
Rakennusalan
aamufoorumi

Sumppia ja 
uutisia



Uusia työkaluja
Rakennusalan yritysten kilpailutekijöiksi hinnanlisäksi ovat
nousseet yhä voimakkaammin yhteistyö- ja palvelukyky.
Asiakaslähtöinen toimintatapa on noussut toiminnan paino-
pistealueeksi kaikilla tuotannon alueilla. Myös rakennus-
ala on muuttumassa yhä suuremmissa määrin palvelu-
liiketoiminnaksi, jossa asiakkaan arvo on keskiössä.

Tule mukaan rakennusalan aamufoorumiin kuulemaan mitä
rakennusalalla tällä hetkellä tapahtuu. Tarjolla on aamiaista
ja puheenvuoroja, joissa kerrotaan tämän hetken 
puhutuimmista trendeistä ja annetaan vinkkejä yrityksen
kilpailukyvyn parantamiseen ja henkilöstön osaamisen
ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Ohjelma

 klo 8.30
 - Aamukahvia ja verkostoitumista
 - Miksi täällä tänään?

 klo 9.00 – 10.00
 - Asiakastyytyväisyys laatujohtamisen ytimessä
 - Asiakastyytyväisyys on tunne – voiko sitä mitata?
 - Menneisyys ei toista itseään enää
 - Asiakastyytyväisyys eri toimialoilla ja erityisesti rakennus 
 alalla Suomessa ja kansainvälisesti
  • Puhujana, toimitusjohtaja Tarja Ilvonen, 
  EPSU Rating Finland

 klo 10.00 – 10.45
 - Rakennusalan muutostrendit ja Turun ammattikorkea-
 koulun yhteistyömahdollisuudet
  • Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijat

 klo 10.45 – 11.00
 - Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

Aika
Torstai 31.08.2017 klo 8.30 – 11.00

Paikka
Luokka L321,
Turun ammattikorkeakoulu, 
Sepänkatu 1, Turku

Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu oheisten linkkien kautta 22.08.2017 mennessä:

www.lyyti.in/Rakennusalan_AamuFoorumi_8639

Kysy lisää!
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.

Tiesitkö, että tarjoamme myös rakennusalankoulutuksia ja kehitysprojekteja?


