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Uuden
veroiseksi



Syventävää osaamista 
rakentamisen ketjuun
Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaus-
hankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-alainen 
yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjaus-
rakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko
rakentamisen ketjuun.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on
lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-
rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena
on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnittelu-
ratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.
Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen 
kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen 
rakennushankkeen lopputulos.

Kohderyhmä
Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, 
urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Esitiedot hakijoilta
Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan
ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai 
opistoasteen tutkinto.

Sisältö
Korjausrakentamisen suunnittelu    6 op
Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta   5 op
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset   3 op
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa   3 op
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus   3 op
Työelämälähtöinen projektityö    10 op

Koulutukseen liittyy 10 opintopisteen laajuinen työelämä-
lähtöinen projektityö, joka on todellisiin korjaus-
hankkeisiin, kuten rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun
tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyvä.

Hinta
Opiskelijamaksu 1000 € (alv 0 %). 
Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Opiskelijamaksu laskutetaan 1. erässä koulutuksen alettua.

Aika
21.09.2018 – 08.11.2019

Paikka
Turun ammattikorkeakoulu, Sepänkatu 1, Turku

Toteutus
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-
opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus
sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämälähtöinen
projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilö-
kohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. 
Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkea-
koulujen yhteistyönä. Kullakin paikkakunnalla ryhmään
valitaan 20 osallistujaa.

Lisätiedot
Lehtori, DI Maarit Järvinen
p. 050 5985 912
maarit.jarvinen@turkuamk.fi

Hakeutuminen
Sähköinen haku 08.02. – 31.08.2018
https://www.lyyti.in/Korjausrakentamisen_erikoistumiskoulu-
tus_4841 

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.


