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KiRa JOKO 5

LAAJA-ALAINEN NÄKEMYS yli ajan ja oman organisaation tekemisen, yhdistettynä vahvoihin ja 
monipuolisiin verkostoihin, luo johtajalle valmiudet ennakoida toimintaympäristön muutoksia. 
Kiinteistö- ja rakentamisalalle räätälöidyssä KiRa JOKO -johtamiskoulutusohjelmassa yhdistyvät 
huippulaadukkaat sisällöt ja luonteva verkostoituminen. Koulutusohjelma tarjoilee viimeisimmän 
tutkimustiedon sekä johtamisesta että kiinteistö- ja rakentamisalalta. Se on Kiinkon ja Tampe-
reen yliopiston yhteistyönä järjestämä johtamiskoulutus, jossa korostuvat kokonaiskuva sekä 
verkostot.

KOULUTUSOHJELMA SOVELTUU erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan johtajille, päälliköille, 
esimiehille ja asiantuntijoille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. KiRa JOKO -koulutus 
soveltuu kiinteistöjohdon sertifikaattiin (KJs) vaadittavana johtamiskoulutuksena. KiRa JOKOn 
voi myös hyväksyttää osaksi Kiinteistö- ja rakentamisalan EMBA -koulutuksen valinnaisia 
opintoja. 

KOULUTUKSEN LAAJUUS on 30 opintopistettä. Se koostuu kahdeksasta lähijaksosta, joista yksi 
on ulkomaan opintomatka. Lähijaksot järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Porissa, ja osal-
listua voi myös etäyhdeydellä. KiRa JOKO:n aihealueista puolet käsitellään alan näkökulmasta, 
alan asiantuntijoiden johdolla ja vain KiRa-alan osallistujien kesken. Toinen puolisko koulutus-
ohjelmaa toteutetaan yhdessä toisen JOKO-ryhmän kanssa, jolloin johtamisen geneerisempiä 
teemoja käsitellään laajemmalla skoupilla, yli toimialarajojen parhaita käytäntöjä sparraillen. 

LÄHIPÄIVIEN OPPEJA syvennetään niitä käytäntöön vievillä oppimistehtävillä sekä käytännön- 
läheisellä kehittämistehtävällä, jonka kaikille yhteisenä teemana on tavoitteellinen johtaminen ja 
jonka fokus sovitetaan kunkin osallistujan omiin tarpeisiin.

KOULUTUSOHJELMAN LÄHIJAKSOT:

1. jakso 13.-14.10.2022, Naantali
KiRa-alan muuttuva toimintaympäristö

2. jakso 10.-11.11.2022, Tampere
Kiinteistöalan Vuosiseminaari 2022

3. jakso 15.-16.12.2022, Pori tai Tampere
Strategiatyö ja johtaminen

4. jakso: 12.-13.1.2023, Pori tai Tampere
Tietojohtaminen ja talouden tunnusluvut

5. jakso: 2.-3.2.2023, Helsinki
Työyhteisön johtaminen

6. jakso: 23.-24.3.2021, Pori tai Tampere
Asiakkuuksien johtaminen

7. jakso: viikko 16/2023
Ulkomaan opintomatka (4pv)

8. jakso: 11.-12.5.2023, Helsinki
Vastuullisuus ja koulutusohjelman päättäjäiset



Kokemuksia 
aiemmilta KiRa 

JOKO -toteutuksilta

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 koulutukses-
sa. On paljon asioita, mitä ei pysty suoraan 
sanoa oppineensa, mutta on kuitenkin 
sisäistänyt, oivaltanut tai tehnyt koulutuksen 
aikana. Tämä oli mielestäni todella hyvä asia.

Sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo
eQ Varainhoito Oy

KiRa JOKO antoi kattavan läpileikkauksen 
niihin johdon tehtäviin, joita alalla tarvitaan. 
Koulutuksen aikana oli myös mahdollisuus 
tutustua laajempaan porukkaan, kun osa 
opintoja oli toisen JOKO ryhmän kans-
sa yhteisiä. Tämä antoi entistä laajempaa 
kosketuspintaa. Kouluttajat olivat huippu-
luokkaa, uskoisin että maan parhaat voimat 
olivat ohjelman käytettävissä. Ohjelmakoko-
naisuus oli suunniteltu hyvin ja antoi paljon 
myös käytännön asioita. Parasta antia oli, 
kun pääsimme keskustelemaan toistemme 
kanssa. Yhteinen sparraus oli todella tärkeä 
osa kokonaisuutta.

Toiminnanjohtaja Jarkko Auvinen
Sointu Senioripalvelut

Kun haluat kehittyä 
juuri oman alasi johtajana, ja 

haluat luotettavaa koulutusta, 
KiRa JOKO on oikea koulutus 

sinulle! 

Kaiken kaikkiaan KiRa JOKO -koulutus on 
ollut erittäin hieno ja onnistunut koulutus, 
jota voin henkilökohtaisesti suositella kai-
kille kiinteistöalan johtajille, niin nykyisille 
kuin tulevillekin. Koulutus on paitsi tarjon-
nut pienen hengähdystauon kiireisen arjen 
keskelle, niin myös loistavan tavan oppia 
uutta sekä verkostoitua sosiaalisesti samo-
jen asioiden parissa painivien henkilöiden 
kanssa.

Toimitusjohtaja Juha Raitanen
Visma Tampuuri Oy

KiRa JOKO:lla oli erinomaiset luennoitsijat 
sekä sisällöt. Lähipäivien oppeja on pystynyt 
erinomaisesti hyödyntämään omassa työs-
sään. Koulutuksessa pääsi luomaan kon-
takteja; vuorovaikutustilanteet ja sparrailut 
olivatkin koulutuksen tärkeää antia, koulu-
tukseen kun kokoontui alan ammattilaiset 
itseään kehittämään ja asioita pohtimaan. 
Siitä sai paljon itselleen vietäväksi niin työ-
elämään kuin ehkä jopa ihan henkilökohtai-
seen elämäänkin. Voin suositella!

Yksikönpäällikkö Mirka Nerg
RTK-Palvelu Oy



Hinta

Koulutuksen hinta on 11 800 € + alv 24 %. 
Hintaan sisältyy opetus ja sähköiset luentoaineistot sekä aamu- ja 
iltapäiväkahvit ja lounaat. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- 
ja majoituskuluista ja mahdollisesti tarvittavan kirjallisen aineiston 
hankinnasta. Koulutukseen sisältyy ammatillinen opintomatka, josta 
opiskelijan maksettavaksi jäävät matka-, paikalliskuljetus-, majoitus- 
ja ateriakulut. Opetus ja vierailut kuuluvat koulutuksen hintaan.

Hakuaika päättyy 22.9.2022. 

Lisätietoja

www.kiinko.fi/2102132

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

Mari Asunmaa
Koulutuspäällikkö
Kiinko
p. 040 086 4641
mari.asunmaa@kiinko.fi

Anna-Maria Moisio-Varpela
Asiakkuuspäällikkö
Tampereen Yliopisto
p. 040 826 2752
anna-maria.moisio-varpela@tuni.fi


