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TÄMÄ ON 
TREDU
Ammatillista etumatkaa –  
Rohkee, Retee ja Reilu Tredu

■ 14 toimipistettä ympäri Pirkanmaata

■ 26 perustutkintoa

■ 21 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa

■ 17 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa
vuosittain

■ oppisopimuskoulutusta kaikkiin
ammatillisiin tutkintoihin

■ kansainvälisiä opintopolkuja

■ valmentavaa koulutusta
maahanmuuttajille (VALMA)

Tervetuloa opiskelemaan! 
Lue lisää: tredu.fi

www.tredu.fi


AMMATILLISEEN  
KOULUTUKSEEN  
ON JATKUVA HAKU
Voit hakea jatkuvan haun kautta, jos

■ olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen
tutkinnon tai korkeakoulututkinnon

■ sinulla on työelämässä hankittua osaamista

■ haluat suorittaa ammatti- ja tai erikoisammat- 
 titutkinnon tai niiden osia

■ haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon

■ et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Perustutkintoihin haet

■ ohjaus- ja hakupäivissä kerran kuukaudessa
Sammonkadulla, tarjolla vaihtuvasti eri
perustutkintoja

■ peruskoulun ja lukion päättäville suunnatussa
yhteishaussa.

Ammatti- ja erikoisammat- 
titutkintoihin haet

■ verkossa hakulinkkien kautta, katso hakuajan- 
 kohdat koulutusten omilta sivuilta, tredu.fi.

Saat henkilökohtaista neuvontaa oppisopimus- 
koulutuksesta: oppi.sopimus@tampere.fi 
TreduNavi palvelee kaikissa hakeutumisen   
asioissa: tredu.haku@tampere.fi
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AUTOALA

Ajoneuvoasentaja
Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Koulutus alkaa 30.3.2020. Hae viimeistään 6.3.2020.

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Ajokinkujan toimipiste, Tampere

Lisätietoja: Tiimivastaava Erkka Javanainen p. 040 130 6763,  
erkka.javanainen@tampere.fi

KASVATUS- JA OHJAUSALA

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto jo alalla työskenteleville henkilöille
Kasvatuksen osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 12.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), 

oppisopimuskoulutus maksuton.

Santalahdentien toimipiste, Tampere.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjauksen osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 7.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto),  
oppisopimuskoulutus maksuton.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala,  
tutkinnon osa, 40 osp

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen lastenhoitajille 

Kesto n. 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
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Koulutus alkaa 2.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020

Hinta: omaehtoinen koulutus 200 €, oppisopimuskoulutus maksuton.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Perhepäivähoitaja
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 18.8.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto),  
oppisopimuskoulutus maksuton.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Kasvatus- ja ohjausalan koulutukset kuuluvat SoRa-lainsäädännön piiriin.  
SORA-säädökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen 
liittyviä ratkaisuja. 

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Koneasentajaksi työvoimakoulutuksena
Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, asennuksen  
ja automaation osaamisala

Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Timo Saari, p. 050 464 2697, timo.saari@tampere.fi

Koneautomaatioasentajaksi tai koneasentajaksi oppisopimuksella
Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, asennuksen  
ja automaation osaamisala

Kesto n. 2–3 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutustarkastaja Mikko Heikkinen, p. 040 711 5347,  
mikko.s.heikkinen@tampere.fi
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Koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi tai muovi- ja kumituotevalmistajaksi  
oppisopimuksella
Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, tuotantotekniikan osaamisala

Kesto n. 2–3 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutustarkastaja Mikko Heikkinen, p. 040 711 5347,  
mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
Kunnossapitoasennuksen osaamisala

Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi

Koneasentaja tai levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Mahdollisuus suorittaa myös osatutkinto.

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982,  
kaija.kankaanpaa@tampere.fi

Tekninen myyjä
Koulutus alkaa 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020

Kesto n. 1 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Milla Alen, p. 050 329 5311,  
milla.alen@tampere.fi
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Tulityökorttikoulutus
12.2.2020, 15.4.2020 ja 13.5.2020: Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

8.4.2020 ja 6.5.2020: Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia

14.2.2020 ja 3.4.2020: Kankaantaankadun toimipiste, Nokia

Kesto 8 h, klo 8.00–16.00

Hinta: 162 €

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529  
kari.rantalainen@tampere.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus
5.2.2020 ja 18.3.2020: Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia

14.2.2020, 17.4.2020 ja 15.5.2020: Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

20.3.2020: Kankaantaankadun toimipiste, Nokia

Kesto 8 h, klo 8.00–16.00

Hinta: 162 €

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529  
kari.rantalainen@tampere.fi

Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Koneistuksen sekä muovi- ja kumitekniikan osaamisala

Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Työnjohtaja

Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus joustavasti.

Hinta: omaehtoinen opiskelu 500 €, oppisopimus 150 €

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi
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LENTOKONEALA

Avioniikka-asentaja sekä lentokoneasentaja, konversiokoulutus
Lentokoneasennuksen konversiokoulutukset, B1 -> B2 ja B2 -> B1

Kesto 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 6.8.2020. Hae viimeistään 24.5.2020.

Pirkkalan toimipiste

Lisätietoja: opettaja Jukka Konttila, p. 040 150 3660, jukka.konttila@tampere.fi, 
opettaja Jorma Penttilä, p. 040 806 2193, jorma.penttila@tampere.fi

HUOM! Koulutukseen pääsyvaatimuksena suoritettu lentokoneasennuksen  
perustutkinto, B1 tai B2.

Lentokoneasentaja
Lentokoneasennuksen perustutkinnon osatutkinto, A1 & A2

Kesto 12 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 5.8.2020. Hae viimeistään 24.5.2020.

Pirkkalan toimipiste

Lisätietoja: opettaja Jukka Konttila, p. 040 150 3660, jukka.konttila@tampere.fi

HUOM! Koulutukseen pääsyvaatimuksena aiempi ammatillinen koulutus,  
lukio-opinnot tai vastaavat tiedot.

LIIKETOIMINTA

Henkilöstöasiantuntija verkkokoulutus
Kesto 2 kk.

Koulutus alkaa 19.3.2020. Hae viimeistään 13.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Kesto n 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 18.3.2020. Hae viimeistään 8.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi
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Kirjanpidon perusteet verkossa
Kesto 2 kk.

Koulutus alkaa 25.3.2020. Hae viimeistään 13.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Finanssipalveluiden, sihteerin ja assistentin sekä taloushallinnon osaamisalat

Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus 1 alkaa 17.3.2020. Hae viimeistään 23.2.2020.

Koulutus 2 alkaa 22.9.2020. Hae viimeistään 4.9.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 22.9.2020. Hae viimeistään 4.9.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 10.3.2020. Hae viimeistään 12.2.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon osaamisala

Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 3.11.2020. Hae viimeistään 11.10.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, 
heidi.rantanen1@tampere.fi
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Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto

Kesto 1–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus 1 alkaa 4.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.

Koulutus 2 alkaa 20.4.2020. Hae viimeistään 27.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: Oppisopimuskoulutus koulutustarkastaja Mervi Lammi  
p. 050 413 1900, mervi.lammi@tampere.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus 1 alkaa 19.2. Hae viimeistään 7.2.

Koulutus 2 alkaa 12.3. Hae viimeistään 2.3.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Palkanlaskennan perusteet verkossa
Kesto 2 kk.

Koulutus alkaa 9.3.2020. Hae viimeistään 3.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
Liiketoiminnan perustutkinto, tutkinnon osa, 5 osp

Koulutus alkaa 20.4.2020. Hae viimeistään 10.4.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

Yrittäjän ammattitutkinto
Kesto n. 1,5 v.t henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 25.3.2020. Hae viimeistään 12.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi
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Yrittäjän peruskurssi
Kesto 2 kk.

Koulutus alkaa 6.4.2020. Hae viimeistään 31.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,  
heidi.rantanen1@tampere.fi

LOGISTIIKKA-ALA

Liikenne-esimies, kuljetusalan asiantuntija, työnjohtaja, esimies
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kuljetusalalle 

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti. 

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 

Lisätietoja: opettaja Vesa Koivisto, p. 040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi

Linja-autonkuljettaja
Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala 

Kesto n. 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus 1 alkaa 23.3.2020, hae viimeistään 1.3.2020.

Koulutus 2 alkaa 18.5.2020, hae viimeistään 26.4.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: opettaja Kimmo Eiranto p. 040 806 2898, kimmo.eiranto@tampere.fi 

Linja-autonkuljettajaksi työvoimakoulutuksella
Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala. 

Kesto 5–7 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Koulutus 1 alkaa 23.3.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.

Koulutus 2 alkaa 18.5.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 

Lisätietoja: opettaja Kimmo Eiranto, p. 040 806 2898, kimmo.eiranto@tampere.fi

Oma polku kuljetusalalle työvoimakoulutuksella
Kesto 2–6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia. 

Koulutus 1 alkaa 3.2.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.

Koulutus 2 alkaa 6.4.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.

Koulutus 3 alkaa 10.8.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
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Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Matti Heikkilä, p. 040 806 2371,  
matti.s.heikkila@tampere.fi  
koulutussuunnittelija Oili Rosenqvist, p. 040 806 4092,  
oili.rosenqvist@tampere.fi 

Terminaalityöntekijäksi työvoimakoulutuksella
Kesto 4–8 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia. 

Tarkista koulutuksen alkamisajankohta ja ohjeet hakeutumiseen  
Te-toimiston verkkosivuilta.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 

Lisätietoja: opettaja Sari Mattila, p. 040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi

Työnjohtaja, ajojärjestelijä, kuljetussuunnittelija 
Kuljetusala ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: opettaja Vesa Koivisto, p. 040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi

Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala 

Kesto 1-2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 16.3.2020, hae viimeistään 17.2.2020

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: opettaja Sari Mattila p. 040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi

METSÄALA

Kasvinsuojelututkinto
Kevät 2020, kesto puoli päivää.

Hinta 55 € 

Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Jari Syvälä p. 040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi

Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)
Kevät 2020, kesto yksi päivä. 

Hinta 160 €
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Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Mikko Oinonen p. 040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi

Metsäalan luonnonhoitotutkintoon valmistava koulutus
Kevät 2020, kesto kolme päivää. 

Hinta 320 €

Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699,  
pertti.teravainen@tampere.fi

Metsäkoneasentaja
Metsäalan perustutkinto tai osatutkinto, metsäkoneasennuksen osaamisala

Kesto 1,5 - 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti 

Aloitus joustavasti.

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Lisätiedot: opettaja Mikko Lauttanen p. 040 749 7587,  
mikko.lauttanen@tampere.fi

Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan ammattitutkinto tai osatutkinto oppisopimuskoulutuksena

Kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Aloitus joustavasti.

Lisätietoja: opettaja Erkki Puranen p. 040 034 5410, erkki.puranen@tampere.fi

Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutus alkaa 30.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.

Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Mauri Pienimaa p. 040 080 0554, mauri.pienimaa@tampere.fi 
opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699, pertti.teravainen@tampere.fi

Metsän hoito ja hyödyntäminen
Metsäalan perustutkinto, tutkinnon osa 20 osp.

Koulutuksen kesto 30.3.–5.6.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.

Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Mauri Pienimaa p. 040 080 0554, mauri.pienimaa@tampere.fi 
opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699, pertti.teravainen@tampere.fi
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Puun jatkojalostaminen, hirsirakentaminen 
Metsäalan ammattitutkinto, tutkinnon osa 30 osp.

Koulutus 1: 2.3.–13.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.

Koulutus 2: 23.3.–3.4.2020. Hae viimeistään 6.3.2020

Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)

Lisätiedot: opettaja Jukka Honkanen p. 040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi  
opintosihteeri Tuula Saukko p. 040 734 8590, tuula.saukko@tampere.fi

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA

Toimitilahuoltaja 
Laitoshuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala

Kesto 6 kk–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982  
kaija.kankaanpaa@tampere.fi

Toimitilahuoltaja 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon  
ja kotityöpalveluiden osaamisalat.

Kesto noin 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 5.8.2020. Hae viimeistään 31.5.2020

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982  
kaija.kankaanpaa@tampere.fi

PUUALA

Puuteollisuuden ammattitutkinto
Puusepänteollisuuden osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen aloitus 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anna-Maija Lehtelä, p. 050 596 7514,  
anna-maija.lehtela@tampere.fi
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Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Puusepänteollisuuden osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutuksen aloitus 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020.

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anna-Maija Lehtelä, p. 050 596 7514,  
anna-maija.lehtela@tampere.fi

RAVINTOLA- JA CATERING-ALA

Cocktailbaarissa toimiminen 
Baarityössä toimiminen 
Ravintolan asiakaspalvelun  ammattitutkinto

Koulutuksen kesto 7.9.2020–31.5.2021. Hae viimeistään 31.7.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Roosa Haapajoki, p. 040 868 7632, roosa.haapajoki@tampere.fi

Erityisruokavalioaterioiden valmistaminen -osatutkinto 
Kasvisruokien valmistaminen -osatutkinto
Ruokapalveluiden ammattitutkinto

Koulutuksen kesto 7.9.2020–31.5.2021. Hae viimeistään 31.7.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: opettaja Suvi Kaihua, p. 040 868 7629, suvi.kaihua@tampere.fi

Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa -osatutkinto 

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Ruoanvalmistus tilauspalveluissa -osatutkinto 
Ruokapalveluiden ammattitutkinto

Koulutuksen kesto 4.5.–30.9.2020. Hae viimeistään 21.3.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: opettaja Suvi Kaihua, p. 040 868 7629, suvi.kaihua@tampere.fi

Majoitus- ja ravitsemisalan esimies
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 26.8.2020. Hae viimeistään 31.5.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Sanna Kattelus, p. 040 711 5373, sanna.kattelus@tampere.fi 

22 Muutokset mahdollisia. Katso lisätiedot www.tredu.fi

mailto:anna-maija.lehtela@tampere.fi
mailto:roosa.haapajoki@tampere.fi
mailto:suvi.kaihua@tampere.fi
mailto:suvi.kaihua@tampere.fi
mailto:sanna.kattelus@tampere.fi
http://www.tredu.fi


Anniskelupassi
Pelkkä testi: 10.3.2020 ja 12.5.2020. 

Hinta: 50 € + alv

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi

Anniskelupassi + koulutus
Koulutus + testi: 11.2.2020 ja 14.4.2020.

Hinta: 90 € + alv

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi

Hygieniapassi + koulutus
Pelkkä testi: 10.2.2020 ja 20.4.2020 (Santalahdentien toimipiste, Tampere)

Pelkkä testi: 26.3.2020 ja 14.5.2020 (Kankaantaankadun toimipiste, Nokia)

Hinta: 55 € + alv

Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450,  
piia.pyhaniemi@tampere.fi (Santalahti)  
lehtori Sari Soukko, p. 050 395 8939, sari.soukko@tampere.fi (Nokia)

Hygieniapassi + koulutus
Koulutus + testi: 10.2.2020 ja 13.4.2020 (Santalahdentien toimipiste, Tampere)

Koulutus + testi: 21.4.2020 (Kankaantaankadun toimipiste, Nokia)

Hinta: 90 € + alv

Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450,  
piia.pyhaniemi@tampere.fi (Santalahti) lehtori Sari Soukko, p. 050 395 8939,  
sari.soukko@tampere.fi (Nokia)
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Ensiavun peruskurssi (16 h)
Kysy tarjous yrityksellesi/työyhteisöllesi

Kankaantaankadun toimipiste, Nokia

Lisätietoja: opettaja Mari Tero, p. 040 868 7621, mari.tero@tampere.fi

Hätäensiavun peruskurssi (8 h) 
Kysy tarjous yrityksellesi/työyhteisöllesi

Kankaantaankadun toimipiste, Nokia

Lisätietoja: opettaja Mari Tero, p. 040 868 7621, mari.tero@tampere.fi

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 2.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto),  
oppisopimuskoulutus maksuton. 

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Kesto n. 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti. 

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto),  
oppisopimuskoulutus maksuton. 

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi

Lähihoitajaksi oppisopimuksella
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena, ikääntyvien 
hoidon ja kuntoutumisen, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon,  
mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suunhoidon  
sekä vammaistyön osaamisalat.

Kesto n. 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 21.2.2020. Koulutukseen hakeudutaan  
oppisopimuspalveluiden kautta. 

Oppisopimuskoulutukseen pääsemisen edellytyksenä on hyväksytysti  
suoritettu soveltuvuuskoe. 
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Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutustarkastaja Jaana Virtanen, p. 050 329 5713,  
jaana.p.virtanen@tampere.fi 

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 9.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.

Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto),  
oppisopimuskoulutus maksuton. 

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen,  
lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, mielenterveys- ja päihdetyön,  
sairaanhoidon ja huolenpidon ja vammaistyön osaamisalat.

Kesto n. 1 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 2.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721,  
hannele.majamaki@tampere.fi 

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvan on hyvä huomioida, että  
koulutukset kuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin. SORA-säädökset ja määräykset 
käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. 

SÄHKÖALA

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS6002
26.3.2020 ja 14.5.2020

Kesto 8 h, klo 8.00–16.00

hinta: 186 €

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529  
kari.rantalainen@tampere.fi
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TALOTEKNIIKKA

Nuohooja
Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.

Hinta: oppisopimus 150 €

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Ulla Lilja, p. 050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi

TEKSTIILI- JA MUOTIALA

Mittatilausompelija
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutus alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Sammonkadun toimipiste, Tampere

Lisätietoja: Lehtori Katja Aaltonen p. 040 726 5209, katja.aaltonen@tampere.fi 
Opinto-ohjaaja Päivi Valkama p. 040 806 2592, paivi.m.valkama@tampere.fi
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OPPISOPIMUS ON 
JOUSTAVA  
KOULUTUSMUOTO
Tredussa voit opiskella myös oppisopimuksella  
kaikkia tässä oppaassa esiteltyjä koulutuksia.
Sen lisäksi Tredun oppisopimuspalveluiden kautta on mah-
dollisuus hakea niihinkin ammatillisiin tutkintoihin, joita täs-
sä oppaassa ei ole esitelty. Tällöin selvitämme, onko koulutus 
suoritettavissa jossain toisessa oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus soveltuu, kun

 ■ sinulla on jo haluttuun koulutukseen soveltuvat  
 työtehtävät

 ■ työllistyt uusiin tehtäviin, joihin tarvitset lisäosaamista.  
 Työaikasi tulee olla väh. 25 h/vko

 ■ toimit yrittäjänä ja yritykselläsi on jo y-tunnus

Oppisopimuskoulutuksen sisällöstä, kestosta ja aloitus-
ajoista sovitaan joustavasti yhdessä työnantajan kanssa ja 
laaditaan tarpeiden mukainen henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma. 

Opiskelija voi saada koulutuspäiviltä opintososiaalisia etuja 
eli päivärahaa, perheavusta ja matkakorvausta. 

Perustutkintojen suoritus on maksutonta mutta ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnoissa on vaihtelevan suuruinen opis-
kelijamaksu.

Tredun Oppisopimuspalvelut 
 µ 03 565 47999

28



29



Perustutkintoihin hakeutuminen tapahtuu Tredun Sammonkadun toimipisteen  
haku- ja ohjauspäivissä. Ohjaus- ja hakupäivät järjestetään kerran kuussa.  
Ohjaus- ja hakupäivien aikataulut sekä tiedot mukana olevista koulutuksista voit 
lukea verkosta www.tredu.fi/hakeutuminen.

 ▪ Ajoneuvoasentaja / automaalari /  
 autokorinkorjaaja
 Autoalan perustutkinto 

 ▪ Leipuri-kondiittori /  
 elintarvikkeiden valmistaja /  
 lihatuotteiden valmistaja
 Elintarvikealan perustutkinto 

 ▪ Kampaaja / parturi / kosmetologi /  
 kosmetiikkaneuvoja
 Hius- ja kauneudenhoitoalan  
 perustutkinto 

Uudelle uralle 
Tredun ohjaus– ja hakupäivistä

 ▪ Koneasentaja / koneautomaatio- 
 asentaja / koneistaja /  
 levyseppähitsaaja /  
 muovi– ja kumituotevalmistaja
 Kone- ja tuotantotekniikan  
 perustutkinto

 ▪ Nuoriso– ja yhteisöohjaaja /  
 lastenohjaaja
 Kasvatus- ja ohjausalan  
 perustutkinto 
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 ▪ Laborantti
 Laboratorioalan perustutkinto 

 ▪ Lentokoneasentaja /  
 avioniikka-asentaja
 Lentokoneasennuksen perustutkinto 

 ▪ Merkonomi
 Liiketoiminnan perustutkinto 

 ▪ Autonkuljettaja / yhdistelmäajoneu- 
 vonkuljettaja / linja-autonkuljettaja  
 / varastonhoitaja
 Logistiikan perustutkinto 

 ▪ Vastaanottovirkailija /  
 matkailupalveluiden tuottaja
 Matkailualan perustutkinto 

 ▪ Mediapalveluiden toteuttaja
 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun  
 perustutkinto  

 ▪ Metsäkoneenkuljettaja /  
 metsäkoneasentaja
 Metsäalan perustutkinto 

 ▪ Maalari / pintakäsittelijä
 Pintakäsittelyalan perustutkinto 

 ▪ Prosessinhoitaja
 Prosessiteollisuuden perustutkinto

 ▪ Kiinteistönhoitaja / toimitilahuoltaja  
 / kodinhoitaja
 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan  
 perustutkinto 

 ▪ Puuseppä
 Puuteollisuuden perustutkinto 

 ▪ Kokki / tarjoilija
 Ravintola- ja catering-alan  
 perustutkinto 

 ▪ Talonrakentaja / kivirakentaja /  
 maarakentaja /  
 maarakennuskoneenkuljettaja
 Rakennusalan perustutkinto 

 ▪ Lähihoitaja
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

Uudelle uralle 
Tredun ohjaus– ja hakupäivistä

 ▪ Sähköasentaja / automaatioasentaja
 Sähkö- ja automaatioalan  
 perustutkinto 

 ▪ Artesaani
 Taideteollisuusalan perustutkinto 

 ▪ Putkiasentaja / ilmanvaihtoasentaja
 Talotekniikan perustutkinto 

 ▪ Elektroniikka-asentaja / tietoliiken- 
 neasentaja / IT-tukihenkilö /  
 ohjelmistokehittäjä
 Tieto- ja viestintätekniikan  
 perustutkinto 

 ▪ Mittatilausompelija /  
 muotiassistentti / ompelija /  
 sisustustekstiilien valmistaja
 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 

 ▪ Turvallisuusvalvoja
 Turvallisuusalan perustutkinto

Treduun voit hakea  

opiskelemaan ympäri vuoden.  

Tutustu koulutustarjontaan 
 www.tredu.fi
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Tredun yritys- ja työnantajapalvelut 
Henkilöstön kehittäminen on yksi tehokkaimpia tapoja yrityksen  

kannattavuuden lisäämiseen. Laaja verkostomme sisältää valmis-
tuvia opiskelijoita, koulutettuja alanvaihtajia sekä työtä hakevia 
konkareita, joita tarvittaessa koulutamme yrityksenne tehtäviin. 

Ota yhteyttä:
   tredu.fi/yrityksille-ja-yhteisoille

 040 163 2945
  treduyrityspalvelut@tampere.fi

TreduNavi hakupalvelu auttaa sinua  
opiskelijaksi hakeutumisessa. 

    tredu.haku@tampere.fi   040 170 5649

Tredun Oppisopimuspalvelut neuvoo kaikissa  
oppisopimusasioissa

 oppi.sopimus@tampere.fi   03 5654 7999

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu | PL 217, 33101 Tampere

www.tredu.fi
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	kansainvälisiä opintopolkuja

	■
	■
	■
	 

	valmentavaa koulutusta  maahanmuuttajille (VALMA)
	 



	Tervetuloa opiskelemaan! Lue lisää: tredu.fi
	 


	AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN ON JATKUVA HAKU
	AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN ON JATKUVA HAKU
	 
	 

	Voit hakea jatkuvan haun kautta, jos
	■
	■
	■
	■
	 

	olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen  tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
	 


	■
	■
	■
	 

	sinulla on työelämässä hankittua osaamista

	■
	■
	■
	 

	haluat suorittaa ammatti- ja tai erikoisammat-  titutkinnon tai niiden osia

	■
	■
	■
	 

	haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon

	■
	■
	■
	 

	et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.


	Perustutkintoihin haet
	■
	■
	■
	■
	 

	ohjaus- ja hakupäivissä kerran kuukaudessa   Sammonkadulla, tarjolla vaihtuvasti eri  perustutkintoja
	 


	■
	■
	■
	 

	peruskoulun ja lukion päättäville suunnatussa   yhteishaussa.


	Ammatti- ja erikoisammat-titutkintoihin haet
	 

	■
	■
	■
	■
	 

	verkossa hakulinkkien kautta, katso hakuajan-  kohdat koulutusten omilta sivuilta, tredu.fi.


	Saat henkilökohtaista neuvontaa oppisopimus- koulutuksesta: oppi.sopimus@tampere.fiTreduNavi palvelee kaikissa hakeutumisen   asioissa: tredu.haku@tampere.fi
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	Artifact
	AUTOALA
	AUTOALA
	Ajoneuvoasentaja
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Koulutus alkaa 30.3.2020. Hae viimeistään 6.3.2020.
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Ajokinkujan toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: Tiimivastaava Erkka Javanainen p. 040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	 

	KASVATUS- JA OHJAUSALA
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto jo alalla työskenteleville henkilöille
	Kasvatuksen osaamisala
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 12.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), 
	oppisopimuskoulutus maksuton.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere.
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
	-

	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 7.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), oppisopimuskoulutus maksuton.
	 

	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi
	 

	Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala, tutkinnon osa, 40 osp
	 

	Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen lastenhoitajille 
	Kesto n. 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 2.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020
	Hinta: omaehtoinen koulutus 200 €, oppisopimuskoulutus maksuton.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Perhepäivähoitaja
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan osaamisala
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 18.8.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), oppisopimuskoulutus maksuton.
	 

	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Kasvatus- ja ohjausalan koulutukset kuuluvat SoRa-lainsäädännön piiriin. SORA-säädökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. 
	 

	KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
	Koneasentajaksi työvoimakoulutuksena
	Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, asennuksen ja automaation osaamisala
	 

	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Timo Saari, p. 050 464 2697, timo.saari@tampere.fi
	Koneautomaatioasentajaksi tai koneasentajaksi oppisopimuksella
	Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, asennuksen ja automaation osaamisala
	 

	Kesto n. 2–3 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutustarkastaja Mikko Heikkinen, p. 040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	 

	Koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi tai muovi- ja kumituotevalmistajaksi oppisopimuksella
	 

	Kone- ja tuotantotekniikan pt tai tutkinnon osia, tuotantotekniikan osaamisala
	Kesto n. 2–3 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutustarkastaja Mikko Heikkinen, p. 040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	 

	Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
	Kunnossapitoasennuksen osaamisala
	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi
	Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi
	Koneasentaja tai levyseppähitsaaja
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Mahdollisuus suorittaa myös osatutkinto.
	Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982, kaija.kankaanpaa@tampere.fi
	 

	Tekninen myyjä
	Koulutus alkaa 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020
	Kesto n. 1 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Milla Alen, p. 050 329 5311, milla.alen@tampere.fi
	 

	Tulityökorttikoulutus
	12.2.2020, 15.4.2020 ja 13.5.2020: Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	8.4.2020 ja 6.5.2020: Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia
	14.2.2020 ja 3.4.2020: Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
	Kesto 8 h, klo 8.00–16.00
	Hinta: 162 €
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529 kari.rantalainen@tampere.fi
	 

	Työturvallisuuskorttikoulutus
	5.2.2020 ja 18.3.2020: Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia
	14.2.2020, 17.4.2020 ja 15.5.2020: Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	20.3.2020: Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
	Kesto 8 h, klo 8.00–16.00
	Hinta: 162 €
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529 kari.rantalainen@tampere.fi
	 

	Tuotantotekniikan ammattitutkinto
	Koneistuksen sekä muovi- ja kumitekniikan osaamisala
	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi
	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Työnjohtaja
	Kesto n. 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus joustavasti.
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 500 €, oppisopimus 150 €
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Antti Lyhteilä, p. 050 571 2992, antti.lyhteila@tampere.fi
	LENTOKONEALA
	Avioniikka-asentaja sekä lentokoneasentaja, konversiokoulutus
	Lentokoneasennuksen konversiokoulutukset, B1 -> B2 ja B2 -> B1
	Kesto 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 6.8.2020. Hae viimeistään 24.5.2020.
	Pirkkalan toimipiste
	Lisätietoja: opettaja Jukka Konttila, p. 040 150 3660, jukka.konttila@tampere.fi, opettaja Jorma Penttilä, p. 040 806 2193, jorma.penttila@tampere.fi
	HUOM! Koulutukseen pääsyvaatimuksena suoritettu lentokoneasennuksen perustutkinto, B1 tai B2.
	 

	Lentokoneasentaja
	Lentokoneasennuksen perustutkinnon osatutkinto, A1 & A2
	Kesto 12 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 5.8.2020. Hae viimeistään 24.5.2020.
	Pirkkalan toimipiste
	Lisätietoja: opettaja Jukka Konttila, p. 040 150 3660, jukka.konttila@tampere.fi
	HUOM! Koulutukseen pääsyvaatimuksena aiempi ammatillinen koulutus, lukio-opinnot tai vastaavat tiedot.
	 

	LIIKETOIMINTA
	Henkilöstöasiantuntija verkkokoulutus
	Kesto 2 kk.
	Koulutus alkaa 19.3.2020. Hae viimeistään 13.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
	Kesto n 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 18.3.2020. Hae viimeistään 8.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Kirjanpidon perusteet verkossa
	Kesto 2 kk.
	Koulutus alkaa 25.3.2020. Hae viimeistään 13.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Finanssipalveluiden, sihteerin ja assistentin sekä taloushallinnon osaamisalat
	Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus 1 alkaa 17.3.2020. Hae viimeistään 23.2.2020.
	Koulutus 2 alkaa 22.9.2020. Hae viimeistään 4.9.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
	Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 22.9.2020. Hae viimeistään 4.9.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
	Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
	Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 10.3.2020. Hae viimeistään 12.2.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
	Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon osaamisala
	Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 3.11.2020. Hae viimeistään 11.10.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234,heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Merkonomi
	Liiketoiminnan perustutkinto
	Kesto 1–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus 1 alkaa 4.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.
	Koulutus 2 alkaa 20.4.2020. Hae viimeistään 27.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: Oppisopimuskoulutus koulutustarkastaja Mervi Lammi p. 050 413 1900, mervi.lammi@tampere.fi
	 

	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Kesto noin 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus 1 alkaa 19.2. Hae viimeistään 7.2.
	Koulutus 2 alkaa 12.3. Hae viimeistään 2.3.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Palkanlaskennan perusteet verkossa
	Kesto 2 kk.
	Koulutus alkaa 9.3.2020. Hae viimeistään 3.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
	Liiketoiminnan perustutkinto, tutkinnon osa, 5 osp
	Koulutus alkaa 20.4.2020. Hae viimeistään 10.4.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Yrittäjän ammattitutkinto
	Kesto n. 1,5 v.t henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 25.3.2020. Hae viimeistään 12.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	Yrittäjän peruskurssi
	Kesto 2 kk.
	Koulutus alkaa 6.4.2020. Hae viimeistään 31.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi Rantanen, p. 041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	 

	LOGISTIIKKA-ALA
	Liikenne-esimies, kuljetusalan asiantuntija, työnjohtaja, esimies
	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kuljetusalalle 
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 
	Koulutuksen voi aloittaa joustavasti. 
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 
	Lisätietoja: opettaja Vesa Koivisto, p. 040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi
	Linja-autonkuljettaja
	Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala 
	Kesto n. 6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus 1 alkaa 23.3.2020, hae viimeistään 1.3.2020.
	Koulutus 2 alkaa 18.5.2020, hae viimeistään 26.4.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: opettaja Kimmo Eiranto p. 040 806 2898, kimmo.eiranto@tampere.fi 
	Linja-autonkuljettajaksi työvoimakoulutuksella
	Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala. 
	Kesto 5–7 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 
	Koulutus 1 alkaa 23.3.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
	Koulutus 2 alkaa 18.5.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 
	Lisätietoja: opettaja Kimmo Eiranto, p. 040 806 2898, kimmo.eiranto@tampere.fi
	Oma polku kuljetusalalle työvoimakoulutuksella
	Kesto 2–6 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 
	Mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia. 
	Koulutus 1 alkaa 3.2.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
	Koulutus 2 alkaa 6.4.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
	Koulutus 3 alkaa 10.8.2020, hakeutuminen TE-toimiston verkkosivujen kautta.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 
	Lisätietoja: koulutuspäällikkö Matti Heikkilä, p. 040 806 2371, matti.s.heikkila@tampere.fi koulutussuunnittelija Oili Rosenqvist, p. 040 806 4092, oili.rosenqvist@tampere.fi 
	 
	 
	 

	Terminaalityöntekijäksi työvoimakoulutuksella
	Kesto 4–8 kk henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia. 
	Tarkista koulutuksen alkamisajankohta ja ohjeet hakeutumiseen Te-toimiston verkkosivuilta.
	 

	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 
	Lisätietoja: opettaja Sari Mattila, p. 040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi
	Työnjohtaja, ajojärjestelijä, kuljetussuunnittelija 
	Kuljetusala ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala
	Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: opettaja Vesa Koivisto, p. 040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi
	Varastonhoitaja
	Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala 
	Kesto 1-2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 16.3.2020, hae viimeistään 17.2.2020
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: opettaja Sari Mattila p. 040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi
	METSÄALA
	Kasvinsuojelututkinto
	Kevät 2020, kesto puoli päivää.
	Hinta 55 € 
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Jari Syvälä p. 040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
	Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)
	Kevät 2020, kesto yksi päivä. 
	Hinta 160 €
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Mikko Oinonen p. 040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi
	Metsäalan luonnonhoitotutkintoon valmistava koulutus
	Kevät 2020, kesto kolme päivää. 
	Hinta 320 €
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699, pertti.teravainen@tampere.fi
	 

	Metsäkoneasentaja
	Metsäalan perustutkinto tai osatutkinto, metsäkoneasennuksen osaamisala
	Kesto 1,5 - 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti 
	Aloitus joustavasti.
	Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
	Lisätiedot: opettaja Mikko Lauttanen p. 040 749 7587, mikko.lauttanen@tampere.fi
	 

	Metsäkoneenkuljettaja
	Metsäalan ammattitutkinto tai osatutkinto oppisopimuskoulutuksena
	Kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Aloitus joustavasti.
	Lisätietoja: opettaja Erkki Puranen p. 040 034 5410, erkki.puranen@tampere.fi
	Metsäkoneenkuljettaja
	Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
	Kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
	Koulutus alkaa 30.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Mauri Pienimaa p. 040 080 0554, mauri.pienimaa@tampere.fi opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699, pertti.teravainen@tampere.fi
	Metsän hoito ja hyödyntäminen
	Metsäalan perustutkinto, tutkinnon osa 20 osp.
	Koulutuksen kesto 30.3.–5.6.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Mauri Pienimaa p. 040 080 0554, mauri.pienimaa@tampere.fi opettaja Pertti Teräväinen p. 040 552 8699, pertti.teravainen@tampere.fi
	Puun jatkojalostaminen, hirsirakentaminen 
	Metsäalan ammattitutkinto, tutkinnon osa 30 osp.
	Koulutus 1: 2.3.–13.3.2020. Hae viimeistään 16.2.2020.
	Koulutus 2: 23.3.–3.4.2020. Hae viimeistään 6.3.2020
	Metsätien toimipiste, Ylöjärvi (Kuru)
	Lisätiedot: opettaja Jukka Honkanen p. 040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi opintosihteeri Tuula Saukko p. 040 734 8590, tuula.saukko@tampere.fi
	 

	PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA
	ToimitilahuoltajaLaitoshuoltaja
	 

	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala
	Kesto 6 kk–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.
	Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982 kaija.kankaanpaa@tampere.fi
	 

	Toimitilahuoltaja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon ja kotityöpalveluiden osaamisalat.
	 

	Kesto noin 1,5–2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 5.8.2020. Hae viimeistään 31.5.2020
	Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää, p. 050 302 5982 kaija.kankaanpaa@tampere.fi
	 

	PUUALA
	Puuteollisuuden ammattitutkinto
	Puusepänteollisuuden osaamisala
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen aloitus 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anna-Maija Lehtelä, p. 050 596 7514, anna-maija.lehtela@tampere.fi
	 

	Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
	Puusepänteollisuuden osaamisala
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
	Koulutuksen aloitus 1.4.2020. Hae viimeistään 1.3.2020.
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Hinta: omaehtoinen opiskelu 400 €, oppisopimus 150 €
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anna-Maija Lehtelä, p. 050 596 7514, anna-maija.lehtela@tampere.fi
	 

	RAVINTOLA- JA CATERING-ALA
	Cocktailbaarissa toimiminenBaarityössä toimiminen 
	 

	Ravintolan asiakaspalvelun  ammattitutkinto
	Koulutuksen kesto 7.9.2020–31.5.2021. Hae viimeistään 31.7.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Roosa Haapajoki, p. 040 868 7632, roosa.haapajoki@tampere.fi
	Erityisruokavalioaterioiden valmistaminen -osatutkintoKasvisruokien valmistaminen -osatutkinto
	 

	Ruokapalveluiden ammattitutkinto
	Koulutuksen kesto 7.9.2020–31.5.2021. Hae viimeistään 31.7.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: opettaja Suvi Kaihua, p. 040 868 7629, suvi.kaihua@tampere.fi
	Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa -osatutkinto 
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
	Ruoanvalmistus tilauspalveluissa -osatutkinto 
	Ruoanvalmistus tilauspalveluissa -osatutkinto 

	Ruokapalveluiden ammattitutkinto
	Koulutuksen kesto 4.5.–30.9.2020. Hae viimeistään 21.3.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: opettaja Suvi Kaihua, p. 040 868 7629, suvi.kaihua@tampere.fi
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimies
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Kesto 1–1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 26.8.2020. Hae viimeistään 31.5.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Sanna Kattelus, p. 040 711 5373, sanna.kattelus@tampere.fi 
	Anniskelupassi
	Pelkkä testi: 10.3.2020 ja 12.5.2020. 
	Hinta: 50 € + alv
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi
	Anniskelupassi + koulutus
	Koulutus + testi: 11.2.2020 ja 14.4.2020.
	Hinta: 90 € + alv
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi
	Hygieniapassi + koulutus
	Pelkkä testi: 10.2.2020 ja 20.4.2020 (Santalahdentien toimipiste, Tampere)
	Pelkkä testi: 26.3.2020 ja 14.5.2020 (Kankaantaankadun toimipiste, Nokia)
	Hinta: 55 € + alv
	Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi (Santalahti) lehtori Sari Soukko, p. 050 395 8939, sari.soukko@tampere.fi (Nokia)
	 
	 

	Hygieniapassi + koulutus
	Koulutus + testi: 10.2.2020 ja 13.4.2020 (Santalahdentien toimipiste, Tampere)
	Koulutus + testi: 21.4.2020 (Kankaantaankadun toimipiste, Nokia)
	Hinta: 90 € + alv
	Lisätietoja: lehtori Piia Pyhäniemi, p. 040 711 5450, piia.pyhaniemi@tampere.fi (Santalahti) lehtori Sari Soukko, p. 050 395 8939, sari.soukko@tampere.fi (Nokia)
	 
	 

	SOSIAALI- JA TERVEYSALA
	Ensiavun peruskurssi (16 h)
	Kysy tarjous yrityksellesi/työyhteisöllesi
	Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
	Lisätietoja: opettaja Mari Tero, p. 040 868 7621, mari.tero@tampere.fi
	Hätäensiavun peruskurssi (8 h) 
	Kysy tarjous yrityksellesi/työyhteisöllesi
	Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
	Lisätietoja: opettaja Mari Tero, p. 040 868 7621, mari.tero@tampere.fi
	Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 2.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), oppisopimuskoulutus maksuton. 
	 

	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
	Kesto n. 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen voi aloittaa joustavasti. 
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), oppisopimuskoulutus maksuton. 
	 

	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi
	 

	Lähihoitajaksi oppisopimuksella
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suunhoidon sekä vammaistyön osaamisalat.
	 
	 

	Kesto n. 2 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 21.2.2020. Koulutukseen hakeudutaan oppisopimuspalveluiden kautta. 
	 

	Oppisopimuskoulutukseen pääsemisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe. 
	 

	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutustarkastaja Jaana Virtanen, p. 050 329 5713, jaana.p.virtanen@tampere.fi 
	 

	Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 9.9.2020. Hae viimeistään 30.4.2020.
	Hinta: omaehtoinen koulutus 400 € (koko tutkinto) ja 200 € (osatutkinto), oppisopimuskoulutus maksuton. 
	 

	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon ja vammaistyön osaamisalat.
	 
	 

	Kesto n. 1 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutus alkaa 2.3.2020. Hae viimeistään 14.2.2020.
	Santalahdentien toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Hannele Majamäki, p. 050 541 5721, hannele.majamaki@tampere.fi 
	 

	Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutukset kuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin. SORA-säädökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. 
	 

	SÄHKÖALA
	Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS6002
	26.3.2020 ja 14.5.2020
	Kesto 8 h, klo 8.00–16.00
	hinta: 186 €
	Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: koulutussuunnittelija Kari Rantalainen p. 050 062 6529 kari.rantalainen@tampere.fi
	 

	TALOTEKNIIKKA
	Nuohooja
	Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.
	Hinta: oppisopimus 150 €
	Lisätietoja: opinto-ohjaaja Ulla Lilja, p. 050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi
	TEKSTIILI- JA MUOTIALA
	Mittatilausompelija
	Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
	Kesto n. 1,5 v. henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
	Koulutus alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Sammonkadun toimipiste, Tampere
	Lisätietoja: Lehtori Katja Aaltonen p. 040 726 5209, katja.aaltonen@tampere.fiOpinto-ohjaaja Päivi Valkama p. 040 806 2592, paivi.m.valkama@tampere.fi
	 


	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	Artifact

	OPPISOPIMUS ON JOUSTAVA KOULUTUSMUOTO
	OPPISOPIMUS ON JOUSTAVA KOULUTUSMUOTO
	 

	Tredussa voit opiskella myös oppisopimuksella kaikkia tässä oppaassa esiteltyjä koulutuksia.
	 

	Sen lisäksi Tredun oppisopimuspalveluiden kautta on mahdollisuus hakea niihinkin ammatillisiin tutkintoihin, joita tässä oppaassa ei ole esitelty. Tällöin selvitämme, onko koulutus suoritettavissa jossain toisessa oppilaitoksessa.
	-
	-

	Oppisopimuskoulutus soveltuu, kun
	■
	■
	■
	■
	 

	sinulla on jo haluttuun koulutukseen soveltuvat  työtehtävät
	 


	■
	■
	■
	 

	työllistyt uusiin tehtäviin, joihin tarvitset lisäosaamista.  Työaikasi tulee olla väh. 25 h/vko
	 


	■
	■
	■
	 

	toimit yrittäjänä ja yritykselläsi on jo y-tunnus


	Oppisopimuskoulutuksen sisällöstä, kestosta ja aloitusajoista sovitaan joustavasti yhdessä työnantajan kanssa ja laaditaan tarpeiden mukainen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 
	-
	-

	Opiskelija voi saada koulutuspäiviltä opintososiaalisia etuja eli päivärahaa, perheavusta ja matkakorvausta. 
	Perustutkintojen suoritus on maksutonta mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on vaihtelevan suuruinen opiskelijamaksu.
	-

	Tredun Oppisopimuspalvelut 
	µ
	µ
	µ
	µ
	 

	03 565 47999
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	Uudelle uralleTredun ohjaus– ja hakupäivistä
	Uudelle uralleTredun ohjaus– ja hakupäivistä
	 

	Perustutkintoihin hakeutuminen tapahtuu Tredun Sammonkadun toimipisteen haku- ja ohjauspäivissä. Ohjaus- ja hakupäivät järjestetään kerran kuussa. Ohjaus- ja hakupäivien aikataulut sekä tiedot mukana olevista koulutuksista voit lukea verkosta www.tredu.fi/hakeutuminen.
	 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Ajoneuvoasentaja / automaalari /   autokorinkorjaaja


	 Autoalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Leipuri-kondiittori /  elintarvikkeiden valmistaja /  lihatuotteiden valmistaja
	 
	 



	 Elintarvikealan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Kampaaja / parturi / kosmetologi /   kosmetiikkaneuvoja


	 Hius- ja kauneudenhoitoalan  perustutkinto 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Koneasentaja / koneautomaatio-  asentaja / koneistaja /  levyseppähitsaaja /  muovi– ja kumituotevalmistaja
	 
	 



	 Kone- ja tuotantotekniikan  perustutkinto
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Nuoriso– ja yhteisöohjaaja /  lastenohjaaja
	 



	 Kasvatus- ja ohjausalan  perustutkinto 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Laborantti


	 Laboratorioalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Lentokoneasentaja /  avioniikka-asentaja
	 



	 Lentokoneasennuksen perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Merkonomi


	 Liiketoiminnan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Autonkuljettaja / yhdistelmäajoneu-  vonkuljettaja / linja-autonkuljettaja   / varastonhoitaja


	 Logistiikan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Vastaanottovirkailija /  matkailupalveluiden tuottaja
	 



	 Matkailualan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Mediapalveluiden toteuttaja


	 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun   perustutkinto  
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Metsäkoneenkuljettaja /  metsäkoneasentaja
	 



	 Metsäalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Maalari / pintakäsittelijä


	 Pintakäsittelyalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Prosessinhoitaja


	 Prosessiteollisuuden perustutkinto
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Kiinteistönhoitaja / toimitilahuoltaja   / kodinhoitaja


	 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan   perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Puuseppä


	 Puuteollisuuden perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Kokki / tarjoilija


	 Ravintola- ja catering-alan  perustutkinto 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Talonrakentaja / kivirakentaja /   maarakentaja /  maarakennuskoneenkuljettaja
	 



	 Rakennusalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Lähihoitaja


	 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Sähköasentaja / automaatioasentaja


	 Sähkö- ja automaatioalan  perustutkinto 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Artesaani


	 Taideteollisuusalan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Putkiasentaja / ilmanvaihtoasentaja


	 Talotekniikan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Elektroniikka-asentaja / tietoliiken-  neasentaja / IT-tukihenkilö /  ohjelmistokehittäjä
	 



	 Tieto- ja viestintätekniikan  perustutkinto 
	 

	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Mittatilausompelija /  muotiassistentti / ompelija /  sisustustekstiilien valmistaja
	 
	 



	 Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 

	Turvallisuusvalvoja


	 Turvallisuusalan perustutkinto
	Treduun voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden. Tutustu koulutustarjontaan www.tredu.fi
	 
	 
	 


	Artifact
	TreduNavi hakupalvelu auttaa sinua opiskelijaksi hakeutumisessa. 
	TreduNavi hakupalvelu auttaa sinua opiskelijaksi hakeutumisessa. 
	 

	    tredu.haku@tampere.fi   040 170 5649
	Tredun Oppisopimuspalvelut neuvoo kaikissa oppisopimusasioissa
	 

	 oppi.sopimus@tampere.fi   03 5654 7999
	Tredun yritys- ja työnantajapalvelut 
	Henkilöstön kehittäminen on yksi tehokkaimpia tapoja yrityksen kannattavuuden lisäämiseen. Laaja verkostomme sisältää valmistuvia opiskelijoita, koulutettuja alanvaihtajia sekä työtä hakevia konkareita, joita tarvittaessa koulutamme yrityksenne tehtäviin. 
	 
	-

	Ota yhteyttä:
	Ota yhteyttä:

	   tredu.fi/yrityksille-ja-yhteisoille
	 040 163 2945
	  treduyrityspalvelut@tampere.fi
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