
Kiinteistö- ja rakennus-
alan Executive MBA 3
Aloitus marraskuussa 2019

www.kiinko.fi/emba www.embatampere.fi/kiinteisto-ja-rakennusalan-executive-mba/



seen. Samalla parannat yritystoiminnan kehittymisen ja menesty-
misen edellytyksiä. 

 KiRa EMBAssa pääset kuulemaan ja keskustelemaan mm. alan 
erilaisista murroskohdista ja globaaleista kehitystrendeistä sekä 
siitä, miten ne vaikuttavat Suomessa. Ohjelma auttaa sinua havait-
semaan, miten olla edelläkävijä murrosvoimien hyödyntämisessä.

 Koulutuksessa laajennat verkostojasi ja luot kontakteja lähijak-
soilla ja ulkomaan opintomatkalla.

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Tampereen yliopiston yh-
dessä järjestämä Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA eli 
KiRa EMBA 3 -ohjelma käynnistyy marraskuussa 2019.

KiRa EMBA tarjoaa sinulle, kiinteistö- ja rakennusalan avain-
tehtävissä toimiva, ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää joh-
tajuuttasi kolmella eri osa-alueella, jotka liittyvät liiketoimin-
taosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen, ihmisten 
johtamiseen sekä yksilönä kehittymiseen ja johtajana kasvami-

Ohjelman rakenne ja sisältö

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää noin 3 vuotta. Lähiopetuspäiviä kertyy noin 
40 riippuen valinnaisten opintojen sisällöstä ja ulkomaan opintojaksosta. Lähiopetus toteutetaan Helsingissä ja Tampereella. 
Opetuskielenä on pääosin suomi.

YHTEISET OPINNOT  
(40 op, 25 pv + soveltavat tehtävät)
• Menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toiminta-

ympäristössä

• Arvontuotanto strategia-ajattelun ytimenä

• Toimittajasuhteiden, verkostojen ja prosessien 
johtaminen

• Tietointensiivisen organisaation johtaminen

• Henkilöiden, ryhmien ja organisaatioiden johtaminen

VALINNAISET OPINNOT (15 op)
voi suorittaa Kiinkon tai eri 
yliopistojen täydennys-
koulutuksen tai avointen 
yliopistojen tarjonnasta. Myös jo 
aiemmin suoritettuja koulutuksia 
voi hyödyntää valinnaisina 
opintoina.

ULKOMAAN OPINTOJAKSO  
(5 op, noin 5 pv)
keväällä 2020

EMBA-KEHITTÄMIS TEHTÄVÄ 
(20 op)
Käytännönläheinen tutkielma, 
jolla ratkotaan oman organi-
saation kehittämishaasteita

Hinta, koulutuksen aikataulu ja ilmoittautuminen
Ohjelman hinta on 34 000 euroa + alv. Valinnaiset opinnot ja ul-
komaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan.
Koulutus alkaa marraskuussa 2019 ja päättyy huhtikuussa 2022.

Hakeutuminen koulutukseen
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/22077/lomake.html
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Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA 3 – 
uutta perspektiiviä ja ahaa-elämyksiä

Muutokset mahdollisia.

Maailma muuttuu koko ajan. Jos tässä muuttuvassa 
toimintaympäristössä haluaa pärjätä, on pakko 
kehittää itseään ja hakea eväitä menestymiseen”.
Toimitusjohtaja Esa Kankainen, Asuntosäätiö

KiRa EMBA on ollut erittäin hyvä valinta 
ammatillisen osaamisen kasvattamiseen ja 
laajemman kokonaisuuden huomiointiin. 
Laajempi osaaminen mahdollistaa entistä 
paremman tekemisen, josta lopulta hyötyy 
meidän asiakaskuntamme, eli yhteiskunta” 
Osaston johtaja Magnus Nygård, Väylävirasto
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