
Rakentava johtajuus
Kiinteistö-, rakennus- ja projektiliiketoiminnan 
johdolle ja asiantuntijoille suunnattu liikkeen-
johdollinen koulutusohjelma 2017–2018

Tuottava yritys
Joustava johtaminen
Verkostoitunut organisaatio
Uudet innovaatiot
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3L Education Oy käynnistää lokakuussa 2017 uuden erityisesti kiinteistö- ja 
rakennusalalle räätälöidyn liikkeenjohtamisen ohjelman Rakentava johtajuus.

Kenelle 

Valmennus on suunnattu kiinteistö- rakennus- ja 
projektiliiketoiminnan johdolle ja asiantuntijoille 
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Mitä

Ohjelma antaa tietoa ja taitoja tämän ajan johta-
misen haasteisiin jatkuvasti muuttuvassa toiminta-
ympäristössä.

Digitaalisen muutoksen lisäksi yritysten muuttuvat 
prosessit, useat sukupolvet työelämässä, muutokset 
julkisella sektorilla, kaupungeissa ja kunnissa sekä 
maailmantalouden heilahtelu vaativat johtamiselta 
monenlaista tietoa ja taitoja. 

Sisältö
 
Ohjelma jakautuu 5 x 2 pv:n jaksoon sekä vajaan 
viikon mittaiseen opintojaksoon USA:ssa. Yhteistyö-
kumppaneina ulkomaisella osuudella ovat asiantun-
tijat huippuyliopistoista kuten MIT ja Harvard sekä 
useita käytännön johtajia yksityiseltä että julkiselta 
sektorilta.

Valmennuksen aikana osanottajat laativat oman 
kehitystyön/tutkielman, jonka aiheen voi valita 
liikkeenjohtamiseen liittyen yritystoiminnan/julkisen 
sektorin toiminnan alueelta. 

Työn ohjaajina toimivat joko ohjausryhmän jäsenet 
tai muut asiantuntijat, joista osa luennoi ohjelmassa.

Suoritteet ja opintopisteet

Valmennusohjelman opintopistemäärä on 
20 op, joka koostuu kurssin lähiopetusjaksoista, 
ryhmäharjoitustehtävistä sekä tutkielmasta.

Ohjausryhmä

DI Bengt Jansson

Professori Jukka Heinonen
University of Iceland

Yliopisto-opettaja Pekka Huovinen
TTY

Toimialajohtaja Marja Kallio 
Premico Consulting Oy

Henkilöstöpäällikkö Tuula M. Mäkelä 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

DI, Partner Jani Saarinen
Vison Alliance Group

Rakennusneuvos Helena Säteri
ympäristöministeriö

DI, ekonomi Juha Viljaranta

Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi
3L Education Oy



Moduulit

Moduuli 1, 23.–24.10.2017
Johda tulevaisuutta
•  tulevaisuuden ennakointi
•  kansantalouden haasteet, digitalisaatio 
•  uusi työ ja uudet työntekemisen tavat 
•  kohti palvelevaa yritystä/organisaatiota

Moduuli 2, 23.–24.11.2017
Johda asiakkaita, strategioita ja riskejä
•  uudet strategiat
•  liiketoiminnan riskien johtaminen ja hallinta 
•  asiakkuusjohtaminen 

Moduuli 3, 15.–16.1.2018
Johda yrityksen ja organisaation taloutta
•  yrityksen/organisaation talouden johtaminen 
•  yksityisen ja julkisen sektorin haasteet ja mallit

Moduuli 4, 6.–7.2.2018
Johda muutosta ja hyvinvointia 
•  ihmisten johtaminen jatkuvassa muutoksessa 
•  myötätuntojohtaminen, hyvinvoinnin 
 johtaminen 
•  työympäristöjohtaminen

Moduuli 5, 26.–27.3.2018
Johda innovaatioita
•  innovaatioiden ja viestinnän johtaminen

Moduuli 6, 11.–18.5.2018
Uudet liiketoimintamallit ja innovaatiot      
Opintojakso New York – Boston, alustava aikataulu

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hinta

Valmennuksen hinta on kotimaan osuudelta 
4950 euroa + alv 24 %. Lisäksi USA:n jakson 
erilliset kustannukset.

Hinta sisältää luennot, materiaalit ja opetuspäivien 
ruokailut.

Ulkomaan osio sisältää lennot, hotellin, opetuksen, 
bussikuljetukset kohteisiin, sekä kevytlounaat ja 
yhden illallisen.

Paikka

Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan 9.10.2017
mennessä takakannessa olevalla lomakkeella tai 
ilmoittautumislinkistä.

Viimeinen peruutuspäivä on 14 pv ennen 
koulutuksen alkua.

Lisätiedot

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

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


ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Rakentava johtajuus

Osoite: 3L Education, Pirjo Honkaniemi, Tuohivirsu 1 A 3, 02130 Espoo   

Sähköposti: pirjo.honkaniemi@3leducation.net 

Puhelin: 0500 703 884

Henkilötiedot

Nimi   _________________________________________  Syntymäaika __________________________________________

Osoite ________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero ________________________________________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________________________________________________________________

Tehtävänimike ________________________________________________________________________________________

Koulutus ja työkokemus alalta (tai erillinen cv-liite) 

______________________________________________________________________________________________________
                
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Mahdolliset ruoka-aineallergiat ___________________________________________________________________________

Työpaikan tiedot

Yritys/yhteisö  _________________________________________________________________________________________

Osoite ________________________________________________________________________________________________

Puhelin ja sähköposti (mikäli eri kuin yllä) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Mahdollinen verkkolaskutusosoite

____________________________________________________________________________________________________

Laskun viitetiedot ______________________________________________________________________________________

Kurssilasku lähetetään  kotiin  työpaikalle

Muu kurssimateriaali lähetetään  kotiin  työpaikalle

Sitoudun/sitoudumme suorittamaan laskutettaessa kurssin esitteessä mainitun osallistumismaksun.

Päiväys  __________________________     Allekirjoitus ______________________________________________________

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksyn, että henkilö- ja opiskelutietoni tallennetaan 3L Education Oy:n
opiskelijarekisteriin. 


