraavat määrärahat: 
 

1. Stipendi maisteri/ alan syventymisalueisiin liittyvän AMK-tutkintoon liittyville 
valmiille tai valmistuville opinnäytetöille. 
 
Stipendejä jaetaan vuonna 2008 maksimissaan 8000 euroa yhden stipendin olleessa 
enimmillään 2000 euroa. Opinnäytetyön tulee käsitellä yhdyskuntarakenteen 
kestävää kehittämistä seuraavista näkökulmista: 
• Kestävät ja energiatehokkaat alueet ja rakennukset 
• Tiivistävä kaavoitus  
• Uudet yhdyskuntakonseptit 
 
Stipendit myöntää Kiinteistöalan Koulutussäätiön asiamies. Stipendien keskeisimmät 
myöntämisperusteet ovat 1) ajankohtaisuus 2) liiketoimintalähtöisyys 3) uutta 
ajattelua avaava ja 4) tutkimuksellinen ote. Hakuaika päättyy 11.8.2008. 

 
 

2. Apuraha tieteellisen tutkimukseen rahoittamiseen 
 

Apuraha on tarkoitettu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin, sen jälkeiseen tieteelliseen 
työhön sekä tutkimusryhmille. Apuraha on vuonna 2008 suuruudeltaan enintään 
12 000 euroa, ja se voidaan jakaa tarvittaessa myös useampaan osaan. Tutkimuksen 
tulee käsitellä yhdyskuntarakenteen kestävää kehittämistä seuraavista näkökulmista: 

• Kestävät ja energiatehokkaat alueet ja rakennukset 
• Tiivistävä kaavoitus  
• Uudet yhdyskuntakonseptit 
 

Apurahan myöntää Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallitus työvaliokunnan ja 
asiamiehen esityksestä ja myöntämisperusteena on 1) Kiinteistö-, rakennus ja 
kaupunkitalouden yhteistyöfoorumin suositus 
2) liiketoimintalähtöisyys ja 3) tutkimuksen tieteellinen merkittävyys.  
Hakuaika päättyy 15.9.2008 

Hakuohjeet 

• hakemukset on tehtävä Kiinteistöalan Koulutussäätiön lomakkeella (lomake 1 
stipendeille ja lomake 2 apurahoille), jotka löytyvät osoitteesta www.kiinko.fi  

• hakemukset liitteineen toimitetaan Kiinteistöalan Koulutussäätiöön, jossa niiden 
on oltava hakuajan päättyessä (kohta 1. 11.8.2008 mennessä ja kohta 2. 
15.9.2008 mennessä) 

• hakemus tulee postittaa osoitteella:  

Kiinteistöalan Koulutussäätiö  
Susanna Sairanen 
Malmin asematie 6 
00700 Helsinki 
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• hakulomake on päivättävä, allekirjoitettava ja postitettava, sähköpostin 
liitetiedostona tai telefaxina lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä  

• hakemus liitteineen ja henkilötietoineen on täytettävä huolellisesti, puutteellisesti 
täytettyihin hakemuksiin ei hankita täydennyksiä  

• hakemuksia ja liitteitä ei palauteta 
• tutkimushankkeen johtaja täyttää hakemuksen ryhmän puolesta ja liittää 

hakemukseen henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus ja verotuskunta) kaikista 
hankkeeseen osallistuvista  

• myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn  
• kaikkien apurahan saajien on jätettävä selvitys apurahan käytöstä erikseen 

ilmoitettavan määräajan kuluessa ja sitouduttava noudattamaan apurahan 
myöntäjän muita ehtoja apurahan käytöstä. 

Lisätietoja antavat: 

Säätiön asiamies, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, p. 09-3509 2928 tai 0400 432 598 

Koulutussuunnittelija Susanna Sairanen p.09-3509 2958 tai 0400 934 134 


