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Kuntarakennuttamisen johtaminen (RAPS)
Rakennuttamisen johtamisen valmennusta julkisen ja yksityisen sektorin
johdolle ja asiantuntijoille 2017–2018

Muuttuva toimintaympäristö haastaa kiinteistö- ja 
rakennusalan yritykset/organisaatiot uuteen tapaan 
toimia.

Digitalisaatio, uudet liiketoimintamallit, palvelut ja uusi 
teknologia pakottavat yritykset ja organisaatiot oppi-
maan uutta ja uusia työn tekemisen tapoja. 

Tule nyt osallistujaksi monipuoliseen, yliopistotasoiseen 
RAPS-valmennukseemme, ohjelma ja aikataulu esitteen 
kääntöpuolella.

Kohderyhmä

Valmennus soveltuu erinomaisesti rakennuttamisen 
kokeneelle johdolle ja asiantuntijoille kuten esim. yksi-
köiden johtajat, projektinjohtajat, johtavat konsultit, 
urakoitsijoiden projektinjohto jne. tai muut kokeneet 
asiantuntijat.

Hinta ja ilmoittautuminen

Valmennuksen hinta on 4250 euroa + alv 24 %.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan 1.11.2017 
mennessä ilmoittautumislinkistä.

Lisätietoja

Pirjo Honkaniemi
toimitusjohtaja, 3L Education Oy
puh. 0500 703 884
pirjo.honkaniemi@3leducation.net

Ohjausryhmä

Koulutusohjelman suunnittelua ohjaa alan asiantuntijoista 
muodostuva ohjausryhmä:

Yksikönjohtaja Ville Alatyppö, Helsinki & SKTY
Johtaja Jukka Forsman, HKR-Rakennuttaja
Kiinteistöpäällikkö Sari Hilden, 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Professori emeritus Juhani Kiiras,
Insinööritoimisto Juhani Kiiras Oy
Kiinteistösijoituspäällikkö Hannu Keinänen,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera
Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy
Toiminnanjohtaja Petri Koivula, 
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry
Johtaja Mikko Leppänen, Ramboll Finland Oy 
Johtava asiantuntija Heikki Lonka, ISS Proko/SKTY
Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden kaupunki
Projektinjohtaja Maija-Liisa Rantala, Ramboll Finland Oy
DI, partner Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy
Professori Arto Saari, Tampereen teknillinen yliopisto
Ohjausryhmän puheenjohtaja Olavi Tikka
Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki, Kiinteistölaitos 
Hallituksen puheenjohtaja, DI Anne Valkonen, Via Blanca Oy
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö
Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi, 3L Education Oy 

Yhteistyössä 
Suomen Kuntatekniikan yhdistys

https://docs.google.com/forms/d/1qpHyoOUnxJbExocANXfbhu69W1eLLUOT2ydIM-atZt4/viewform?c=0&w=1


Ohjelma

Moduuli 1: 9.–10.11.2017
Hyvä, toimiva rakennettu ympäristö julkisen ja yksityisen sektorin tavoitteena

•  Rakennuttaminen julkisella ja yksityisellä sektorilla
•  Kansantalouden haasteet, digitalisaatio työkaluna
•  Muuttuvat toimintamallit ja markkinat 
•  Mitä rakennuttaminen on
•  Mitä osaamista rakennuttajalta odotetaan
•  Kaupungin prosessit rakennuttamisessa: omat prosessit/asiakkaan prosessit
•  Julkiset hankinnat, Suomen kilpailulainsäädäntö, tilaajavastuulaki
•  Maankäyttö- ja rakennuslain uusimmat muutokset
•  Kaavoitus ja kaavatalous
•  Tiivistyvä kaupunki

Moduuli 2: 14.–15.12.2017
KIRA-alasta asiakas- ja käyttäjälähtöinen palveluala

•  Kaupunki palveluna
•  Tulevaisuuden liikenne
•  Uudet työntekemisen tavat ja paikat ja vaikutus rakennuttamiseen
•  Julkisen ja yksityisen KIRA-alan uudet palvelustrategiat
•  Talouden hallinta – julkinen ja yksityinen sektori
•  Infra- ja kiinteistösalkun hallinta ja johtaminen
•  Alue- ja kiinteistökehittämisen teoriaa
•  Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys rakennuttamisessa
•  Maakuntauudistuksen haasteet ja ratkaisut

Moduuli 3: 9.–10.1.2018
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – terveellinen ja turvallinen työ- ja asuinympäristö

•  Terveellinen elinympäristö – terve talo
•  ROTI-raportti eri sektoreiden näkökulmasta
•  Suunnittelun hankinnan johtaminen
•  BIM (Building Information Model) alan työkaluna kiinteistö- ja infrasektorilla
•  Uusiutuvan energian muodot
•  0-energiarakentaminen
•  Rakentamisen fysiikkaa, home- ja kosteusvaurioiden estäminen ja korjaaminen erilaisissa rakenteissa
•  Terveellinen ja turvallinen sisäilma

Moduuli 4: 1.–2.2.2018
Taitavalla johtamisella ja sopimisella hyvään lopputulokseen

•  Rakentamisen erilaiset toteutusmuodot – perinteiset ja uudet mallit
•  Allianssiesimerkkejä
•  Sairaalarakennuttaminen ja muita julkisen hanke-esimerkkejä
•  Sopimusjohtaminen eri toteutusmuodoissa, YSE ja KSE
•  Ihmisten ja projektien johtaminen
•  Miten johdan rakennusprojektia
•  Myötätuntojohtaminen
•  Vaikuttamisen psykologiaa

Moduuli 5: 5.–6.3.2018
Onnistunut lopputulos tilaajan ja rakennuttajan tavoitteena

•  Rakennushankkeen vastaanoton johtaminen ja ylläpidon järjestäminen
•  Tilaajan vastuu työturvallisuudessa
•  Viestinnän johtaminen julkisen ja yksityisen sektorin hankkeissa
•  Digitalisaatio ja uudet palvelut infra- ja kiinteistösektorilla
•  Case-esimerkkejä

Moduuli 6: Vapaaehtoinen opintomatka kevät 2018

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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