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Kiinteistöalan Koulutussäätiö on perustettu vuonna 1989 ja sen tavoitteena on 
edistää kiinteistöalan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja 
arvostusta.  

 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö julistaa haettavaksi seuraavat määrärahat: 
 
 
1. Stipendi yliopisto- tai korkeakouluopiskelijalle 
 
Stipendiä voivat hakea yliopisto- tai korkeakouluopiskelijat kiinteistöalan opinnäytetyön 
loppuunsaattamista varten. Opinnäytetyön tulee käsitellä   

• kiinteistöjen isännöintiä ja laskentatointa  
• kiinteistö- ja tilajohtamista  
• kiinteistötaloutta  
• palveluliiketoimintaa  
• kiinteistönhoitoa ja talotekniikkaa  
• rakennuttamista  
• rakentamistaloutta ja rakennussuunnittelua  
• kiinteistönvälitystä ja –arviointia ja vuokravälitystä  
• yhdyskunta- ja ympäristötaloutta tai  
• asumista.  

 
 
2. Määräraha ulkomaisen asiantuntijan työskentelyyn Suomessa 
 
Määrärahalla edistetään kiinteistöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan 
kansainvälistymistä. 
 
Arviointiperusteet ovat: 

- kansainväliset yhteistyösuhteet 
- hankkeen merkitys suomalaiselle kiinteistöalan tutkimus- ja yritystoiminnalle ja 
- suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. 

 
Yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitos tai yritys voi hakea 
määrärahaa ulkomaisen asiantuntijan tai tutkijan työskentelyyn Suomessa. 
Asiantuntijavierailun tarkoituksena tulee olla kiinteistöalan tutkimustyöhön 
osallistuminen, yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakouluopetuksen antaminen tai 
muun erityisosaamisen siirtäminen Suomeen. Määrärahalla voidaan korvata vierailijan 
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majoitus- ja matkakustannuksia ja se maksetaan alkuperäisiä kuitteja vastaan suoraan 
vierailijalle. Hakijana on ulkomaisen asiantuntijan kutsuva organisaatio.  
 
Ulkomaisen asiantuntijan tulee muun toimintansa lisäksi pitää yksi luento Kiinteistöalan 
Koulutussäätiön tai Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa, mikäli 
ajankohta sopii. 
 
 
3. Määräraha suomalaisen asiantuntijan työskentely ulkomailla 
 
Määrärahalla edistetään kiinteistöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan 
kansainvälistymistä. 
 
Arviointiperusteet ovat: 

- kansainväliset yhteistyösuhteet 
- hankkeen merkitys suomalaiselle kiinteistöalan tutkimus- ja yritystoiminnalle ja 
- suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. 

 
Kiinteistöalalla toimivat tutkijat, jatko-opiskelijat tai yritysten asiantuntija- ja 
kehittämistehtävissä toimivat voivat hakea määrärahaa opintomatkaan ulkomaille. 
Määräraha on tarkoitettu kattamaan majoitus- ja matkakuluja ja se maksetaan hakijalle 
alkuperäisiä kuitteja vastaan. 
 
Määrärahan saajan tulee Suomeen palattuaan pitää yksi luento Kiinteistöalan 
Koulutussäätiön tai Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa. 
 
 
Hakuohjeet 
 
Hakemukset tehdään oheisille lomakkeille ja hakuaika päättyy 30. elokuuta 2004. 
Määrärahoista päättää Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallitus. Stipendin/stipendien 
suuruus on yhteensä 4.000€ ja määrärahoja myönnetään yhteensä 6.000 €. Hakemuksia ja 
liitteitä ei palauteta. Määrärahan saajan on toimitettava kirjallinen raportti määrärahan 
käytöstä. 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Säätiön asiamies, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto 
puh. 09 3509 2928 tai 0400 432 598 
 
Kehityspäällikkö Marianna Luoma 
Puh. 09 3509 2974 tai 040 565 8958 
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STIPENDIHAHAKEMUS 
Yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoille opinnäytetyön 

loppuunsaattamista varten 
 
 
Nimi:_____________________________________________________________ 
 
Lähiosoite: ________________________________________________________ 
 
Postinumero: __________________ Postitoimipaikka: ______________________ 
 
Puhelin päivisin: __________________ Telefax: ___________________________ 
 
Sähköposti: _________________________________________________________ 
 
Työnantajan nimi: ____________________________________________________ 
 
Työtehtävä: _________________________________________________________ 
 
Työnantajan osoite: ___________________________________________________ 
 
Postinumero: ____________________ Postitoimipaikka: _____________________ 
 
Pankkiyhteys: _______________________________ 
 
Opinnot (yliopisto- tai korkeakoulu, opintosuunta, opintojen aloitusvuosi, suunniteltu valmistumisajankohta) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyö (aihe, ohjaaja, valmistumisajankohta, tiivistelmä liitteenä)____________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Saadut apurahat viimeisen kahden vuoden aikana:______________________________________________ 
 
Ratkaisemattomat apurahat:________________________________________________________________ 
 
Suosittelijat (suositukset liitteenä):___________________________________________________________ 
 
 
Päiväys: ___/___. 200  Allekirjoitus: ________________________________ 
 
Hakemus liitteineen postitetaan osoitteeseen: 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö 
Malmin asematie 6 
00700 Helsinki 
 
Kuoreen merkintä "Stipendihakemus" 
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MÄÄRÄRAHAHAKEMUS 
 

Määrärahaa haetaan: 
____ Ulkomaisen asiantuntijan työskentelyyn Suomessa 
____ Suomalaisen asiantuntijan työskentelyyn ulkomailla 

 
 
 
Hakija (organisaatio):________________________________________________ 
 
Lähiosoite: ________________________________________________________ 
 
Postinumero: __________________ Postitoimipaikka: ______________________ 
 
Puhelin: __________________ Telefax: __________________________________ 
 
Vastuuhenkilö:_______________________________________________________ 
 
Vastuuhenkilön tehtävä yrityksessä tai laitoksessa:___________________________ 
 
Vastuuhenkilön puhelin ja sähköposti: ____________________________________ 
 
Hankkeen sisältöä kuvaava nimi: _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Haettava rahoitus: _____________________________________________________ 
 
Pankkiyhteys: _______________________________ 
 
Hanke alkaa: ____________________ Hanke päättyy:_________________________ 
 
Hankkeen lyhyt kuvaus (tarkempi kuvaus liitteessä): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Muut vireillä olevat hakemukset: ___________________________________________________________ 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiön tilaisuudessa pidettävän luennon aihe ja ajankohta:____________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Hakemuksen liitteenä tulee olla hankkeen yksityiskohtainen kuvaus, jossa kuvataan hankkeen lähtökohdat ja 
tausta, tavoitteet, tehtävät, tiedotus ja tulosten sovellettavuus ja hyödyntäminen sekä hankkeen 
kokonaiskustannukset ja rahoitus. 
 
Päiväys: ___/___. 200  Allekirjoitus: ________________________________ 
 
Hakemus liitteineen postitetaan osoitteeseen: 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö 
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki 
  
Kuoreen merkintä ”Määrärahahakemus" 


