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Verkostoja 
ja parhaita 
käytäntöjä 

johtamiseen
Oman johtajuuden ja yhteisen toimialan 
kehittämistä tutkittua tietoa ja validoituja 
menetelmiä soveltaen

Kiinteistö- ja rakentamissalan JOKO 4
-johtamiskoulutusohjelman teemat kattavat toimialan keskeisimmät kehityskohteet
ja tarjoavat oivallisen alustan verkostoitumiselle yhteisten asioiden äärellä.

KiRa JOKO soveltuu erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan johtajille, päälliköille, 
esimiehille ja asiantuntijoille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

KiRa JOKO -koulutus hyväksytään kiinteistöjohdon sertifikaattiin (KJs) vaadittavana 
johtamiskoulutuksena, ja sen voi sisällyttää myös osaksi Kiinteistö- ja rakentamisalan 
EMBA -koulutuksen valinnaisia opintoja.

Keskeinen sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se sisältää kahdeksan lähijaksoa, joista yksi
on ulkomaan opintomatka. Koulutuspäivät koostuvat huippuluennoista, case-tapausten 
käsittelystä, soveltavista ryhmätehtävistä ja yhteisistä keskusteluista. Koulutuspäivien 
välillä uusinta tutkimustietoa ja alan parhaita käytäntöjä sovelletaan oman organisaation 
toimintaan monipuolisilla tehtävillä.

Lähijaksot:

1) 1.-2.11.2021 Helsinki: Muuttuva toimintaympäristö ja strategia-ajattelu

2) 16.-17.12.2021 Pori tai etäyhteys: Strategiatyö ja johtaminen

3) 19.-22.1.2022 ulkomaanjakso: Brändit ja markkinoinnin kanavat

4) 10.-11.2.2022 Pori tai etäyhteys: Tietojohtaminen ja talouden tunnusluvut

5) 24.-25.3.2022 Pori tai etäyhteys: Asiakkuuksien johtaminen

6) 11.-12.5.2022 Helsinki: Juridiikka, työlainsäädäntö ja työyhteisön johtaminen

7) 14.-15.6.2022 Helsinki: Yritystalous ja omaisuusportfolion hallinta

8) 29.-30.9.2022 Helsinki: Vastuullisuus ja viestintä

      Muutokset mahdollisia.



Lue lisää:

www.kiinko.fi/2102127

Johtaminen on taitolaji:
haasta osaamisesi – kehity johtajana

Kiinko ja Tampereen yliopisto tarjoavat 
huikean kattauksen uusinta tietoa ja alan 
parhaita käytäntöjä, kannustavan tuen ja 
ohjauksen opinnoillesi sekä kitkattomat 
koulutusjärjestelyt työn ohella opiskeluun. 

KiRa JOKO:lla kouluttajina toimivat 
tasapuolisesti johtamistutkimuksen 
kärkinimet ja toimialan parhaiten tuntevat 
ammattilaiset. Lähijaksoille voi osallistua 
myös etäyhteydellä.

Kokemuksia KiRa JOKO:sta

"Omassa KiRa JOKO -ryhmässäni oli 
osallistujia laajasti eri kiinteistö- ja 
rakennusalan osa-alueilta, mikä teki 
koulutukseen sisältyneistä ryhmätöistä
ja oppimistilanteista mielenkiintoisia ja 
oman ammatillisen kehittymiseni kannalta 
tarpeellisia.

Jatkuva opiskelu työn ohessa on osa 
omaa oppimispolkuani ja keino pysyä 
ajan tasalla muuttuvassa 
toimintaympäristössä.

Ryhmässämme oli sekä itseäni 
kokeneempia että alalla varsin nuoria 
osaajia, joten lähiopetusjaksojen 
keskustelut olivat mielenkiintoisia ja 
mukavaa verkostoitumista edistäviä."

Director, Real Estate and Housing
Virpi Ekholm
City of Tampere

"KiRa JOKOsta sain työkaluja johtajuuteen 
ja uusia näkökulmia, miten voin parantaa 
jokapäiväistä tekemistäni. Lisäksi myös 
työkaluja niihin hetkiin, kun haluaa 
pysähtyä miettimään ja palata 
koulutuspäivän dioihin.

Huomasin myös, että on paljon tietoa, 
mitä en edes huomannut oppivani 
koulutuksessa. On paljon asioita, joita ei 
pysty suoraan sanomaan oppineensa, 
mutta on kuitenkin sisäistänyt, oivaltanut 
tai tehnyt koulutuksen aikana. Tämä oli 
mielestäni todella hyvä asia.

Investement Director
Jennifer Eloheimo
eQ Asset Management Ltd

Kaiken kaikkiaan KiRa JOKO on ollut 
erittäin hieno ja onnistunut koulutus, jota 
voin henkilökohtaisesti suositella kaikille 
kiinteistöalan johtajille, niin nykyisille kuin 
tulevillekin. Koulutus on tarjonnut paitsi 
pienen hengähdystauon kiireisen arjen 
keskelle, myös loistavan tavan oppia uutta 
ja verkostoitua samojen asioiden parissa 
painivien hkanssa.

Managing Director
Juha Raitanen
Visma Tampuuri Oy

http://www.kiinko.fi/2102127


Hinta

Koulutuksen hinta on 11 800 € + alv 24 %. Hintaan sisältyvät 
sähköiset luentoaineistot ja jakso-ohjelmiin merkityt tarjoilut. 
Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista 
sekä mahdollisesti tarvittavan kirjallisen aineiston hankinnasta. 
Koulutukseen sisältyy ammatillinen opintomatka, josta opiskelijan 
maksettavaksi jäävät matka-, paikalliskuljetus-, majoitus- ja 
ateriakulut. Opintomatkan ohjelma sisältyy koulutuksen hintaan.

Ilmoittautumiset 1.10.2021 mennessä. 

Lisätietoja

Liiketoimintajohtaja Eeva-Sofia Hiscock,
Kiinko, Kiinteistöliiketoiminta ja johtaminen
050 408 6126, eeva-sofia.hiscock@kiinko.fi

Asiakkuuspäällikkö Anna-Maria Moisio-Varpela,
Tampereen yliopisto, Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen 
040 826 2752, anna-maria.moisio-varpela@tuni.fi

www.kiinko.fi/2102127

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

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere

puh. 0294 5211, www.tuni.fi

http://www.kiinko.fi/2102127



