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Yleistä 

• KOVA järjestää jäsenyhteisöjen henkilöstölle koulutuksia. 

 

• KOVAn koulutusten sisältösuunnittelusta ja valvonnasta 

vastaa koulutustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii 

hallituksen jäsen Teppo Forss. 

 

• Toimikunta raportoi KOVAn hallitukselle. 

 

• Koulutuksia tarjotaan lähtökohtaisesti vain KOVAn jäsenille 

• Vuonna 2017 tarjotaan koulutusta kohdistetulla 

markkinoinnilla 10-20 potentiaaliselle ja halutuille 

KOVAn jäsenehdokkaalle. 



Tavoitteet 

• KOVAn tavoite kohtuuhintaisen asumisen toteuttamisesta 

käytännössä mahdollistuu jäsenyritysten arjessa. 

 

• Edistää KOVAn jäsenyhdistysten henkilöstön osaamista ja 

tuottaa siten laadukkaita toimintatapoja. 

 

• Verkostoitua ja jakaa hyviä toimintamalleja. 



Koulutusten toteutus 

• Koulutukset toteuttaa koulutustoimikunnan valitsema 

ulkopuolinen yhteistyökumppani. 

 

• Kevään 2016 yhteistyökumppaniksi on valittu Kiinko Oy. 

 

• Syksyn 2016 koulutusten kilpailutus on käynnistynyt. 

 

• Vuoden 2017 koulutukset kilpailutetaan syksyllä 2016. 

 

• Osallistujamääriä pyritään ennakoimaan. 



Koulutusten teemat 

• Asuntojen vuokraus, markkinointi ja asiakaspalvelu 

• Isännöinti 

• Maksuasiat (esimerkiksi vuokravalvonta) 

• Asumisneuvonta 

• Rakennuttaminen (esimerkiksi korjaustoiminta ja 

uudistuotanto) 

• Vuokrataloyhtiön johtaminen ja hallinto 

• Taloushallinto 

• ARA-järjestelmän erityispiirteet 

• Tietohallintokysymykset 

• Tietosuoja 

 



Koulutusteemat 2016 

• Asumisneuvonta (7.4.2016, Tampere) 

• Asuntojen vuokraus ja asukasvalinta (14.4.2016, Helsinki) 

 

Syksy 2016:  

 1. kuinka tehdä kohtuuhintaista, mutta kysyntää 

 vastaavaa asuntokantaa (rakennuttamisesta ja 

 korjauksesta vastaavat) 

 2. digitaalinen kulttuuri ja kehittyvä työyhteisö  

 (johdolle) 

 



Koulutusteemat 2017 

• kevät:  

 1. tekninen isännöinti (isännöitsijät)   

 2. viestintä/vuorovaikutus (vuokravalvojat ja 

 asiakaspalvelu) 

 3. Rahoitus ja talous 

 - Alkuvuodesta 2017 

 - ARA vuokranmäärityksen uudistuminen 

 - Käyttöarvoon perustuva vuokranmääritys, tasaus, omakustannusvuokran perusteet 

 - Jälkilaskenta 

 - Konkreettisia opastuksia 

 

• syksy:  

 1. Vuorovaikutuksellinen ilmapiiri / hyvinvoiva työyhteisö 

 (esimiehet)  

 2. Maahanmuuttoasiat (onko hallituksella ohjeistusta?) 

  



Koulutusteemat 2018 (alustavat) 

• kevät:  

 1. Jälkilaskenta, toimintatavat eri yhtiöissä 

 (taloushallinto ja kirjanpito) 

 2. ICT 

 

• syksy:  

 1. Asiakaspalvelu / asiakaskohtaamiset 

 2. Ylläpito ja korjauttaminen 

 



Koulutusten seuranta 

• Koulutustoimikunta seuraa toteutuneita koulutuksia olemalla 

läsnä koulutuksissa, kouluttajayhteistyökumppanien 

palautteen avulla ja tarvittaessa voidaan toteuttaa myös oma 

kysely. 

 

• 2016 - 2017 toteutuneet koulutukset raportoidaan KOVAn 

hallitukselle aina seuraavan vuoden alussa. 

 

• Vuoden 2016 - 2017 koulutussuunnitelmaa voidaan päivittää 

myös kesken vuotta. 

 

• Koulutussuunnitelma viestitään KOVAn internetsivuilla. 


