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Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO 2
Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO 2 -johtamiskou-
lutusohjelman järjestävät yhteistyössä Kiinko ja 
Tampereen yliopisto. Koulutuksen laajuus on 25 

opintopistettä. Koulutus koostuu kahdeksasta jaksosta, joista yksi 
on opintomatka Dubliniin.

Jaksot toteutetaan vuoronperään Helsingissä ja Tampereella.
Koulutuksen teemoina ovat mm. toimintaympäristö ja strate-

gia-ajattelu, työyhteisön johtaminen, yrityksen talouden johta-
minen, yritysjuridiikka, verkostojohtaminen ja johtamisetiikka, 
muuttuva toimintaympäristö ja strategia-ajattelu, strategia-ajat-
telu ja valmentava johtaminen, asiakaslähtöisyys ja viestintä.

KiRa JOKO -koulutus hyväksytään kiinteistöjohdon sertifi-
kaattiin (KJs) vaadittavana johtamiskoulutuksena. KiRa JOKOn 
voi myös hyväksyttää osaksi Kiinteistö- ja rakennusalan Exe-
cutive MBA (KiRa EMBA) -koulutuksen valinnaisia opintoja. 
Seuraava KiRa EMBA käynnistyy marraskuussa 2019. Ohjelma 
tarjoaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia lii-
keideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja.

Kotisivut: www.kiinko.info/emba
https://embatampere.fi/emba/kiinteisto-ja-rakennusalan- 
executive-mba

Kohderyhmä
Kiinteistö- ja rakennusalan  johtajat, päälliköt, esimiehet ja asian-
tuntijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Hinta
Koulutuksen hinta on 11 500 euroa. Hintaan lisätään voimassa 
oleva arvonlisävero. Hintaan sisältyy opetus ja sähköiset luento-
aineistot sekä aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaat. Ilmoitathan eri-
koisruokavalioista/ruoka-aineallergioista ilmoittautumisen yh-
teydessä.

Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista 
ja mahdollisesti tarvittavan kirjallisen aineiston hankinnasta.

 Koulutukseen sisältyy ammatillinen opintomatka Dubliniin, 
josta opiskelijan maksettavaksi jäävät matka-, paikalliskuljetus-, 
majoitus- ja ateriakulut. Opetus ja vierailut kuuluvat koulutuk-
sen hintaan.

Ilmoittautuminen ja hakuaika
Koulutus alkaa 6.–7.3.2019 ja koulutus päättyy 20.–21.11.2019.

Jaksojen aikataulut ja paikat löytyvät myös koulutuksen koti-
sivuilla www.kiinko.fi/2502003

Haku on avoinna 7.2.2019 saakka.  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21487/lomake.html

Peruutukset
7.2.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksesta peritään 20 % osallis-
tumismaksusta kulujen peittämiseksi. Jos peruutus tapahtuu 1-7 
päivää ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % osallistumismak-
susta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutus tehdään 
koulutuksen jo alettua tai peruutusta ei tehdä lainkaan. Perumi-
nen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteys-
henkilölle.
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Posti Green

Kiinteistöalan Koulutuskeskus 

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

puh. (09) 3509 290, faksi (09) 3511 380

www.kiinko.fi

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

puh. 0294 5211

www.tuni.fi

Muutokset mahdollisia

Lisätietoja
Tiia Nurminen
koulutuspäällikkö
Kiinko
Puh. 040 768 2009
tiia.nurminen@kiinko.fi
www.kiinko.fi

Mika Kurki
erikoissuunnittelija
Tampereen yliopisto
Puh. 050 330 2884
mika.kurki@tuni.fi
www.tuni.fi

Lähijakso 1:  6.–7.3.2019 Hyvinkää

Lähijakso 2:  11.4.2019–12.4.2019 Tampere

Opintomatka
Lähijakso 3:  15.5.2019–18.5.2019  Dublin 

Lähijakso 4:  5.6.2019–6.6.2019 Helsinki

Koulutuksen aikataulu ja koulutuspaikat

Lähijakso 5:  28.8.2019–29.8.2019 Helsinki

Lähijakso 6:  25.9.2019–26.9.2019 Tampere

Lähijakso 7:  23.10.2019–24.10.2019 Helsinki

Lähijakso 8:  20.11.2019–21.11.2019 Tampere

Päättäjäiset  6.3.2020 Helsinki


