PGP29
Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen 2022-2023

PGP29
ARVONLUONTI KIINTEISTÖLIIKETOIMINNASSA perustuu kiinteistömarkkinoiden muutosten ennakointiin ja tilojen käyttäjien tarpeiden
ymmärtämiseen. Kiinteistöalalla johtajan tehtäväkenttä sisältää keskeiset
liiketoimintajohtamiseen ja palvelutoiminnan organisoimiseen liittyvät näkökulmat.
Koulutuksen monialaisuus takaa ammatillisen kehittymisen yhteisellä foorumilla.
KOULUTUSOHJELMA PALVELEE kiinteistö- ja rakentamisalan johto- ja
asiantuntijatehtävissä toimivia ammattilaisia, jotka pääsevät päivittämään,
laajentamaan ja syventämään osaamistaan sekä valmentautumaan toimintaympäristön muutosten hallintaan.
OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSENÄ on vähintään kolmen vuoden kokemus
kiinteistöliiketoiminnan johto- tai asiantuntijatehtävistä tai kiinteistöjohtamisesta.
OHJELMA KOOSTUU seitsemästä lähiopiskelujaksosta, joihin jokaiseen liittyy
valmistava yksilötehtävä ja soveltava tiimitehtävä. Jokainen opiskelija valitsee
itselleen sopivan suoritustavan kahdesta eri vaihtoehdosta. Toisessa pääroolissa
on jatkuva reflektio ja toisessa tentittävä kirjallisuus. Molempiin suoritusvaihtoehtoihin kuuluu kirjallinen lopputyö.

”PGP-kurssin antina
oli monipuolinen tutustuminen
koko kiinteistöliiketoimintaan. Pidin
eri näkökulmista lähestyvien luentojen ja tehtävien
muodostamasta kokonaisuudesta. Näkemykseni ja
ymmärrys alaan kokonaisuutena laajeni ja myös oman
tehtäväkentän ulkopuolella olevat asiat tulivat tutummiksi.
Koulutusohjelman suorittaminen vaati sitoutumista, mutta
vastalahjaksi sai myös entistä laajemman
kontaktiverkoston alan ihmisistä.”
Johanna Häikiö,
SOK Kiinteistöässä

KIINTEISTÖJOHDON SERTIFIOINTI (KJs) on RAKLIn myöntämä osoitus
kiinteistö- ja rakentamisalan laaja-alaisesta ammatillisesta pätevyydestä. Työssä
ansioitumisen lisäksi sertifiointi edellyttää monipuolista kouluttautumista. PGP on
sertifioinnin edellyttämää kiinteistöjohtamiseen erikoistavaa koulutusta.
Mikäli osallistuja haluaa kytkeä opiskelun korkeakoulussa tapahtuvaan
jatko-opiskeluun, on asiasta sovittava ko. professorin kanssa. Koulutusohjelman
laajuus opintopisteinä on 30 ECTS.
PGP UUDISTUU JATKUVASTI, ja ohjausryhmällä on keskeinen asema kehitystyön
suunnannäyttäjänä. Tiivis yhteistyö alan huippujen kanssa takaa koulutusohjelman
tarkoituksenmukaisuuden ja oikeutetun arvostuksen.
KOULUTUSOHJELMAN OHJAUSRYHMÄ:
Kaj Hedvall, Senaatti-kiinteistöt
Jukka Heinonen, University of Iceland
Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto
Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
Antti Jäntti, Apteekkien Eläkekassa
Juho-Kusti Kajander, Boost Brothers
Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto
Tiina Kuokkanen, Esri Finland
Tero Lehtonen, JLL Finland

Jarkko Leinonen, Hemsö
Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus
Otto Oksanen, SOK Real Estate
Niko Pulli, Technopolis
Anna-Liisa Sarasoja, Newsec
Sanna Sianoja, Suomen Yliopistokiinteistöt
Sari Turunen, Eduskunta
Tapani Väljä, AG-Partners Corporate Finance
Kim Westberg, Sampo

Ohjelma
Infotilaisuus 16.6.2022 - etäyhteys, klo 13-15
1. jakso 31.8.-1.9.2022 - Kiinteistöala osana kansainvälistyvää taloutta
•
Maailmantalous ja kansantalous
•
Kiinteistöt osana sijoitus- ja pääomamarkkinoita
•
Kiinteistöt sijoitusmuotona, sijoitussalkun rakentaminen
2. jakso 11.-12.10.2022 - Yritystalous ja säädösympäristö
•
Yritystalouden hallinta, suunnittelu ja kehittäminen
•
Kiinteistöliiketoiminnan lainsäädännöllinen kehys
•
IFRS:n vaikutuksia kiinteistöliiketoimintaan
3. jakso 21.-22.11.2022 - Asiakaskokemus ja työyhteisöjohtaminen
•
Asiakaskokemuksen rakentaminen ja johtaminen
•
Monikanavaisuus markkinoinnissa
•
Työympäristön toiminnallinen kehittäminen
•
Tiedolla johtaminen ja itseohjautuvuus
4. jakso 10.-11.1.2023 - Kiinteistöinvestoinnit ja kannattavuuslaskenta
•
Investointilaskennan menetelmät ja käytäntö
•
Kiinteistöinvestointien rahoitus
•
Kiinteistöarvioinnin parametrit ja haasteet

5. jakso 6.-7.2.2023 - Kiinteistökehittäminen ja digitalisaatio
		
•
Kiinteistökehittämisen konseptit ja luovat periaatteet
		
•
Digitalisaation mahdollisuudet kiinteistöliiketoiminnassa
		•
Rakennusten älykkyys
6. jakso 21.-22.3.2023 - Yhteiskuntataloudelliset yhteydet ja vastuullisuus
		
•
Kiinteistöliiketoiminnan yhteiskuntataloudelliset yhteydet
		
•
Kaupunkirakenteet ja kaupunkiseutujen kehittäminen
		
•
Kiinteistöalan rooli kestävän kehityksen tekijänä
7. jakso 9.-10.5.2023 - Strategiatyö ja tulevaisuusperspektiivi
		
•
Strategiatyön ulottuvuudet kiinteistöliiketoiminnan eri 			
			osa-alueilla
		
•
Strategisen yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan 			
			lainalaisuudet
		
•
Tulevaisuusperspektiivin käyttö kiinteistöliiketoiminnan 			
			strategiatyössä
Opintomatka syksyllä 2022
Tutkielmaseminaari kesäkuussa 2023
Päättäjäiset 22.8.2023
Muutokset mahdollisia

PGP:lle on osallistunut
vuosien saatossa reilut 800
kiinteistöammattilaista erilaisista
organisaatioista.

Hinta
Koulutuksen hinta on osallistujille 5700 €. Valtion
tukema koulutus on arvonlisäverotonta.
Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 26.4.2022.
Hakemuksen voi täyttää:
www.kiinko.fi/2101017
Lähetämme koulutukseen hyvksytyille vahvistuksen
sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Mahdollinen
peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä vahvistuksessa
mainittuun päivämäärään mennessä. Myöhemmistä
peruutuksista veloitamme järjestelykuluina 50
% kurssin normaalista osallistumismaksusta. Jos
henkilö jättää saapumatta tilaisuuteen ilmoittamatta
peruutuksesta, veloitamme osallistumismaksun
kokonaisuudessaan. Myönnetty opiskeluoikeus on
henkilökohtainen.
Tiedusteluihin ja kysymyksiin vastaavat:
Kriste Mäkelä
koulutuspäällikkö
040 664 0901
kriste.makelai@kiinko.fi

Jenni Wiiala
koulutusassistentti
040 677 1170
jenni.wiiala@kiinko.fi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
puh. (09) 3509 290, www.kiinko.fi

