Kiinteistöalan Koulutussäätiön tavoitteena on edistää kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten,
yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja arvostusta mm. jakamalla tutkimusmäärärahoja. Säätiö
on koulutustoiminnallaan ja rahoituksellaan tukenut alan kehitystä perustamisvuodestaan 1989.
Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa vuonna 2022 haettavaksi seuraavat määrärahat:
1. Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin
opinnäytetöihin, jotka ovat hyväksyttyjä 2021 tai sen jälkeen.
Vuonna 2022 stipendeinä jaetaan yhteensä 6000 euroa, josta yhden stipendin määrä on
enimmillään 500 euroa. Opinnäytetöiden tutkimusaiheiden tulee liittyä kiinteistö- ja
rakentamisalaan.
Stipendien keskeisimmät myöntämisperusteet ovat työn/tutkimuksen
1) ajankohtaisuus,
2) uutta ajattelua avaava näkökulma sekä
3) tutkimuksellinen ote.
Hakuaika on 15.3.2022 – 15.6.2022. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille syyskuun aikana.
2. Tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimukseen rahoittamiseen
Tutkimusmääräraha on tarkoitettu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin, niiden jälkeiseen
tieteelliseen työhön sekä tutkimusryhmille. Tutkimusmäärärahoina jaetaan vuonna 2020
yhteensä enintään 15 000 euroa, joista yhden apurahan määrä on noin 2000 euroa.
Tuettavien hankkeiden tulee liittyä kiinteistö- ja/tai rakentamisalaan.
Tutkimusmäärärahan myöntää Kiinteistöalan Koulutussäätiön apurahatoimikunta.
Määrärahan keskeiset myöntämisperusteet ovat
1) liiketoimintalähtöisyys,
2) eettisyys ja vastuullisuus,
3) uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja avaavat näkökulmat sekä
4) tieteellinen merkittävyys.
Rahoituksen myöntämisen perusteina huomioidaan myös mahdollista koulutusyhteistyötä ajatellen
tutkimustyön tuoma kiinteistöliiketoiminnan eri aihealueiden tuntemus ja valmiudet toimia
tutkielmien ohjaajana asiantuntijaroolissa.
Hakuaika on 15.3.2022 – 15.6.2022. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille syyskuun aikana.
Hakuohjeet lomakkeineen löytyvät osoitteesta www.kiinko.fi/tutkimus-jakehitys/tutkimustoiminnan-rahoitus maaliskuussa.
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Hakemukset on tehtävä Kiinteistöalan Koulutussäätiön lomakkeilla, jotka löytyvät
osoitteesta www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys
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 tutkimusmäärärahan saajien on jätettävä selvitys määrärahan käytöstä tai
toimitettava valmis työ sen valmistuttua ja sitouduttava noudattamaan tutkimusmäärärahan
myöntäjän muita ehtoja määrärahan käytöstä (esim. tulosten esittäminen lyhyesti Kiinkon
järjestämässä tapahtumassa teemasta riippuen Rakennuttaminen 2023- tapahtumassa
19.1.2023 Tampere-talossa ja/tai Kiinkon tutkielmatöiden ohjaus erillistä korvausta
vastaan).
Allekirjoitettu ja päivätty hakemus liitteineen postitetaan Kiinteistöalan Koulutussäätiöön alla
olevalla osoitteella ja niiden tulee olla perillä Kiinkossa viimeiseen hakupäivään mennessä.
Paperiset versiot arkistoidaan säätiölain edellyttämällä tavalla. Hakemukset lähetetään
myös sähköpostitse, osoitteeseen virpi.slotte@kiinko.fi
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Virpi Slotte
Malmin asematie 6
00700 Helsinki
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