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OLISIKO NYT HYVÄ AIKA SYVENTÄÄ
KIINTEISTÖJOHTAMISEN OSAAMISTASI?
Kiinteistöjohtamisen koulutusohjelma on kehitetty
yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Vajaan vuoden
mittaisessa ohjelmassa käymme tutkitun teorian ja
innovatiivisimpien yritysratkaisujen valossa seikkaperäisesti
läpi keskeiset tekijät, toimintamallit ja työkalut, joilla
kiinteistöjohtaminen voi tuottaa lisäarvoa organisaation
ydintoiminnalle, henkilöstön hyvinvoinnille ja työn
tuottavuudelle.

Ohjelma
1. jakso

22.–23.9.2021 Helsinki:
Kiinteistöjen hallinnan, ylläpidon ja käytettävyyden
johtaminen (PM)

2. jakso

27.–28.10.2021 Helsinki:
Uusia työnteon tapoja tukeva toimitila- ja
työympäristöjohtaminen (FM)

3. jakso

24.–25.11.2021 Helsinki:
Kiinteistöomaisuuden ja -varallisuuden johtaminen (AM)

4. jakso

3.–4.2.2022 Helsinki:
Proptech, rakennusten älykkyys ja digitalisoituvat
kiinteistöpalvelut

5. jakso

23.-24.3.2022 Helsinki:
Kestävän kehityksen haaste ja tulevaisuuden rakennettu
ympäristö

6. jakso

19.-20.5.2022 Tallinna:
Projektityöseminaari ja koulutusohjelman päättäjäiset

Työskentely jaksoilla ja jaksojen välillä
Verkostoituminen ja keskinäinen sparrailu ovat olennainen osa
Kiinteistöjohtamisen koulutusohjelmaa. Jokaisella jaksolla on yksi
seminaaripäivä, joka kokoaa yhteen aiheen parhaat asiantuntijat
luennoimaan ja keskustelemaan kunkin kiinteistöjohtamisen osa-alueen
ajankohtaisimmista ratkaisuista, trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä.
Toisena päivänä seminaarin anti viedään käytäntöön soveltavalla
työskentelyllä vaihtuvissa ryhmissä. Intensiivipäivät ovat alan
ammattilaisten strukturoimia, ja kullakin jaksolla seminaaripäivän
puheenjohtaja toimii soveltavan päivän kouluttajana.
Jaksojen välillä reflektoidaan opittua sekä työstetään koulutusohjelman
teemat yhteen nivovaa projektityötä osaavien asiantuntijoiden
ohjauksessa. Koulutusohjelman päättävällä Tallinnan-jaksolla
projektitöiden tulokset käydään läpi erilaisia näkökulmia vertaillen, jolloin
hyöty projektitöistä jaetaan kaikkien koulutusohjelman osallistujien kesken.

KJs ja KiRa EMBA
Kiinteistöjohtamisen koulutusohjelma voidaan hyväksyä osaksi RAKLI:n
myöntämän kiinteistöjohdon sertifioinnin (KJs) edellyttämää koulutusta.
Koulutusohjelma hyväksytään myös osaksi Kiinkon ja Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulun kiinteistö- ja rakennusalalle räätälöimän
Executive MBA -ohjelman valinnaisia opintoja 10 opintopisteen laajuisena.

Koulutusohjelman
seminaaripäivissä verkostoidutaan
laajasti – seminaareihin voivat ilmoittautua
koulutusohjelman osallistujien lisäksi
muutkin aiheesta kiinnostuneet

Kohderyhmä
• Erilaisten yritysten ja organisaatioiden
kiinteistöjohtajat ja -päälliköt
• Muut toimitilajohtamisesta, kiinteistöomaisuuden ja
-varallisuuden hoidosta sekä kiinteistöjen hallinnasta ja
ylläpidosta vastaavat eri alojen ammattilaiset
Ilmoittautuminen
Koulutuksen hinta on 4550 € + alv 24%.
Paikkoja koulutusohjelmaan on rajoitetusti, ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Samasta organisaatiosta
koulutukseen hakevien osallistujien määrää voidaan
rajoittaa harkinnanvaraisesti.
Ilmoittautumiset: www.kiinko.fi/2102126
Peruutukset
Lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sähköpostitse.
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostitse
koulutuksen yhteyshenkilölle vahvistuksessa mainittuun
päivämäärään mennessä. Myöhemmistä peruutuksista
veloitus on 50 %, tai sairaustapauksissa 25 % koulutuksen
hinnasta. Veloitus ilmoittamattomista peruutuksista on
koulutuksen koko hinta. Osallistumisoikeuden
siirtämisestä toiselle on sovittava erikseen.

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

