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Moro! Haluat selvästi oppia uutta ja kenties löytää 
itsestäsi täysin uusia puolia. Se on hienoa, olet  
oikeassa paikassa.
Me täällä Tredussa olemme sinua varten, Rohkeesti, Reteesti ja Reilusti. 
Tehtävämme on huolehtia, että saat työelämääsi parhaat mahdolliset 
eväät ja etumatkaa muihin aina, kun haluat. 
Meidän monista koulutusmahdollisuuksistamme löydät taatusti omasi. 
Me olemme monien mahdollisuuksien Tredu!

JULKAISIJA: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, viestintä ja markkinointi. 
SISÄLTÖ: Elsa Vähänen ULKOASU: Moira Åkerman   
KUVAT: Opa Latvala, Taavi Tihkan  
LISÄTILAUKSET JA PALAUTTEET: tredu.viestinta@tampere.fi
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Ammattikoulutus sopii eri  
elämäntilanteisiin
Monenlaisia ammatillisia mahdollisuuksia
Ammatillisen koulutuksen avulla uudistat ja ylläpidät ammatillista osaamis-
tasi. Voit suorittaa kokonaisia ammatillisia tutkintoja, niiden osia tai osallistua 
vaikka lyhytkoulutukseen - joustavasti ja yksilöllisesti aiempi osaaminen ja 
koulutus huomioiden. 
Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 
Tutkinto-opiskelu on monimuotoista ja sisältää oppimista työpaikalla, 
lähiopiskelua sekä etä- ja verkko-opiskelua. Osaaminen osoitetaan käytännön 
työtehtävissä. 
Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli 
mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Perustutkinto
Ammatillisessa perustutkinnossa saavutat ammattitaidon, jota alalle 
työllistyminen edellyttää. Perustutkinto soveltuu alanvaihtajille ja 
henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai pitkää työkokemusta 
alalta.

Ammattitutkinto
Ammattitutkinnossa osoitat työelämän tarpeisiin kohdennettua 
ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää. Ammattitutkinto 
sopii sinulle, jos olet hankkinut jo alan peruskoulutuksen tai vastaavan 
osaamisen työelämässä tai haluat täydentää osaamistasi uudella tavalla.

Erikoisammattitutkinto
Erikoisammattitutkinnossa osoitat työelämän tarpeisiin kohdennettua 
ammattiosaamista, joka on syvällistä ja monialaista. Tutkinto on 
tarkoitettu sinulle, jos olet alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt 
ammattitaitoa ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. 

Mitä opiskelu maksaa?
Ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksuton. 
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiske-
lijalle, voidaan kuitenkin periä maksu. 
Ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen ja muiden koulutusten hinnat 
on ilmoitettu kunkin koulutuksen yhteydessä.
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Ammatilliseen koulutukseen  
on jatkuva haku
Tredun jatkuvassa haussa voit hakea ammatillisiin perus-, ammatti- tai  
erikoisammattitutkintoihin tai VALMA-koulutukseen. Jatkuva haku  
mahdollistaa opintojen aloittamisen ympäri vuoden. Haussa ovat mukana 
koulutukset, joissa on vapaita opiskelupaikkoja.

Voit hakea jatkuvan haun kautta, jos
• olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon  
 tai korkeakoulututkinnon
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista ja haluat  
 suorittaa ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnon tai  
 niiden osia
• haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon
• et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Perustutkintoihin haet yhdellä lomakkeella kuukausittain vaihtuvissa  
hakujaksoissa joustavasti ympäri vuoden. Tiedot kunkin hakujakson mukana 
olevista koulutuksista löydät verkosta tredu.fi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin haet verkossa kunkin koulutuksen 
hakulinkkien kautta joustavasti ympäri vuoden. Katso tarkemmat  
hakuajankohdat koulutusten omilta sivuilta tredu.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

mailto:hakeutumisessa.tredu.haku@tampere.fi
mailto:hakeutumisessa.tredu.haku@tampere.fi
mailto:oppisopimusasioissa.oppi.sopimus@tampere.fi
mailto:oppisopimusasioissa.oppi.sopimus@tampere.fi


Autoala
Ajokinkuja, Tampere
Autoalan työnjohtaja
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi

Automyyjä
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi

Henkilöautomekaanikko
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (300 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi

Järjestämme myös seuraavia autoalan pätevyys-  
ja henkilöstökoulutuksia: 
Tulityö, EA1, ilmastointilaite, SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus  
ja työpaikkaohjaajakoulutus.
Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
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Elintarvikeala
Hepolamminkatu, Tampere
Elintarvikkeiden valmistaja
Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi

Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi

Lihatuotteiden valmistaja
Elintarvikealan perustutkinto, liha-alan osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
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Kondiittorikisälli
Leipomoalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi

Leipomoteollisuuden kisälli
Leipomoalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1-1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi

Leipurikisälli
Leipomoalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
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Finnentie, Kangasala
Leipuri-kondiittori
Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. 
Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Tule elintarvikealalle – opiskele leipomo- ja konditoria-alan perustaitoja
Elintarvikealan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 1 vuosi. 
Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
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Kasvata kilpailukykyäsi 
Koulutuskumppanuus Tredun kanssa syventää johtamis- ja 
esimiesosaamistasi. Pohdimme kanssasi, kuinka voit kehittää 
esimiestaitojasi ja tarjoamme juuri sinulle sopivan koulutuk-
sen. Haastamme työyhteisön mukaan oppimaan!  
Tarjolla on eri laajuisia koulutuksia: päivän mittaisia  
teemakoulutuksia, tutkinnon osia ja kokonaisia tutkintoja.  
Koulutuksista hyötyvät ensisijaisesti tiiminvetäjät,  
työnjohtajat, päälliköt, johtajat ja yrittäjät.  

  

    
  

   
  

Esimies- ja  
johtamiskoulutukset

Ota yhteyttä, kun haluat tietää lisää: 
Minna Saari, asiakasvastaava 
040 686 2475 
minna.t.saari@tampere.fi
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Esimies- ja johtamiskoulutukset
Hepolamminkatu, Tampere
Esimiehen kehittämisen työkalut
Kesto 1 päivä (124 €)
Järjestetään 28.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Esimiehen viestintä ja vuorovaikutus
Kesto 1 päivä (250 €)
Järjestetään 9.11.2021. Hae mukaan viimeistään 1.11.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Esimies, johtaja, yritysjohtaja
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Esimiestyö ja johtaminen
Kesto 1 päivä (124 €)
Järjestetään 29.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
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Johtaminen ja yritysjohtaminen, sosiaali- ja terveysala
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Lean-toimintakulttuuria tukeva esimiestyö
Kesto 1 päivä (124 €)
Järjestetään 5.10.2021. Hae mukaan viimeistään 27.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Lähiesimiestyö, sosiaali- ja terveysala
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
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Talouden johtaminen
Kesto 1 päivä (124 €)
Järjestetään 21.9.2021. Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Työnjohtaja
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Työ- ja palvelussuhdeasiat, käytännön työoikeutta  
esimiehille ja asiantuntijoille
Kesto 1 päivä (124 €)
Järjestetään 14.12.2021. Hae mukaan viimeistään 7.12.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
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Santalahdentie, Tampere 

Majoitus- ja ravitsemisalan esimies
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (170€), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 12.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.9.2021.
Lisätietoja: Sanna Kattelus, lehtori
040 711 5373. haku.marata@tampere.fi

Hius- ja kauneudenhoitoala
Santalahdentie, Tampere
Kampaaja, parturi
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 13.9.2021
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021
Lisätietoja: Olli Leinonen, opinto-ohjaaja
040 711 5442, olli.leinonen@tampere.fi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jaana Virtanen, koulutustarkastaja
050 329 5713, jaana.p.virtanen@tampere.fi

Kampaajamestari
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
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Erikoiskosmetologi
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
Lisätietoja: Tea Keikko, tiimivastaava
041 730 2513, tea.keikko@tampere.fi

Kosmetiikkaneuvoja
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
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Ekokampaaja
Kesto 9 kk (koko koulutus 950 €, kasvivärjäys 600 €)
Koulutus alkaa 13.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
Lisätietoja: Amra Fejzic, koulutussuunnittelija
040 837 5944, amra.fejzic@tampere.fi
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Kasvatus- ja ohjausala
Santalahdentie, Tampere
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 24.8.2021. 
Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi

Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 24.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 7.6.2021.
Lisätietoja: Tanja Lund, opettaja
044 423 5535, tanja.lund@tampere.fi

Kasvatuksen osaamisala
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori 
050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Kysy vapaita opiskelupaikkoja.
Lisätietoja: Anu Kormano, lehtori
050 362 9201, anu.kormano@tampere.fi
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Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 16.9.2021. 
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi

Lastenohjaaja
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5416, marina.leino@tampere.fi

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5416, marina.leino@tampere.fi

Ohjauksen osaamisala
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 23.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi

Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 6.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
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PEITTO eli pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen  
varhaiskasvatuksessa
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 17.1.2022.
Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
Päivi Kinnunen, lehtori 
050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi

Perhepäivähoidon osaamisala 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
Lisätietoja: Päivi Kinnunen, lehtori
050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi

Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 26.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 1.8.2021
Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi

Työvalmentaja
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
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Vammaisalan erityisohjaaja
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antavat opinnot perhepäivä-
hoitajan ammattitutkinnon suorittaneille
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 19.1.2022.
Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
Päivi Kinnunen, lehtori 
050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi

Kiviala
Kivimiehenkatu, Nokia
Kiviasentaja
Kivialan ammattitutkinto, asennuksen osaamisala
Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
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Kivirakentaja
Rakennusalan perustutkinto, kivialan osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 6.9.2021 tai henkilökohtaisen  
suunnitelman mukaisesti.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi

Kouluttaudu ja työllisty kiviasentajaksi
Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 25.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi

Kone- ja tuotantotekniikka
Kankaantaankatu, Nokia
Koneasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
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Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi

Konetekniikan peruskurssi
Kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto
Päivä- ja monimuotokoulutus
Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi

Hepolamminkatu, Tampere
3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, osatutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
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Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 

Koneasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Työvoimakoulutus. Kesto 1 vuosi 10 kk. 
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 13.6.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 3.10.2021.
Lisätietoja: Timo Saari, lehtori
050 464 2697, timo.saari@tampere.fi

Koneautomaatioasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Konetekniikan peruskurssi, osatutkinto
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 5 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
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Levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi

Muovi- ja kumituotevalmistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
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Muoviliitostekniikat, osatutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Muovi- ja kumitekniikan peruskurssi, osatutkinto
Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 6 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi

Robotin käyttö, osatutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 

Tekninen myyjä, osatutkinto
Päiväkoulutus tai oppisopimuskoulutus
Kesto 9 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja
050 594 4893, sari.soini@tampere.fi

Tulityökorttikoulutus
Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
Koulutus 1: 22.9.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Koulutus 2: 27.10.2021, hae mukaan viimeistään 20.10.2021.
Koulutus 3: 8.12.2021, hae mukaan viimeistään 1.12.2021.
Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi 
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Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Työnjohtaja
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus
Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
Koulutus 1: 24.9.2021, hae mukaan viimeistään 17.9.2021.
Koulutus 2: 28.10.2021, hae mukaan viimeistään 21.10.2021.
Koulutus 3: 10.12.2021, hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi

Laboratorioala

Hepolamminkatu, Tampere
Laborantti
Laboratorioalan perustutkinto
Oppisopimuskoulutus
Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
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Liiketoiminta
Pallotie, Ylöjärvi
Merkonomi, aikuiskoulutus
Liiketoiminnan perustutkinto
Pohjakoulutuksena peruskoulu tai toinen ammatillinen perustutkinto
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
Lisätietoja: Kaija Kankaanpää, opinto-ohjaaja 
050 302 5982, kaija.kankaanpaa@tampere.fi

Valkeakoskentie, Lempäälä
Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 16.8.2021.
Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi

Sammonkatu, Tampere
Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
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Merkonomi, myyntiosaaja
Liiketoiminnan perustutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 1.11.2021.
Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja 
044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi
Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi

Santalahdentie, Tampere
Basics of Accounting
Lyhytkoulutus (170 €)
Kesto 1 kk. Koulutus alkaa marraskuussa 2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi 

Basics of Entrepreneurship
Lyhytkoulutus (170 €)
Kesto 1 kk. Koulutus alkaa syyskuussa 2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi

Planning a Business
Lyhytkoulutus 
Kesto 2,5 kk. Koulutus alkaa lokakuussa 2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi
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Sales
Lyhytkoulutus 
Kesto 4 kk. Koulutus alkaa syyskuussa 2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi 

Vocational Qualification in Business
Liiketoiminnan perustutkinto 
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 10.1.2022.
Hae mukaan viimeistään 1.12.2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi

Hepolamminkatu, Tampere
Digitaalinen markkinointi, sisällöntuottaja ja somevastaava
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Esimies, johtaja, yritysjohtaja
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
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Henkilöstöasiantuntija
Lyhytkoulutus (300 €)
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 23.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Henkilöstöpäällikkö, HR-asiantuntija
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 11.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto,  
sosiaali- ja terveysala 
Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Kirjanpidon perusteet
Lyhytkoulutus verkossa (100 €)
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 14.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 4.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
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Kirjanpito ja reskontrat
Liiketoiminnan ammattitutkinto tai osatutkinto
Työvoimakoulutus 
Kesto 8 kk. Koulutus alkaa 4.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 8.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Kirjanpitäjä, palkanlaskija, talousassistentti
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osatutkinto
Työvoimakoulutus 
Kesto 7 kk. Koulutus alkaa 27.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 24.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Lähiesimiestyö sosiaali- ja terveysala
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
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Markkinoinnin digiosaaja
Liiketoiminnan tai/ja media-alan ammattitutkinto, osatutkinto
Työvoimakoulutus 
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 29.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 3.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto
Kesto 1–2 vuotta. Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
Koulutus 1 alkaa 14.9.2021.
Koulutus 2 alkaa 28.10.2021.
Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja 
050 594 4893, sari.soini@tampere.fi
Oppisopimuskoulutus: Mervi Lammi, koulutustarkastaja
050 413 1900, mervi.lammi@tampere.fi

Merkonomi
Liiketoiminnan perustutkinto, pohjakoulutus ylioppilas tai toinen  
ammatillinen perustutkinto
Kesto 1–2 vuotta. Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
Koulutus alkaa 23.8.2021.
Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja 
050 594 4893, sari.soini@tampere.fi
Oppisopimuskoulutus: Mervi Lammi, koulutustarkastaja
050 413 1900, mervi.lammi@tampere.fi
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Palkanlaskennan perusteet
Lyhytkoulutus verkossa (100 €)
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 7.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Sihteeri ja assistentti
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Buustia myyntityöhön, asiantuntijamyynti ja asiakkuudet
Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa. Omaehtoinen koulutus 
(200 €), oppisopimuskoulutus maksuton
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen ja ratkaisumyynti
Kesto 3 k. Koulutus alkaa 15.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 25.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
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Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Lyhytkoulutus 
Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Vaikuttavat SOME-sisällöt
Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 6.9.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 

Visuaalinen markkinointi, visualisti 
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Yrittäjä 
Yrittäjän ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 9.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
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Yrittäjän peruskurssi
Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 11.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 11.10.2021.
Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi

Logistiikka-ala
Hepolamminkatu, Tampere
Autonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi

Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus
Yksittäisiä päiviä
Katso lisää tredu.fi 

Linja-autonkuljettaja
Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja  
Omaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton). 
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto n. 7 kk. 
Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi           
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Linja-autonkuljettaja, työvoimakoulutus 
Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja 
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Työvoimakoulutus. Kesto n. 7 kk.
Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi

Linja-autonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto 
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi 
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Oma polku kuljetusalalle
Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto 6–7 kk. 
Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi

Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia.
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.
Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi 
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Terminaalimoniosaaja
Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osia tai koko tutkinto,  
varastopalvelujen osaamisala 
Opiskelija vastaa mahdollisista viranomaismaksuista.
Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi 

Työnjohtaja, liikenne-esimies
Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala 
Omaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton).
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Vesa Koivisto, opettaja
040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi 

Varastonhoitaja
Logistiikan perustutkinto 
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 3.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 16.7.2021.
Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto 
Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
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Luontoala
Metsätie, Ylöjärvi
Luonto-ohjaaja
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 24.5.2021.
Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi

Luonto- ja seikkailukasvatus työni tukena
Osatutkinnot:  
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto  
Maastoretken ohjaaminen 20 osp
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto  
Luonto-ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Monimuoto (ilta- ja viikonloppuopetus)
Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
Kesto 10 kk. Koulutus alkaa 10.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 9.8.2021.
Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi
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Maahanmuuttajakoulutus
Santalahdentie, Tampere
Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille
Yksilöllinen toteutus  
(voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai osia koulutuksesta)
Mahdollista suorittaa peruskoulun päättötodistus.
Kesto korkeintaan 4 vuotta.
Lukutaitovaihe 1 lukuvuosi, alkuvaihe 1,5 lukuvuotta,  
päättövaihde 1,5 lukuvuotta.
Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa.
Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
Lisätietoja: Ina Jantunen, lehtori
040 806 2074, ina.jantunen@tampere.fi 
Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi

Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat:  
kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden  
osallisuuden edistäminen
Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
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Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille
Alkeiskurssi 5 kk, mahdollista hakeutua myös 5 kk jatkokurssille
Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa. 
Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
Lisätietoja: Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi

Suomen kieltä ja ravintola- ja cateringalan opintoja maahanmuuttajille
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osat:  
ravitsemispalveluissa toimiminen ja kahvilapalvelut sekä  
suomen kielen opintoja
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta  
ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
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Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalvelui-
den tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Toimitilahuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta. 
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Yleinen kielitutkinto (YKI)
YKI-kielitutkintopäivään osallistuminen
Perustaso 120 €, keskitaso 140 €, ylin taso 180 €.
Kielitutkinnon suorittamisesta saa todistuksen.
Katso tutkintopäivät: tredu.fi/hae-opiskelemaan/kielitutkinnot.html
Lisätietoja: Terhi Hämäläinen, koulutussuunnittelija
041 730 1364, terhi.hamalainen@tampere.fi

Sammonkatu, Tampere
Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi

46

Tredu | Aikuiskoulutuskalenteri syksy 2021

|   Muutokset mahdollisia. Katso lisätietoja: www.tredu.fi

mailto:jaana.immonen@tampere.fi
mailto:jaana.immonen@tampere.fi
mailto:terhi.hamalainen@tampere.fi
mailto:sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi
mailto:sirkka.lintula@tampere.fi
http://www.tredu.fi


Hepolamminkatu, Tampere
Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa

Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.

Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi

Pallotie, Ylöjärvi

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta  
ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
Kesto n. 11 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 9.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori,
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
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Matkailuala
Metsätie, Ylöjärvi

Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)
Kesto 1 päivä. Saatavana myös yrityksille räätälöitynä koulutuksena.
Hinta 130 € (sis. alv. 24 %)
Koulutuspäivä 30.11.2021, hae mukaan viimeistään 15.11.2021.
Lisätietoja: Mikko Oinonen, lehtori
040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi

Valkeakoskentie, Lempäälä
Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Jatkuva haku.
Koulutus alkaa 16.8.2021.
Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja
050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi

Ammattikouluntie, Orivesi
Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
Koulutus alkaa 16.8.2021.
Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi
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Sipiläntie, Virrat
Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
Koulutus alkaa 16.8.2021.
Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi

Santalahdentie, Tampere
Majoitusyrityksen puhtauspalvelut -koulutus
Matkailualan perustutkinto, osatutkinto
Kesto 3 kk. Aloitus lokakuussa 2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi

Vocational Qualification in Tourism Industry
Matkailualan perustutkinto
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja
040 825 7240, merja.helin@tampere.fi

Media-ala
Hepolamminkatu, Tampere
Media-alan ammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus 
Kesto 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi 
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Mediapalvelujen toteuttaja
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,  
julkaisutuotannon osaamisala
Ilta- ja monimuotokoulutus
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
044 766 4410, timo.salin@tampere.fi

Mediapalvelujen toteuttaja
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, oppisopimuskoulutus
Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi

Verkkonäkyvyys markkinoinnissa, osatutkinto
Oppisopimuskoulutus 
Kesto 4 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 27.8.2021.
Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi

Metsäala
Pallotie, Ylöjärvi
Metsäkoneasentaja
Metsäalan perustutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Koulutukseen voi hakea joustavasti.
Lisätietoja: Mikko Lauttanen, opettaja
040 749 7587, mikko.lauttanen@tampere.fi
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Metsätie, Ylöjärvi
Ensiavun peruskurssi metsässä liikkuville
Kesto 2 päivää. Hinta 186 € (sis. alv 24 %).
Koulutus järjestetään 14.–15.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 4.10.2021.
Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi

Hirsirakentaminen, osatutkinto
Metsäalan ammattitutkinto, puun jatkojalostaminen 30 osp
Hinta 700 €.
Kesto 2 viikkoa 27.9.–8.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi
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Kasvinsuojelu
Kesto puoli päivää. Hinta 45 € (sis. alv 24 %).
Koulutus 1 järjestetään 22.9.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
Koulutus 2 järjestetään 24.11.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäalan perustutkinto, Metsänomistajan metsäkoulu,  
myös tutkinnon osia
Monimuotokoulutus, ilta- ja viikonloppuopetus
Osa opetuksesta Pallotien toimipisteessä
Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 11.1.2022.
Hae mukaan viimeistään 2.12.2021
Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
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Metsäkoneenkuljettaja
Metsäalan perus- tai ammattitutkinto, myös tutkinnon osia,  
myös oppisopimuksella
Hinta koulutuksesta riippuen 120–550 €.
Kesto 1–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Mervi Putkonen, opinto-ohjaaja
050 359 2632, mervi.putkonen@tampere.fi

Vaativat puunkaadot, osatutkinto
Metsäalan ammattitutkinto, vaativien puunpoistojen tekeminen 30 osp
Osin etäopetuksena. Hinta 250 €.
Kesto 2 viikkoa 1.–12.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi

Onko yrityksessäsi henkilöstön koulutustarpeita?  
Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuksen!
Lisätietoja: Sami Hasila, yrityskoordinaattori
050 441 8819, sami.hasila@tampere.fi

Pintakäsittelyala
Hepolamminkatu, Tampere
Maalari
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
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Teollinen pintakäsittelijä
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Joustava haku.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi

Prosessiteollisuus
Hepolamminkatu, Tampere
Prosessinhoitaja
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Ilta- ja monimuotokoulutus
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021. 
Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
044 766 4410, timo.salin@tampere.fi

Prosessinhoitaja
Prosessiteollisuuden perustutkinto, oppisopimuskoulutus
Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 30.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 10.8.2021.
Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
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Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Pallotie, Ylöjärvi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiehen erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus 
Kesto 1–1,5 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 4.10.2021.
Jatkuva haku.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta  
ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (koko tutkinto 170 €, tutkinnon osa 100 €)
Kesto 6–18 kk. Seuraavat aloituspäivät:
9.8.2021, 27.9.2021, 17.1.2022, 7.3.2022
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
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Ylläpitosiivouspalveluiden osatutkinto
Osatutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
Kesto 4 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Santalahdentie, Tampere
Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelut
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 3 kk.
Koulutus alkaa 4.10.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Hotellien ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 3 kk. 
Koulutus alkaa 8.11.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Keittiö- ja puhtausalan moniosaaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta 
tutkinnon osat: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen  
tuottaminen, ylläpitosiivouspalvelut
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osa:  
palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
Perustutkinto (maksuton) 
ammattitutkinto (omaehtoinen koulutus 100 €/tutkinnon osa)  
oppisopimuskoulutus (maksuton) 
hygieniaosaamiskoulutuksessa korttimaksu
Kesto 8 kk. Seuraava koulutus alkaa 11.10.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
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Keittiö- ja työtilojen puhtaanapito
Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 2.9.2021 ja 16.9.2021.
Hinta 158 €.
Koulutukseen voi hakea joustavasti.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Siivouskoneet tutuksi ja työ tehokkaaksi
Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 31.8.2021 ja 14.9.2021.
Hinta 158 €.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta  
ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta  
rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021. 
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 

Tekstiilipintojen puhdistus ja hoito
Kesto 1 päivä, 14.10.2021
Hinta 89 €.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
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Toimitilahuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Toimitilahuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta.
Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi

Kivimiehenkatu, Nokia
Kiinteistönhoidon perusosaaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 6 kk. 
Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan  
viimeistään 23.6.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi

Kiinteistöhuollon osaajaksi Nokian Tehdassaaressa
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 6 kk–2 vuotta valitun tavoitekokonaisuuden mukaisesti
Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti,  
hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
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Finnentie, Kangasala
Kiinteistönhoitaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon  
osaamisala
Kesto 2–3 vuotta.
Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Hepolamminkatu, Tampere
Kiinteistönhoitaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon  
osaamisala
Kesto 2–3 vuotta.
Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi

Kiinteistönhoitaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon  
osaamisala
Työvaltainen toteutus
Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
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Kiinteistönhoitaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto,  
kiinteistönhoidon osaamisala
Omaehtoinen koulutus (170 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi

Liikuntapaikkojen hoito ja huolto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi

Puuala
Hepolamminkatu, Tampere
Puusepänteollisuus
Puuteollisuuden ammattitutkinto
Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi 

Puuseppä, iltakoulutus
Puuteollisuuden perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
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Puuseppä, päiväkoulutus
Puuteollisuuden perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi

Puuseppämestari
Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi

Puutarha-ala
Kivimiehenkatu, Nokia
Puistopuutarhuri
Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala
Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 

Viheraluerakentaja
Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden rakentamisen osaamisala
Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
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Rakennusala
Finnentie, Kangasala
Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Työllistä itsesi rakennusalalle
Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Kivimiehenkatu, Nokia
Osaajaksi infra-alalle
Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 4–6 kk. Koulutus alkaa 16.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
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Pikakaista talonrakentajaksi
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto
Kesto n. 2 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 

Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi

Työllistä itsesi rakennusalalle
Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
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Ravintola- ja cateringala
Finnentie, Kangasala
Asiakaspalvelu ja myynti
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 5 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 

Kahvilapalvelut
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 2 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 

Kokki
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
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Lounasruokien valmistus
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 8 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 2 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Suurkeittiön ruokatuotanto
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 5 kk.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Tarjoilija
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
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Kankaantaankatu, Nokia
Kokki
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi

Tarjoilija
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi

Santalahdentie, Tampere
Alkoholilainsäädännön koulutus ja testi
Kesto 1 pv. Hinta 90 €.
Koulutus 1: 14.9.2021
Koulutus 2: 9.11.2021
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi

Alkoholilainsäädännön testi
Hinta 50 €.
Testi 1: 17.8.2021, Testi 2: 12.10.2021, Testi 3: 14.12.2021
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi 
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Haastavat henkilöstötilanteet
Kesto 4 h. Hinta 50 €.
Koulutus 1 järjestetään lokakuussa 2021.
Koulutus 2 järjestetään marraskuussa 2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi 

Hygieniaosaamisen koulutus ja testi
Kesto 1 pv. Hinta 90 €.
Koulutus 1: 6.9.2021
Koulutus 2: 25.10.2021 (erityisjärjestely)
Koulutus 3: 7.12.2021
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi

Hygieniaosaamisen testi
Hinta 55 €.
Testi 1: 16.8.2021
Testi 2: 27.9.2021 (erityisjärjestely)
Testi 3: 15.11.2021
Testi 4: 20.12.2021
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi 

Joulun juomat
Kesto 3 h. Hinta 48 €.
Koulutus järjestetään marraskuussa 2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi 
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Juomien myynti ja tarjoilu
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 5 kk. Koulutus alkaa lokakuussa 2021.
Hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi 

Katu- ja pikaruokapalvelut
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa lokakuussa 2021.
Hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi 

Kokki
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 4.10.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi

Makumatka Aasiaan
Kesto 3 h. Hinta 48 €.
Koulutus järjestetään lokakuussa 2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi

Makumatka Keski-Eurooppaan
Kesto 3 h. Hinta 48 €.
Koulutus järjestetään syyskuussa 2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi
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Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 2 kk. Koulutus alkaa syyskuussa 2021.
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi 

Suomen kieltä ja ravintola- ja cateringalan opintoja maahanmuuttajille
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osat:  
ravitsemispalveluissa toimiminen ja kahvilapalvelut sekä  
suomen kielen opintoja
Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 9.8.2021.
Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi

Suurkeittiön ruokatuotanto
Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto 5 kk. Koulutus alkaa lokakuussa 2021.
Hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi

Tarjoilija
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta.
Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Koulutus 2 alkaa 4.10.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
Lisätietoja: Minna Rompasaari, opinto-ohjaaja
050 576 1593, minna.rompasaari@tampere.fi

73 Muutokset mahdollisia. Katso lisätietoja: www.tredu.fi   |  

Tredu | Aikuiskoulutuskalenteri syksy 2021

mailto:minna.rompasaari@tampere.fi
mailto:marita.riutta@tampere.fi
mailto:minna.rompasaari@tampere.fi
mailto:minna.rompasaari@tampere.fi
http://www.tredu.fi


Sosiaali- ja terveysala
Kankaantaankatu, Nokia
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 25.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi 

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
Kesto n. 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
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Lähihoitaja 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoito ja huolenpito 
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 25.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
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Finnentie, Kangasala
Hoiva-avustaja
Koulutukseen kuuluu kaksi eri tutkinnon osaa: Sosiaali- ja terveysalan 
kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ravintola- ja catering-alan  
ravitsemuspalveluissa toimiminen
Kesto n. 10 kk.
Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja 
040 800 7875, jari.aine@tampere.fi

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi

Lähihoitaja
Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi

Näytteenottokoulutus
Kesto 2 päivää (klo 9–16) Hinta 262 €.
Koulutus 1: 8.10.2021 ja 15.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021
Koulutus 2: 2.12.2021 ja 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 22.11.2021
Lisätietoja: Elina Varuhin, opettaja
040 711 5344, elina.varuhin@tampere.fi
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Santalahdentie, Tampere
Ensiavun jatkokurssi
Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
Haku ja aloitus joustavasti.
Huom. Koulutusta järjestetään vain ryhmille, yrityksille ja yhteisöille.
Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 

Ensiavun peruskurssi (16 h)
Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi

Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat:  
kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden  
edistäminen
Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 

Hätäensiavun peruskurssi
Kesto 4–8 h. Hinta 93 € (sis. alv).
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
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Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista  
irrottautumisessa tukeminen
Kesto n. 4 kk. 
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 15.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi 

Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta.
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen työyhteisökoulutuksena
Kesto n. 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Jaana Kankaanpää, opettaja
040 027 6085, jaana.kankaanpaa@tampere.fi

Ikävalmentaja
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta.
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
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Ikävalmentajana toimiminen
Kesto n. 4 kk. 
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
Ilta-, verkko- ja lauantaitoteutuksena valmiille lähihoitajille
Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 14.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
Lisätietoja: Sirpa Salo-Saari, lehtori
040 711 5384, sirpa.salo-saari@tampere.fi

LOVe-lääkehoidon osaaminen verkossa
Kesto 1 kk. Hinta 124 € (sis. alv).
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kesto n. 2 vuotta. 
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
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Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito  
ja kuntoutuminen
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 30.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
Lisätietoja: Jani Henttinen, opettaja
041 730 0257, jani.henttinen@tampere.fi

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta.
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 8.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi

Muistihoitaja
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta.
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi
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Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen
Kesto n. 4 kk. 
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi

Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä
Kesto n. 3 kuukautta. Koulutus alkaa elokuussa 2021.
Hae mukaan viimeistään 13.5.2021.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 

Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen, mielenterveys- ja päihdetyö,  
sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö
Kesto n. 9 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 

Palliatiivinen hoitotyö
Kesto n. 4 kk. 
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 
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Pikakaistaa lähihoitajaksi
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tiivistahtisina opintoina
Kesto n. 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
040 711 5414, marina.leino@tampere.fi

Saattohoidossa toimiminen
Kesto n. 2 kk. Koulutus alkaa 7.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi

Saattohoitaja
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta.
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 20.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin  
edistäminen
Kesto 3–4 kk. 
Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 26.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi 
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Vammaisalan ammattitutkinto
Kesto n. 1,5 vuotta. 
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Koulutus alkaa 9.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
Lisätietoja: Sari Suhonen, lehtori
040 868 7279, sari.suhonen@tampere.fi 

Välinehuoltaja
Välinehuoltoalan perustutkinto
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 10.1.2022.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Merja Hakkarainen, lehtori
040 806 2943, merja.m.hakkarainen@tampere.fi

Kalevan kampus  
(Ylöjärvi Pallotie, Nokia Kankaantaankatu, Lempäälä ja Kangasala)
Lähihoitajaksi työn ohessa (ilta- ja viikonloppuopetus)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 
Kesto n. 2 vuotta. 
Koulutus alkaa 25.9.2021.
Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
Lisätietoja: Susanna Luomansuu, opinto-ohjaaja
044 431 4447, susanna.luomansuu@tampere.fi
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Sähköala
Hepolamminkatu, Tampere
Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002
Kesto 8 h. Hinta 150 € (+ alv 24 %).
Koulutus 1 järjestetään 23.9.2021, hae mukaan viimeistään 16.9.2021.
Koulutus 2 järjestetään 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 2.12.2021.
Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi

Taideteollisuusala
Valkeakoskentie, Lempäälä
Artesaani (sisustusala)
Taideteollisuusalan perustutkinto
Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi

Artesaani (sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus)
Taideteollisuusalan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
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Hepolamminkatu, Tampere
Artesaani (koru- ja pienesinevalmistus)
Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala
Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti.
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi

Talotekniikka
Ajokinkuja, Tampere
Nuohooja
Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala
Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
Kesto 1–1,5 vuotta. 
Omaehtoinen koulutus alkaa 27.9.2021, hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi 

Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
Kesto 2–3 vuotta. Oppisopimuskoulutus.
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi
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Tekninen suunnittelu
Hepolamminkatu, Tampere
Suunnitteluassistentti
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi

Tekstiili- ja muotiala
Sammonkatu, Tampere

Mittatilausompelija
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 10.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi 

Mittatilausompelija
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
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Muotiassistentti
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi

Ompelija
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi

Turvallisuusala
Sammonkatu, Tampere
Järjestyksenvalvojan koulutus (40 h)
Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
Hinta 261 € (sis. alv).
Koulutus alkaa 1.11.2021.
Hae mukaan viimeistään 25.10.2021.
Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 

Turvallinen drone-lennättäminen
Kesto 1–2 päivää. 
Hinta 1 päivä 111,60 € ja 2 päivää 186 € (sis. alv).
Haku ja aloitus joustavasti.
Koulutusta järjestetään Kangasalan, Lempäälän  
ja Sammonkadun toimipisteissä.
Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 
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Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusalan perustutkinto
Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 28.7.2021. 
Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi

Uhkatilanteiden hallinta
Turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto
Kesto n. 6 kk.
Koulutus alkaa 11.10.2021.
Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h)
Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
Hinta 242 € (sis. alv).
Koulutus alkaa 30.8.2021.
Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi

VALMA-koulutus
Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere
Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus aikuisille
Yksilöllinen toteutus: enintään 60 osaamispistettä ja 1 lukuvuosi.
Haku ja aloitus joustavasti.
Lisätietoja: Kaisa Viitasalo, opettaja
040 806 3874, kaisa.viitasalo@tampere.fi
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Oppisopimus on  
joustava koulutusmuoto
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Tredussa voit opiskella myös oppisopimuksella  
kaikkia tässä oppaassa esiteltyjä koulutuksia.
Tredun opisopimuspalveluiden kautta sinulla on mahdollisuus 
hakea opiskelemaan kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin tai niiden 
osiin, myös niihin, joita tässä oppaassa ei ole esitelty.

Oppisopimuskoulutus soveltuu, kun
• haluat syventää tai laajentaa osaamistasi  
 nykyisessä työssäsi
• haluat valmennusta esimies- tai johtamistehtävääsi
• sinulla on tiedossa työpaikka, johon voisit työllistyä  
 oppisopimuksella (huom! palkkatuki mahdollinen)
• haluat yrittäjänä kehittää yrittäjyysosaamistasi,  
 yritystäsi tai jonkin alan ammatillista osaamistasi.

Oppisopimuskoulutuksen sisällöstä, kestosta ja aloitusajasta 
sovitaan yhdessä sinun ja työnantajasi kanssa.  
Tai jos olet yrittäjä, niin sinun kanssasi. Tavoitteestasi riippuen 
oppisopimus voi kestää muutamasta kuukaudesta muutamaan 
vuoteen. 
Opiskelijana voit saada oppilaitoksessa tapahtuvien opiskelupäi-
vien osalta opintososiaalisia etuja eli päivärahaa, perheavustusta 
ja matkakorvausta. 
Ota yhteyttä niin etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu  
osaamisesi kehittämiseen!

Tredun Oppisopimuspalvelut 
oppi.sopimus@tampere.fi 
03 565 47999
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Tampereen seudun ammattiopisto Tredu   
 PL 217, 33101 Tampere / Puh. 03 565 611  
www.tredu.fi

Seuraa meitä somessa!

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

Tervetuloa   Treduun!
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	-

	Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinto-opiskelu on monimuotoista ja sisältää oppimista työpaikalla, lähiopiskelua sekä etä- ja verkko-opiskelua. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. 
	Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus eli mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
	Perustutkinto
	Ammatillisessa perustutkinnossa saavutat ammattitaidon, jota alalle työllistyminen edellyttää. Perustutkinto soveltuu alanvaihtajille ja henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai pitkää työkokemusta alalta.
	Ammattitutkinto
	Ammattitutkinnossa osoitat työelämän tarpeisiin kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää. Ammattitutkinto sopii sinulle, jos olet hankkinut jo alan peruskoulutuksen tai vastaavan osaamisen työelämässä tai haluat täydentää osaamistasi uudella tavalla.
	Erikoisammattitutkinto
	Erikoisammattitutkinnossa osoitat työelämän tarpeisiin kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ja monialaista. Tutkinto on tarkoitettu sinulle, jos olet alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoa ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. 
	Mitä opiskelu maksaa?
	Ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksuton.Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu. 
	 
	-

	Ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen ja muiden koulutusten hinnat on ilmoitettu kunkin koulutuksen yhteydessä.
	Ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku
	 

	Tredun jatkuvassa haussa voit hakea ammatillisiin perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin tai VALMA-koulutukseen. Jatkuva haku mahdollistaa opintojen aloittamisen ympäri vuoden. Haussa ovat mukana koulutukset, joissa on vapaita opiskelupaikkoja.
	 
	 

	Voit hakea jatkuvan haun kautta, jos
	• 
	• 
	• 
	• 

	olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon  tai korkeakoulututkinnon
	 


	• 
	• 
	• 

	sinulla on työelämässä hankittua osaamista ja haluat  suorittaa ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnon tai  niiden osia
	 
	 


	• 
	• 
	• 

	haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon

	• 
	• 
	• 

	et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.


	Perustutkintoihin haet yhdellä lomakkeella kuukausittain vaihtuvissa hakujaksoissa joustavasti ympäri vuoden. Tiedot kunkin hakujakson mukana olevista koulutuksista löydät verkosta tredu.fi.
	 

	Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin haet verkossa kunkin koulutuksen hakulinkkien kautta joustavasti ympäri vuoden. Katso tarkemmat hakuajankohdat koulutusten omilta sivuilta tredu.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
	 

	Autoala
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere


	Autoalan työnjohtaja
	Autoalan työnjohtaja
	Autoalan työnjohtaja


	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus (150 €)
	Oppisopimuskoulutus (150 €)
	Oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.


	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava


	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi


	Automyyjä
	Automyyjä
	Automyyjä


	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus (150 €)
	Oppisopimuskoulutus (150 €)
	Oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.


	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava


	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi


	Henkilöautomekaanikko
	Henkilöautomekaanikko
	Henkilöautomekaanikko


	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto
	Ajoneuvoalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (300 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (300 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (300 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 2.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.


	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava


	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi


	Järjestämme myös seuraavia autoalan pätevyys- ja henkilöstökoulutuksia: 
	Järjestämme myös seuraavia autoalan pätevyys- ja henkilöstökoulutuksia: 
	Järjestämme myös seuraavia autoalan pätevyys- ja henkilöstökoulutuksia: 
	 



	Tulityö, EA1, ilmastointilaite, SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus ja työpaikkaohjaajakoulutus.
	Tulityö, EA1, ilmastointilaite, SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus ja työpaikkaohjaajakoulutus.
	Tulityö, EA1, ilmastointilaite, SFS 6002 -sähkötyöturvallisuus ja työpaikkaohjaajakoulutus.
	 



	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava
	Lisätietoja: Erkka Javanainen, tiimivastaava


	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi
	040 130 6763, erkka.javanainen@tampere.fi




	Elintarvikeala
	Elintarvikeala
	Elintarvikeala
	Elintarvikeala
	Elintarvikeala
	Hepolamminkatu, Tampere


	Elintarvikkeiden valmistaja
	Elintarvikkeiden valmistaja
	Elintarvikkeiden valmistaja


	Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Leipuri-kondiittori
	Leipuri-kondiittori
	Leipuri-kondiittori


	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Lihatuotteiden valmistaja
	Lihatuotteiden valmistaja
	Lihatuotteiden valmistaja


	Elintarvikealan perustutkinto, liha-alan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, liha-alan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, liha-alan osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Kondiittorikisälli
	Kondiittorikisälli
	Kondiittorikisälli


	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Leipomoteollisuuden kisälli
	Leipomoteollisuuden kisälli
	Leipomoteollisuuden kisälli


	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1-1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1-1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1-1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.


	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Leipurikisälli
	Leipurikisälli
	Leipurikisälli


	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto
	Leipomoalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 8.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi


	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala


	Leipuri-kondiittori
	Leipuri-kondiittori
	Leipuri-kondiittori


	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
	Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. 
	Kesto 2–3 vuotta. 
	Kesto 2–3 vuotta. 


	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista
	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista
	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi


	Tule elintarvikealalle – opiskele leipomo- ja konditoria-alan perustaitoja
	Tule elintarvikealalle – opiskele leipomo- ja konditoria-alan perustaitoja
	Tule elintarvikealalle – opiskele leipomo- ja konditoria-alan perustaitoja


	Elintarvikealan perustutkinnon osatutkinto
	Elintarvikealan perustutkinnon osatutkinto
	Elintarvikealan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 1 vuosi. 
	Kesto n. 1 vuosi. 
	Kesto n. 1 vuosi. 


	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista.
	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista.
	Seuraa Tredun ohjaus- ja hakupäivien ilmoittelua avoimista hauista.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi




	Esimies- ja johtamiskoulutukset
	 

	Kasvata kilpailukykyäsi 
	Koulutuskumppanuus Tredun kanssa syventää johtamis- ja esimiesosaamistasi. Pohdimme kanssasi, kuinka voit kehittää esimiestaitojasi ja tarjoamme juuri sinulle sopivan koulutuksen. Haastamme työyhteisön mukaan oppimaan!  
	-

	Tarjolla on eri laajuisia koulutuksia: päivän mittaisia teemakoulutuksia, tutkinnon osia ja kokonaisia tutkintoja. Koulutuksista hyötyvät ensisijaisesti tiiminvetäjät, työnjohtajat, päälliköt, johtajat ja yrittäjät.  
	 
	 
	 

	Ota yhteyttä, kun haluat tietää lisää: 
	Minna Saari, asiakasvastaava040 686 2475minna.t.saari@tampere.fi
	 
	 

	Esimies- ja johtamiskoulutukset
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Esimiehen kehittämisen työkalut
	Esimiehen kehittämisen työkalut
	Esimiehen kehittämisen työkalut


	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)


	Järjestetään 28.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Järjestetään 28.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Järjestetään 28.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Esimiehen viestintä ja vuorovaikutus
	Esimiehen viestintä ja vuorovaikutus
	Esimiehen viestintä ja vuorovaikutus


	Kesto 1 päivä (250 €)
	Kesto 1 päivä (250 €)
	Kesto 1 päivä (250 €)


	Järjestetään 9.11.2021. Hae mukaan viimeistään 1.11.2021.
	Järjestetään 9.11.2021. Hae mukaan viimeistään 1.11.2021.
	Järjestetään 9.11.2021. Hae mukaan viimeistään 1.11.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Esimies, johtaja, yritysjohtaja
	Esimies, johtaja, yritysjohtaja
	Esimies, johtaja, yritysjohtaja


	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Esimiestyö ja johtaminen
	Esimiestyö ja johtaminen
	Esimiestyö ja johtaminen


	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)


	Järjestetään 29.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Järjestetään 29.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Järjestetään 29.9.2021. Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Johtaminen ja yritysjohtaminen, sosiaali- ja terveysala
	Johtaminen ja yritysjohtaminen, sosiaali- ja terveysala
	Johtaminen ja yritysjohtaminen, sosiaali- ja terveysala


	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
	Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (500 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 12.10.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Lean-toimintakulttuuria tukeva esimiestyö
	Lean-toimintakulttuuria tukeva esimiestyö
	Lean-toimintakulttuuria tukeva esimiestyö


	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)


	Järjestetään 5.10.2021. Hae mukaan viimeistään 27.9.2021.
	Järjestetään 5.10.2021. Hae mukaan viimeistään 27.9.2021.
	Järjestetään 5.10.2021. Hae mukaan viimeistään 27.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Lähiesimiestyö, sosiaali- ja terveysala
	Lähiesimiestyö, sosiaali- ja terveysala
	Lähiesimiestyö, sosiaali- ja terveysala


	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Talouden johtaminen
	Talouden johtaminen
	Talouden johtaminen


	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)


	Järjestetään 21.9.2021. Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
	Järjestetään 21.9.2021. Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
	Järjestetään 21.9.2021. Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava


	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Työnjohtaja
	Työnjohtaja
	Työnjohtaja


	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Työ- ja palvelussuhdeasiat, käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille
	Työ- ja palvelussuhdeasiat, käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille
	Työ- ja palvelussuhdeasiat, käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille
	 



	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)
	Kesto 1 päivä (124 €)


	Järjestetään 14.12.2021. Hae mukaan viimeistään 7.12.2021.
	Järjestetään 14.12.2021. Hae mukaan viimeistään 7.12.2021.
	Järjestetään 14.12.2021. Hae mukaan viimeistään 7.12.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen


	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Santalahdentie, Tampere 
	Santalahdentie, Tampere 
	Santalahdentie, Tampere 


	Majoitus- ja ravitsemisalan esimies
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimies
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimies


	Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (170€), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (170€), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (170€), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 12.10.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 12.10.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 12.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.9.2021.


	Lisätietoja: Sanna Kattelus, lehtori
	Lisätietoja: Sanna Kattelus, lehtori
	Lisätietoja: Sanna Kattelus, lehtori


	040 711 5373. haku.marata@tampere.fi
	040 711 5373. haku.marata@tampere.fi
	040 711 5373. haku.marata@tampere.fi




	Hius- ja kauneudenhoitoala
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Kampaaja, parturi
	Kampaaja, parturi
	Kampaaja, parturi


	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 13.9.2021
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 13.9.2021
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 13.9.2021


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021


	Lisätietoja: Olli Leinonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Olli Leinonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Olli Leinonen, opinto-ohjaaja


	040 711 5442, olli.leinonen@tampere.fi
	040 711 5442, olli.leinonen@tampere.fi
	040 711 5442, olli.leinonen@tampere.fi


	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
	Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jaana Virtanen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Jaana Virtanen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Jaana Virtanen, koulutustarkastaja


	050 329 5713, jaana.p.virtanen@tampere.fi
	050 329 5713, jaana.p.virtanen@tampere.fi
	050 329 5713, jaana.p.virtanen@tampere.fi


	Kampaajamestari
	Kampaajamestari
	Kampaajamestari


	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.


	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava


	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi


	Erikoiskosmetologi
	Erikoiskosmetologi
	Erikoiskosmetologi


	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.


	Lisätietoja: Tea Keikko, tiimivastaava
	Lisätietoja: Tea Keikko, tiimivastaava
	Lisätietoja: Tea Keikko, tiimivastaava


	041 730 2513, tea.keikko@tampere.fi
	041 730 2513, tea.keikko@tampere.fi
	041 730 2513, tea.keikko@tampere.fi


	Kosmetiikkaneuvoja
	Kosmetiikkaneuvoja
	Kosmetiikkaneuvoja


	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)
	Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (400 €)


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 20.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.


	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava
	Lisätietoja: Minna Syvänniemi, tiimivastaava


	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi
	050 345 1089, minna.syvanniemi@tampere.fi


	Ekokampaaja
	Ekokampaaja
	Ekokampaaja


	Kesto 9 kk (koko koulutus 950 €, kasvivärjäys 600 €)
	Kesto 9 kk (koko koulutus 950 €, kasvivärjäys 600 €)
	Kesto 9 kk (koko koulutus 950 €, kasvivärjäys 600 €)


	Koulutus alkaa 13.9.2021.
	Koulutus alkaa 13.9.2021.
	Koulutus alkaa 13.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.


	Lisätietoja: Amra Fejzic, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Amra Fejzic, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Amra Fejzic, koulutussuunnittelija


	040 837 5944, amra.fejzic@tampere.fi
	040 837 5944, amra.fejzic@tampere.fi
	040 837 5944, amra.fejzic@tampere.fi




	Kasvatus- ja ohjausala
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa
	Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa
	Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 24.8.2021. 
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 24.8.2021. 
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 24.8.2021. 


	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.


	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori


	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi


	Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
	Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
	Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 24.9.2021.
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 24.9.2021.
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 24.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 7.6.2021.
	Hae mukaan viimeistään 7.6.2021.
	Hae mukaan viimeistään 7.6.2021.


	Lisätietoja: Tanja Lund, opettaja
	Lisätietoja: Tanja Lund, opettaja
	Lisätietoja: Tanja Lund, opettaja


	044 423 5535, tanja.lund@tampere.fi
	044 423 5535, tanja.lund@tampere.fi
	044 423 5535, tanja.lund@tampere.fi


	Kasvatuksen osaamisala
	Kasvatuksen osaamisala
	Kasvatuksen osaamisala


	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.


	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori 
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori 
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori 


	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi


	Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
	Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
	Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja


	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Kysy vapaita opiskelupaikkoja.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Kysy vapaita opiskelupaikkoja.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Kysy vapaita opiskelupaikkoja.


	Lisätietoja: Anu Kormano, lehtori
	Lisätietoja: Anu Kormano, lehtori
	Lisätietoja: Anu Kormano, lehtori


	050 362 9201, anu.kormano@tampere.fi
	050 362 9201, anu.kormano@tampere.fi
	050 362 9201, anu.kormano@tampere.fi


	Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä
	Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä
	Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 16.9.2021. 
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 16.9.2021. 
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 16.9.2021. 


	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.


	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori


	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi


	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja
	Lastenohjaaja


	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi


	Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
	Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
	Nuoriso- ja yhteisöohjaaja


	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021
	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021
	Kesto 1,5–2 vuotta. Hae mukaan viimeistään 19.5.2021


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5416, marina.leino@tampere.fi


	Ohjauksen osaamisala
	Ohjauksen osaamisala
	Ohjauksen osaamisala


	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 23.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 23.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 23.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.


	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori
	Lisätietoja: Helena Saarnisto, lehtori


	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi
	050 576 1399, helena.saarnisto@tampere.fi


	Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus
	Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus
	Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 6.9.2021.
	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 6.9.2021.
	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 6.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.


	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori


	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi


	PEITTO eli pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
	PEITTO eli pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
	PEITTO eli pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
	 



	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 17.1.2022.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 17.1.2022.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 17.1.2022.


	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.


	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori


	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 


	Päivi Kinnunen, lehtori 
	Päivi Kinnunen, lehtori 
	Päivi Kinnunen, lehtori 


	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi


	Perhepäivähoidon osaamisala 
	Perhepäivähoidon osaamisala 
	Perhepäivähoidon osaamisala 


	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
	Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 17.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.5.2021.


	Lisätietoja: Päivi Kinnunen, lehtori
	Lisätietoja: Päivi Kinnunen, lehtori
	Lisätietoja: Päivi Kinnunen, lehtori


	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi


	Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa
	Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa
	Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto 3–4 kk. Koulutus alkaa 26.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021


	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori


	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi


	Työvalmentaja
	Työvalmentaja
	Työvalmentaja


	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 


	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori


	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi


	Vammaisalan erityisohjaaja
	Vammaisalan erityisohjaaja
	Vammaisalan erityisohjaaja


	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
	Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 26.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 1.8.2021. 


	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori


	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi


	Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen
	Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen
	Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen


	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antavat opinnot perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antavat opinnot perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antavat opinnot perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille
	-



	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 19.1.2022.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 19.1.2022.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 19.1.2022.


	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Hae mukaan viimeistään 3.12.2021.


	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori
	Lisätietoja: Taija Salonen, lehtori


	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 
	050 376 0109, taija.salonen@tampere.fi 


	Päivi Kinnunen, lehtori 
	Päivi Kinnunen, lehtori 
	Päivi Kinnunen, lehtori 


	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi
	050 362 9202, paivi.kinnunen@tampere.fi




	Kiviala
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia


	Kiviasentaja
	Kiviasentaja
	Kiviasentaja


	Kivialan ammattitutkinto, asennuksen osaamisala
	Kivialan ammattitutkinto, asennuksen osaamisala
	Kivialan ammattitutkinto, asennuksen osaamisala


	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi


	Kivirakentaja
	Kivirakentaja
	Kivirakentaja


	Rakennusalan perustutkinto, kivialan osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, kivialan osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, kivialan osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 6.9.2021 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 6.9.2021 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 6.9.2021 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
	 



	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi


	Kouluttaudu ja työllisty kiviasentajaksi
	Kouluttaudu ja työllisty kiviasentajaksi
	Kouluttaudu ja työllisty kiviasentajaksi


	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 25.10.2021.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 25.10.2021.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 25.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 20.9.2021.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi




	Kone- ja tuotantotekniikka
	Kankaantaankatu, Nokia
	Kankaantaankatu, Nokia
	Kankaantaankatu, Nokia
	Kankaantaankatu, Nokia
	Kankaantaankatu, Nokia


	Koneasentaja
	Koneasentaja
	Koneasentaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi


	Koneistaja
	Koneistaja
	Koneistaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi


	Konetekniikan peruskurssi
	Konetekniikan peruskurssi
	Konetekniikan peruskurssi


	Kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto
	Kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto
	Kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto


	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus
	Päivä- ja monimuotokoulutus


	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi




	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, osatutkinto
	3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, osatutkinto
	3D CAM -ohjelmointi ja CNC-valmistus, osatutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
	Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
	Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
	Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
	Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 


	Koneasentaja
	Koneasentaja
	Koneasentaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Työvoimakoulutus. Kesto 1 vuosi 10 kk. 
	Työvoimakoulutus. Kesto 1 vuosi 10 kk. 
	Työvoimakoulutus. Kesto 1 vuosi 10 kk. 


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 13.6.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 13.6.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 13.6.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 3.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 3.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 3.10.2021.


	Lisätietoja: Timo Saari, lehtori
	Lisätietoja: Timo Saari, lehtori
	Lisätietoja: Timo Saari, lehtori


	050 464 2697, timo.saari@tampere.fi
	050 464 2697, timo.saari@tampere.fi
	050 464 2697, timo.saari@tampere.fi


	Koneautomaatioasentaja
	Koneautomaatioasentaja
	Koneautomaatioasentaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Koneistaja
	Koneistaja
	Koneistaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Konetekniikan peruskurssi, osatutkinto
	Konetekniikan peruskurssi, osatutkinto
	Konetekniikan peruskurssi, osatutkinto


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 5 kk.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 5 kk.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 5 kk.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Levyseppähitsaaja
	Levyseppähitsaaja
	Levyseppähitsaaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Muovi- ja kumituotevalmistaja
	Muovi- ja kumituotevalmistaja
	Muovi- ja kumituotevalmistaja


	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia
	Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osia


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 2–3 vuotta.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Muoviliitostekniikat, osatutkinto
	Muoviliitostekniikat, osatutkinto
	Muoviliitostekniikat, osatutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Muovi- ja kumitekniikan peruskurssi, osatutkinto
	Muovi- ja kumitekniikan peruskurssi, osatutkinto
	Muovi- ja kumitekniikan peruskurssi, osatutkinto


	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 6 kk.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 6 kk.
	Päivä- ja monimuotokoulutus. Kesto 6 kk.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 25.10.2021, hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tiina Kuisma, opinto-ohjaaja


	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi
	050 517 5497, tiina.kuisma2@tampere.fi


	Robotin käyttö, osatutkinto
	Robotin käyttö, osatutkinto
	Robotin käyttö, osatutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi 


	Tekninen myyjä, osatutkinto
	Tekninen myyjä, osatutkinto
	Tekninen myyjä, osatutkinto


	Päiväkoulutus tai oppisopimuskoulutus
	Päiväkoulutus tai oppisopimuskoulutus
	Päiväkoulutus tai oppisopimuskoulutus


	Kesto 9 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 9 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 9 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sari Soini, opinto-ohjaaja


	050 594 4893, sari.soini@tampere.fi
	050 594 4893, sari.soini@tampere.fi
	050 594 4893, sari.soini@tampere.fi


	Tulityökorttikoulutus
	Tulityökorttikoulutus
	Tulityökorttikoulutus


	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).


	Koulutus 1: 22.9.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
	Koulutus 1: 22.9.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.
	Koulutus 1: 22.9.2021, hae mukaan viimeistään 15.9.2021.


	Koulutus 2: 27.10.2021, hae mukaan viimeistään 20.10.2021.
	Koulutus 2: 27.10.2021, hae mukaan viimeistään 20.10.2021.
	Koulutus 2: 27.10.2021, hae mukaan viimeistään 20.10.2021.


	Koulutus 3: 8.12.2021, hae mukaan viimeistään 1.12.2021.
	Koulutus 3: 8.12.2021, hae mukaan viimeistään 1.12.2021.
	Koulutus 3: 8.12.2021, hae mukaan viimeistään 1.12.2021.


	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija


	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi 
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi 
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi 


	Tuotantotekniikan ammattitutkinto
	Tuotantotekniikan ammattitutkinto
	Tuotantotekniikan ammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Työnjohtaja
	Työnjohtaja
	Työnjohtaja


	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
	Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 1,5–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi


	Työturvallisuuskorttikoulutus
	Työturvallisuuskorttikoulutus
	Työturvallisuuskorttikoulutus


	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).
	Kesto 1 päivä. Hinta 115 € (+ alv 24 %).


	Koulutus 1: 24.9.2021, hae mukaan viimeistään 17.9.2021.
	Koulutus 1: 24.9.2021, hae mukaan viimeistään 17.9.2021.
	Koulutus 1: 24.9.2021, hae mukaan viimeistään 17.9.2021.


	Koulutus 2: 28.10.2021, hae mukaan viimeistään 21.10.2021.
	Koulutus 2: 28.10.2021, hae mukaan viimeistään 21.10.2021.
	Koulutus 2: 28.10.2021, hae mukaan viimeistään 21.10.2021.


	Koulutus 3: 10.12.2021, hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Koulutus 3: 10.12.2021, hae mukaan viimeistään 3.12.2021.
	Koulutus 3: 10.12.2021, hae mukaan viimeistään 3.12.2021.


	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija


	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi




	Laboratorioala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Laborantti
	Laborantti
	Laborantti


	Laboratorioalan perustutkinto
	Laboratorioalan perustutkinto
	Laboratorioalan perustutkinto


	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus
	Oppisopimuskoulutus


	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 
	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti. 


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi



	Liiketoiminta

	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi


	Merkonomi, aikuiskoulutus
	Merkonomi, aikuiskoulutus
	Merkonomi, aikuiskoulutus


	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto


	Pohjakoulutuksena peruskoulu tai toinen ammatillinen perustutkinto
	Pohjakoulutuksena peruskoulu tai toinen ammatillinen perustutkinto
	Pohjakoulutuksena peruskoulu tai toinen ammatillinen perustutkinto


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.


	Lisätietoja: Kaija Kankaanpää, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Kaija Kankaanpää, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Kaija Kankaanpää, opinto-ohjaaja 


	050 302 5982, kaija.kankaanpaa@tampere.fi
	050 302 5982, kaija.kankaanpaa@tampere.fi
	050 302 5982, kaija.kankaanpaa@tampere.fi




	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä


	Merkonomi
	Merkonomi
	Merkonomi


	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa 16.8.2021.


	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus-ja hakupäivillä.


	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 


	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi




	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere


	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille


	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 


	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.


	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.


	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja


	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 


	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi


	Merkonomi, myyntiosaaja
	Merkonomi, myyntiosaaja
	Merkonomi, myyntiosaaja


	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto
	Liiketoiminnan perustutkinto
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	Sihteeri ja assistentti


	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Liiketoiminnan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 


	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Buustia myyntityöhön, asiantuntijamyynti ja asiakkuudet
	Buustia myyntityöhön, asiantuntijamyynti ja asiakkuudet
	Buustia myyntityöhön, asiantuntijamyynti ja asiakkuudet


	Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa. Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus maksuton
	Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa. Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus maksuton
	Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa. Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus maksuton


	Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen ja ratkaisumyynti
	Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen ja ratkaisumyynti
	Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen ja ratkaisumyynti


	Kesto 3 k. Koulutus alkaa 15.9.2021.
	Kesto 3 k. Koulutus alkaa 15.9.2021.
	Kesto 3 k. Koulutus alkaa 15.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 25.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 25.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 25.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 


	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava
	Tiimivastaava, lähiesimies, vuorovastaava


	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto
	Lähiesimiestyön ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (100 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa 28.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 29.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
	Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen


	Lyhytkoulutus 
	Lyhytkoulutus 
	Lyhytkoulutus 


	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.
	Kesto 5 kk. Koulutus alkaa 22.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.8.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 


	Vaikuttavat SOME-sisällöt
	Vaikuttavat SOME-sisällöt
	Vaikuttavat SOME-sisällöt


	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)


	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 6.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 6.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 6.9.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi 


	Visuaalinen markkinointi, visualisti 
	Visuaalinen markkinointi, visualisti 
	Visuaalinen markkinointi, visualisti 


	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Liiketoiminnan ammattitutkinto
	Liiketoiminnan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 


	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 21.9.2021, hae mukaan viimeistään 21.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 2.11.2021, hae mukaan viimeistään 12.10.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Yrittäjä 
	Yrittäjä 
	Yrittäjä 


	Yrittäjän ammattitutkinto
	Yrittäjän ammattitutkinto
	Yrittäjän ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 9.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 9.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 9.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 9.10.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi


	Yrittäjän peruskurssi
	Yrittäjän peruskurssi
	Yrittäjän peruskurssi


	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)
	Lyhytkoulutus verkossa (300 €)


	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 11.11.2021.
	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 11.11.2021.
	Kesto 2 kk. Koulutus alkaa 11.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 11.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 11.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 11.10.2021.


	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Heidi Rantanen, koulutussuunnittelija


	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi
	041 730 0234, heidi.rantanen1@tampere.fi




	Logistiikka-ala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Autonkuljettaja
	Autonkuljettaja
	Autonkuljettaja


	Logistiikan perustutkinto
	Logistiikan perustutkinto
	Logistiikan perustutkinto


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.


	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja


	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi


	Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus
	Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus
	Kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutus


	Yksittäisiä päiviä
	Yksittäisiä päiviä
	Yksittäisiä päiviä


	Katso lisää tredu.fi 
	Katso lisää tredu.fi 
	Katso lisää tredu.fi 


	Linja-autonkuljettaja
	Linja-autonkuljettaja
	Linja-autonkuljettaja


	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja Omaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton). 
	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja Omaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton). 
	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja Omaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton). 
	 



	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto n. 7 kk. 
	Kesto n. 7 kk. 
	Kesto n. 7 kk. 


	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.


	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja


	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi           
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi           
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi           


	Linja-autonkuljettaja, työvoimakoulutus 
	Linja-autonkuljettaja, työvoimakoulutus 
	Linja-autonkuljettaja, työvoimakoulutus 


	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja 
	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja 
	Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja 


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Työvoimakoulutus. Kesto n. 7 kk.
	Työvoimakoulutus. Kesto n. 7 kk.
	Työvoimakoulutus. Kesto n. 7 kk.


	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.


	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja


	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi


	Linja-autonkuljettaja
	Linja-autonkuljettaja
	Linja-autonkuljettaja


	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Helanterä, opettaja


	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi 
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi 
	040 654 2032, jaana.helantera@tampere.fi 


	Oma polku kuljetusalalle
	Oma polku kuljetusalalle
	Oma polku kuljetusalalle


	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto 6–7 kk. 
	Kesto 6–7 kk. 
	Kesto 6–7 kk. 


	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.


	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja


	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi


	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus


	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia.
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia.
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa tai osia.


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.


	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.


	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja


	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi 
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi 
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi 


	Terminaalimoniosaaja
	Terminaalimoniosaaja
	Terminaalimoniosaaja


	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osia tai koko tutkinto, varastopalvelujen osaamisala 
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osia tai koko tutkinto, varastopalvelujen osaamisala 
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osia tai koko tutkinto, varastopalvelujen osaamisala 
	 



	Opiskelija vastaa mahdollisista viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa mahdollisista viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa mahdollisista viranomaismaksuista.


	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja


	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi 
	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi 
	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi 


	Työnjohtaja, liikenne-esimies
	Työnjohtaja, liikenne-esimies
	Työnjohtaja, liikenne-esimies


	Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisalaOmaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton).
	Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisalaOmaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton).
	Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisalaOmaehtoinen koulutus (350 €), oppisopimuskoulutus (maksuton).
	 



	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Vesa Koivisto, opettaja
	Lisätietoja: Vesa Koivisto, opettaja
	Lisätietoja: Vesa Koivisto, opettaja


	040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi 
	040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi 
	040 529 0552, vesa.koivisto2@tampere.fi 


	Varastonhoitaja
	Varastonhoitaja
	Varastonhoitaja


	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 3.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 3.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 3.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 16.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 16.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 16.7.2021.


	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja
	Lisätietoja: Sari Mattila, opettaja


	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi
	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi
	040 806 4878, sari.mattila2@tampere.fi


	Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
	Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
	Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja


	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 
	Logistiikan perustutkinto 


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 24.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.8.2021.


	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja


	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi




	Luontoala
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi


	Luonto-ohjaaja
	Luonto-ohjaaja
	Luonto-ohjaaja


	Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
	Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
	Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto


	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)


	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 24.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 24.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 24.5.2021.


	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori


	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi
	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi
	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi


	Luonto- ja seikkailukasvatus työni tukena
	Luonto- ja seikkailukasvatus työni tukena
	Luonto- ja seikkailukasvatus työni tukena


	Osatutkinnot: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Maastoretken ohjaaminen 20 osp
	Osatutkinnot: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Maastoretken ohjaaminen 20 osp
	Osatutkinnot: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Maastoretken ohjaaminen 20 osp
	 
	 



	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Luonto-ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Luonto-ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Luonto-ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
	 



	Monimuoto (ilta- ja viikonloppuopetus)
	Monimuoto (ilta- ja viikonloppuopetus)
	Monimuoto (ilta- ja viikonloppuopetus)


	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv. 24 %)


	Kesto 10 kk. Koulutus alkaa 10.9.2021.
	Kesto 10 kk. Koulutus alkaa 10.9.2021.
	Kesto 10 kk. Koulutus alkaa 10.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 9.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 9.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 9.8.2021.


	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori
	Lisätietoja: Timo Järvenpää, lehtori


	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi
	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi
	040 539 4750, timo.jarvenpaa@tampere.fi




	Maahanmuuttajakoulutus
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille
	Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille
	Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille


	Yksilöllinen toteutus (voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai osia koulutuksesta)
	Yksilöllinen toteutus (voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai osia koulutuksesta)
	Yksilöllinen toteutus (voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai osia koulutuksesta)
	 



	Mahdollista suorittaa peruskoulun päättötodistus.
	Mahdollista suorittaa peruskoulun päättötodistus.
	Mahdollista suorittaa peruskoulun päättötodistus.


	Kesto korkeintaan 4 vuotta.
	Kesto korkeintaan 4 vuotta.
	Kesto korkeintaan 4 vuotta.


	Lukutaitovaihe 1 lukuvuosi, alkuvaihe 1,5 lukuvuotta, päättövaihde 1,5 lukuvuotta.
	Lukutaitovaihe 1 lukuvuosi, alkuvaihe 1,5 lukuvuotta, päättövaihde 1,5 lukuvuotta.
	Lukutaitovaihe 1 lukuvuosi, alkuvaihe 1,5 lukuvuotta, päättövaihde 1,5 lukuvuotta.
	 



	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa.
	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa.
	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa.


	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus


	Lisätietoja: Ina Jantunen, lehtori
	Lisätietoja: Ina Jantunen, lehtori
	Lisätietoja: Ina Jantunen, lehtori


	040 806 2074, ina.jantunen@tampere.fi 
	040 806 2074, ina.jantunen@tampere.fi 
	040 806 2074, ina.jantunen@tampere.fi 


	Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
	Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
	Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja


	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi
	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi
	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi


	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille


	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	 
	 



	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille


	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen


	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 


	Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille
	Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille
	Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille


	Alkeiskurssi 5 kk, mahdollista hakeutua myös 5 kk jatkokurssille
	Alkeiskurssi 5 kk, mahdollista hakeutua myös 5 kk jatkokurssille
	Alkeiskurssi 5 kk, mahdollista hakeutua myös 5 kk jatkokurssille


	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa. 
	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa. 
	Uudet ryhmät aloittavat elokuussa ja tammikuussa. 


	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
	Haku keväällä ja syksyllä: tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus


	Lisätietoja: Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Tarja Kyttälä, opinto-ohjaaja


	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi
	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi
	0400 562 120, tarja.kyttala@tampere.fi


	Suomen kieltä ja ravintola- ja cateringalan opintoja maahanmuuttajille
	Suomen kieltä ja ravintola- ja cateringalan opintoja maahanmuuttajille
	Suomen kieltä ja ravintola- ja cateringalan opintoja maahanmuuttajille


	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osat: ravitsemispalveluissa toimiminen ja kahvilapalvelut sekä suomen kielen opintoja
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osat: ravitsemispalveluissa toimiminen ja kahvilapalvelut sekä suomen kielen opintoja
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osat: ravitsemispalveluissa toimiminen ja kahvilapalvelut sekä suomen kielen opintoja
	 
	 



	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 6 kk. Koulutus alkaa 9.8.2021.


	Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marita Riutta, koulutussuunnittelija


	040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi
	040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi
	040 098 5412, marita.riutta@tampere.fi


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	 



	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	-



	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021.
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021.
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 


	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 


	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta. 
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta. 
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta. 


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Yleinen kielitutkinto (YKI)
	Yleinen kielitutkinto (YKI)
	Yleinen kielitutkinto (YKI)


	YKI-kielitutkintopäivään osallistuminen
	YKI-kielitutkintopäivään osallistuminen
	YKI-kielitutkintopäivään osallistuminen


	Perustaso 120 €, keskitaso 140 €, ylin taso 180 €.
	Perustaso 120 €, keskitaso 140 €, ylin taso 180 €.
	Perustaso 120 €, keskitaso 140 €, ylin taso 180 €.


	Kielitutkinnon suorittamisesta saa todistuksen.
	Kielitutkinnon suorittamisesta saa todistuksen.
	Kielitutkinnon suorittamisesta saa todistuksen.


	Katso tutkintopäivät: tredu.fi/hae-opiskelemaan/kielitutkinnot.html
	Katso tutkintopäivät: tredu.fi/hae-opiskelemaan/kielitutkinnot.html
	Katso tutkintopäivät: tredu.fi/hae-opiskelemaan/kielitutkinnot.html


	Lisätietoja: Terhi Hämäläinen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Terhi Hämäläinen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Terhi Hämäläinen, koulutussuunnittelija


	041 730 1364, terhi.hamalainen@tampere.fi
	041 730 1364, terhi.hamalainen@tampere.fi
	041 730 1364, terhi.hamalainen@tampere.fi




	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere


	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille
	Asiakaspalvelua ja työelämätaitoja maahanmuuttajille


	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 
	Liiketoiminnan osatutkinto maahanmuuttajille 


	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.
	Koulutusaika 22.11.2021–10.6.2022.


	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.
	Hae mukaan ohjaus- ja hakupäivillä.


	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Marjalaakso-Salonen, opinto-ohjaaja


	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 
	044 486 3769, sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi ja 


	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi




	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus
	Oma polku kuljetusalalle, työvoimakoulutus


	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa
	Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osa


	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille. Kesto 6–7 kk.


	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.
	Opiskelija vastaa viranomaismaksuista.


	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.
	Koulutus 1 alkaa 7.9.2021, hae mukaan viimeistään 20.8.2021.


	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.
	Koulutus 2 alkaa 9.11.2021, hae mukaan viimeistään 29.10.2021.


	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mia Gerdt, opinto-ohjaaja


	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi
	041 730 5540, mia.gerdt@tampere.fi



	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	 



	Kesto n. 11 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 11 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 11 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta


	ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja


	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 9.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori,
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori,
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori,


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi



	Matkailuala

	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi


	Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)
	Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)
	Matkailualan turvallisuuspassi (myös englanninkielisenä)


	Kesto 1 päivä. Saatavana myös yrityksille räätälöitynä koulutuksena.
	Kesto 1 päivä. Saatavana myös yrityksille räätälöitynä koulutuksena.
	Kesto 1 päivä. Saatavana myös yrityksille räätälöitynä koulutuksena.


	Hinta 130 € (sis. alv. 24 %)
	Hinta 130 € (sis. alv. 24 %)
	Hinta 130 € (sis. alv. 24 %)


	Koulutuspäivä 30.11.2021, hae mukaan viimeistään 15.11.2021.
	Koulutuspäivä 30.11.2021, hae mukaan viimeistään 15.11.2021.
	Koulutuspäivä 30.11.2021, hae mukaan viimeistään 15.11.2021.


	Lisätietoja: Mikko Oinonen, lehtori
	Lisätietoja: Mikko Oinonen, lehtori
	Lisätietoja: Mikko Oinonen, lehtori


	040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi
	040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi
	040 716 1887, mikko.oinonen@tampere.fi




	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä


	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja


	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Jatkuva haku.


	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.


	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja


	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi




	Ammattikouluntie, Orivesi
	Ammattikouluntie, Orivesi
	Ammattikouluntie, Orivesi
	Ammattikouluntie, Orivesi
	Ammattikouluntie, Orivesi


	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja


	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.


	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.


	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja


	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi
	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi
	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi




	Sipiläntie, Virrat
	Sipiläntie, Virrat
	Sipiläntie, Virrat
	Sipiläntie, Virrat
	Sipiläntie, Virrat


	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja
	Matkailupalvelujen tuottaja


	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.
	Kesto 2–3 vuotta. Jatkuva haku.


	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.
	Koulutus alkaa 16.8.2021.


	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Soili Ykspetäjä, opinto-ohjaaja


	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi
	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi
	044 766 4463, soili.ykspetaja@tampere.fi




	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Majoitusyrityksen puhtauspalvelut -koulutus
	Majoitusyrityksen puhtauspalvelut -koulutus
	Majoitusyrityksen puhtauspalvelut -koulutus


	Matkailualan perustutkinto, osatutkinto
	Matkailualan perustutkinto, osatutkinto
	Matkailualan perustutkinto, osatutkinto


	Kesto 3 kk. Aloitus lokakuussa 2021.
	Kesto 3 kk. Aloitus lokakuussa 2021.
	Kesto 3 kk. Aloitus lokakuussa 2021.


	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja 


	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi
	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi
	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi


	Vocational Qualification in Tourism Industry
	Vocational Qualification in Tourism Industry
	Vocational Qualification in Tourism Industry


	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto
	Matkailualan perustutkinto


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Merja Helin, opinto-ohjaaja


	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi
	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi
	040 825 7240, merja.helin@tampere.fi




	Media-ala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Media-alan ammattitutkinto
	Media-alan ammattitutkinto
	Media-alan ammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 


	Kesto 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja


	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi 
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi 
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi 


	Mediapalvelujen toteuttaja
	Mediapalvelujen toteuttaja
	Mediapalvelujen toteuttaja


	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala
	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala
	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala
	 



	Ilta- ja monimuotokoulutus
	Ilta- ja monimuotokoulutus
	Ilta- ja monimuotokoulutus


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja


	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi
	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi
	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi


	Mediapalvelujen toteuttaja
	Mediapalvelujen toteuttaja
	Mediapalvelujen toteuttaja


	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, oppisopimuskoulutus
	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, oppisopimuskoulutus
	Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, oppisopimuskoulutus


	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja


	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi


	Verkkonäkyvyys markkinoinnissa, osatutkinto
	Verkkonäkyvyys markkinoinnissa, osatutkinto
	Verkkonäkyvyys markkinoinnissa, osatutkinto


	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 


	Kesto 4 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 4 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.
	Kesto 4 kk. Koulutus alkaa 14.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 27.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 27.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 27.8.2021.


	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Osmo Tahvanainen, koulutustarkastaja


	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi
	050 442 0353, osmo.tahvanainen@tampere.fi




	Metsäala
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi


	Metsäkoneasentaja
	Metsäkoneasentaja
	Metsäkoneasentaja


	Metsäalan perustutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
	Metsäalan perustutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
	Metsäalan perustutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella


	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.


	Koulutukseen voi hakea joustavasti.
	Koulutukseen voi hakea joustavasti.
	Koulutukseen voi hakea joustavasti.


	Lisätietoja: Mikko Lauttanen, opettaja
	Lisätietoja: Mikko Lauttanen, opettaja
	Lisätietoja: Mikko Lauttanen, opettaja


	040 749 7587, mikko.lauttanen@tampere.fi
	040 749 7587, mikko.lauttanen@tampere.fi
	040 749 7587, mikko.lauttanen@tampere.fi




	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi
	Metsätie, Ylöjärvi


	Ensiavun peruskurssi metsässä liikkuville
	Ensiavun peruskurssi metsässä liikkuville
	Ensiavun peruskurssi metsässä liikkuville


	Kesto 2 päivää. Hinta 186 € (sis. alv 24 %).
	Kesto 2 päivää. Hinta 186 € (sis. alv 24 %).
	Kesto 2 päivää. Hinta 186 € (sis. alv 24 %).


	Koulutus järjestetään 14.–15.10.2021.
	Koulutus järjestetään 14.–15.10.2021.
	Koulutus järjestetään 14.–15.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 4.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 4.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 4.10.2021.


	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori


	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi


	Hirsirakentaminen, osatutkinto
	Hirsirakentaminen, osatutkinto
	Hirsirakentaminen, osatutkinto


	Metsäalan ammattitutkinto, puun jatkojalostaminen 30 osp
	Metsäalan ammattitutkinto, puun jatkojalostaminen 30 osp
	Metsäalan ammattitutkinto, puun jatkojalostaminen 30 osp


	Hinta 700 €.
	Hinta 700 €.
	Hinta 700 €.


	Kesto 2 viikkoa 27.9.–8.10.2021.
	Kesto 2 viikkoa 27.9.–8.10.2021.
	Kesto 2 viikkoa 27.9.–8.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.9.2021.


	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori


	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi
	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi
	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi


	Kasvinsuojelu
	Kasvinsuojelu
	Kasvinsuojelu


	Kesto puoli päivää. Hinta 45 € (sis. alv 24 %).
	Kesto puoli päivää. Hinta 45 € (sis. alv 24 %).
	Kesto puoli päivää. Hinta 45 € (sis. alv 24 %).


	Koulutus 1 järjestetään 22.9.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
	Koulutus 1 järjestetään 22.9.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
	Koulutus 1 järjestetään 22.9.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.


	Koulutus 2 järjestetään 24.11.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
	Koulutus 2 järjestetään 24.11.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.
	Koulutus 2 järjestetään 24.11.2021, ilmoittautuminen viikkoa ennen.


	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori


	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi 
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi 
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi 


	Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
	Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
	Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja


	Metsäalan perustutkinto, Metsänomistajan metsäkoulu, myös tutkinnon osia
	Metsäalan perustutkinto, Metsänomistajan metsäkoulu, myös tutkinnon osia
	Metsäalan perustutkinto, Metsänomistajan metsäkoulu, myös tutkinnon osia
	 



	Monimuotokoulutus, ilta- ja viikonloppuopetus
	Monimuotokoulutus, ilta- ja viikonloppuopetus
	Monimuotokoulutus, ilta- ja viikonloppuopetus


	Osa opetuksesta Pallotien toimipisteessä
	Osa opetuksesta Pallotien toimipisteessä
	Osa opetuksesta Pallotien toimipisteessä


	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)
	Materiaalimaksu 120 € (sis. alv 24 %)


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 11.1.2022.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 11.1.2022.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 11.1.2022.


	Hae mukaan viimeistään 2.12.2021
	Hae mukaan viimeistään 2.12.2021
	Hae mukaan viimeistään 2.12.2021


	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori
	Lisätietoja: Jari Syvälä, lehtori


	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi
	040 865 1566, jari.syvala@tampere.fi


	Metsäkoneenkuljettaja
	Metsäkoneenkuljettaja
	Metsäkoneenkuljettaja


	Metsäalan perus- tai ammattitutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
	Metsäalan perus- tai ammattitutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
	Metsäalan perus- tai ammattitutkinto, myös tutkinnon osia, myös oppisopimuksella
	 



	Hinta koulutuksesta riippuen 120–550 €.
	Hinta koulutuksesta riippuen 120–550 €.
	Hinta koulutuksesta riippuen 120–550 €.


	Kesto 1–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–2 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Mervi Putkonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mervi Putkonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Mervi Putkonen, opinto-ohjaaja


	050 359 2632, mervi.putkonen@tampere.fi
	050 359 2632, mervi.putkonen@tampere.fi
	050 359 2632, mervi.putkonen@tampere.fi


	Vaativat puunkaadot, osatutkinto
	Vaativat puunkaadot, osatutkinto
	Vaativat puunkaadot, osatutkinto


	Metsäalan ammattitutkinto, vaativien puunpoistojen tekeminen 30 osp
	Metsäalan ammattitutkinto, vaativien puunpoistojen tekeminen 30 osp
	Metsäalan ammattitutkinto, vaativien puunpoistojen tekeminen 30 osp


	Osin etäopetuksena. Hinta 250 €.
	Osin etäopetuksena. Hinta 250 €.
	Osin etäopetuksena. Hinta 250 €.


	Kesto 2 viikkoa 1.–12.11.2021.
	Kesto 2 viikkoa 1.–12.11.2021.
	Kesto 2 viikkoa 1.–12.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.


	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori
	Lisätietoja: Jukka Honkanen, lehtori


	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi
	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi
	040 823 6440, jukka.honkanen@tampere.fi


	Onko yrityksessäsi henkilöstön koulutustarpeita? Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuksen!
	Onko yrityksessäsi henkilöstön koulutustarpeita? Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuksen!
	Onko yrityksessäsi henkilöstön koulutustarpeita? Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri teille sopivan koulutuksen!
	 



	Lisätietoja: Sami Hasila, yrityskoordinaattori
	Lisätietoja: Sami Hasila, yrityskoordinaattori
	Lisätietoja: Sami Hasila, yrityskoordinaattori


	050 441 8819, sami.hasila@tampere.fi
	050 441 8819, sami.hasila@tampere.fi
	050 441 8819, sami.hasila@tampere.fi




	Pintakäsittelyala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Maalari
	Maalari
	Maalari


	Pintakäsittelyalan perustutkinto
	Pintakäsittelyalan perustutkinto
	Pintakäsittelyalan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi


	Teollinen pintakäsittelijä
	Teollinen pintakäsittelijä
	Teollinen pintakäsittelijä


	Pintakäsittelyalan perustutkinto
	Pintakäsittelyalan perustutkinto
	Pintakäsittelyalan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Joustava haku.
	Joustava haku.
	Joustava haku.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi




	Prosessiteollisuus
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Prosessinhoitaja
	Prosessinhoitaja
	Prosessinhoitaja


	Prosessiteollisuuden perustutkinto
	Prosessiteollisuuden perustutkinto
	Prosessiteollisuuden perustutkinto


	Ilta- ja monimuotokoulutus
	Ilta- ja monimuotokoulutus
	Ilta- ja monimuotokoulutus


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 9.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021. 


	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Timo Salin, opinto-ohjaaja


	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi
	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi
	044 766 4410, timo.salin@tampere.fi


	Prosessinhoitaja
	Prosessinhoitaja
	Prosessinhoitaja


	Prosessiteollisuuden perustutkinto, oppisopimuskoulutus
	Prosessiteollisuuden perustutkinto, oppisopimuskoulutus
	Prosessiteollisuuden perustutkinto, oppisopimuskoulutus


	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Kesto 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 30.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 10.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 10.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 10.8.2021.


	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja
	Lisätietoja: Mikko Heikkinen, koulutustarkastaja


	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi
	040 711 5347, mikko.s.heikkinen@tampere.fi




	Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi
	Pallotie, Ylöjärvi


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiehen erikoisammattitutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiehen erikoisammattitutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiehen erikoisammattitutkinto


	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 
	Oppisopimuskoulutus 


	Kesto 1–1,5 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 4.10.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 4.10.2021.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 4.10.2021.


	Jatkuva haku.
	Jatkuva haku.
	Jatkuva haku.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	 



	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja
	Toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja
	Toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja
	Toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja
	Toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (koko tutkinto 170 €, tutkinnon osa 100 €)
	Omaehtoinen koulutus (koko tutkinto 170 €, tutkinnon osa 100 €)
	Omaehtoinen koulutus (koko tutkinto 170 €, tutkinnon osa 100 €)


	Kesto 6–18 kk. Seuraavat aloituspäivät:
	Kesto 6–18 kk. Seuraavat aloituspäivät:
	Kesto 6–18 kk. Seuraavat aloituspäivät:


	9.8.2021, 27.9.2021, 17.1.2022, 7.3.2022
	9.8.2021, 27.9.2021, 17.1.2022, 7.3.2022
	9.8.2021, 27.9.2021, 17.1.2022, 7.3.2022


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Ylläpitosiivouspalveluiden osatutkinto
	Ylläpitosiivouspalveluiden osatutkinto
	Ylläpitosiivouspalveluiden osatutkinto


	Osatutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
	Osatutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
	Osatutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta


	Kesto 4 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 4 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 4 kk. Seuraava koulutus alkaa 5.8.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi




	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelut
	Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelut
	Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelut


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 3 kk.
	Kesto 3 kk.
	Kesto 3 kk.


	Koulutus alkaa 4.10.2021.
	Koulutus alkaa 4.10.2021.
	Koulutus alkaa 4.10.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Hotellien ja majoitustilojen puhtauspalvelut
	Hotellien ja majoitustilojen puhtauspalvelut
	Hotellien ja majoitustilojen puhtauspalvelut


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 3 kk. 
	Kesto 3 kk. 
	Kesto 3 kk. 


	Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Koulutus alkaa 8.11.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Keittiö- ja puhtausalan moniosaaja
	Keittiö- ja puhtausalan moniosaaja
	Keittiö- ja puhtausalan moniosaaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta tutkinnon osat: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, ylläpitosiivouspalvelut
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta tutkinnon osat: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, ylläpitosiivouspalvelut
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta tutkinnon osat: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, ylläpitosiivouspalvelut
	 



	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osa: palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osa: palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tutkinnon osa: palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
	 



	Perustutkinto (maksuton)ammattitutkinto (omaehtoinen koulutus 100 €/tutkinnon osa) oppisopimuskoulutus (maksuton)hygieniaosaamiskoulutuksessa korttimaksu
	Perustutkinto (maksuton)ammattitutkinto (omaehtoinen koulutus 100 €/tutkinnon osa) oppisopimuskoulutus (maksuton)hygieniaosaamiskoulutuksessa korttimaksu
	Perustutkinto (maksuton)ammattitutkinto (omaehtoinen koulutus 100 €/tutkinnon osa) oppisopimuskoulutus (maksuton)hygieniaosaamiskoulutuksessa korttimaksu
	 
	 
	 



	Kesto 8 kk. Seuraava koulutus alkaa 11.10.2021.
	Kesto 8 kk. Seuraava koulutus alkaa 11.10.2021.
	Kesto 8 kk. Seuraava koulutus alkaa 11.10.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Keittiö- ja työtilojen puhtaanapito
	Keittiö- ja työtilojen puhtaanapito
	Keittiö- ja työtilojen puhtaanapito


	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 2.9.2021 ja 16.9.2021.
	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 2.9.2021 ja 16.9.2021.
	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 2.9.2021 ja 16.9.2021.


	Hinta 158 €.
	Hinta 158 €.
	Hinta 158 €.


	Koulutukseen voi hakea joustavasti.
	Koulutukseen voi hakea joustavasti.
	Koulutukseen voi hakea joustavasti.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Siivouskoneet tutuksi ja työ tehokkaaksi
	Siivouskoneet tutuksi ja työ tehokkaaksi
	Siivouskoneet tutuksi ja työ tehokkaaksi


	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 31.8.2021 ja 14.9.2021.
	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 31.8.2021 ja 14.9.2021.
	Kesto 2 päivää. Seuraavat koulutuspäivät 31.8.2021 ja 14.9.2021.


	Hinta 158 €.
	Hinta 158 €.
	Hinta 158 €.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia puhtauspalvelualalle


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ylläpitosiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja 
	 



	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto n. 7 kk. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin
	Suomen kieltä ja työelämävalmiuksia rakennussiivouspalveluihin


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta rakennussiivouspalveluiden tutkinnon osa ja suomen kielen opintoja
	 



	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021. 
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021. 
	Kesto 3 kk. Koulutus alkaa 15.11.2021. 


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Tekstiilipintojen puhdistus ja hoito
	Tekstiilipintojen puhdistus ja hoito
	Tekstiilipintojen puhdistus ja hoito


	Kesto 1 päivä, 14.10.2021
	Kesto 1 päivä, 14.10.2021
	Kesto 1 päivä, 14.10.2021


	Hinta 89 €.
	Hinta 89 €.
	Hinta 89 €.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi 


	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Seuraava koulutus alkaa 20.9.2021.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi


	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja
	Toimitilahuoltaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 
	Työvoimakoulutus maahanmuuttajille (698890) 


	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.
	Kesto 1 vuosi 2 kk. Koulutus alkaa 20.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021 TE-toimiston kautta.


	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori
	Lisätietoja: Jaana Immonen, lehtori


	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi
	040 868 7602, jaana.immonen@tampere.fi




	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia


	Kiinteistönhoidon perusosaaja
	Kiinteistönhoidon perusosaaja
	Kiinteistönhoidon perusosaaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 6 kk. 
	Kesto n. 6 kk. 
	Kesto n. 6 kk. 


	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	 



	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi


	Kiinteistöhuollon osaajaksi Nokian Tehdassaaressa
	Kiinteistöhuollon osaajaksi Nokian Tehdassaaressa
	Kiinteistöhuollon osaajaksi Nokian Tehdassaaressa


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 6 kk–2 vuotta valitun tavoitekokonaisuuden mukaisesti
	Kesto 6 kk–2 vuotta valitun tavoitekokonaisuuden mukaisesti
	Kesto 6 kk–2 vuotta valitun tavoitekokonaisuuden mukaisesti


	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti, hae mukaan viimeistään 23.6.2021.
	 



	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutukseen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi


	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala


	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	 



	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi


	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	 



	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja


	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi


	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	 



	Työvaltainen toteutus
	Työvaltainen toteutus
	Työvaltainen toteutus


	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja


	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi


	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja
	Kiinteistönhoitaja


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
	 



	Omaehtoinen koulutus (170 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (170 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (170 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja


	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi


	Liikuntapaikkojen hoito ja huolto
	Liikuntapaikkojen hoito ja huolto
	Liikuntapaikkojen hoito ja huolto


	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto
	Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 6 kk. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sanna Valkama, opinto-ohjaaja


	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi
	040 711 5376, sanna.valkama@tampere.fi




	Puuala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Puusepänteollisuus
	Puusepänteollisuus
	Puusepänteollisuus


	Puuteollisuuden ammattitutkinto
	Puuteollisuuden ammattitutkinto
	Puuteollisuuden ammattitutkinto


	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)


	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi 
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi 
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi 


	Puuseppä, iltakoulutus
	Puuseppä, iltakoulutus
	Puuseppä, iltakoulutus


	Puuteollisuuden perustutkinto
	Puuteollisuuden perustutkinto
	Puuteollisuuden perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi


	Puuseppä, päiväkoulutus
	Puuseppä, päiväkoulutus
	Puuseppä, päiväkoulutus


	Puuteollisuuden perustutkinto
	Puuteollisuuden perustutkinto
	Puuteollisuuden perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.7.2021.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi


	Puuseppämestari
	Puuseppämestari
	Puuseppämestari


	Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
	Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
	Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto


	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)
	Koko tutkinto (400 €), tutkinnon osa (250 €)


	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi




	Puutarha-ala
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia


	Puistopuutarhuri
	Puistopuutarhuri
	Puistopuutarhuri


	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala
	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala
	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden kunnossapidon osaamisala


	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 


	Viheraluerakentaja
	Viheraluerakentaja
	Viheraluerakentaja


	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden rakentamisen osaamisala
	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden rakentamisen osaamisala
	Puutarha-alan ammattitutkinto, viheralueiden rakentamisen osaamisala


	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto 1–1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi




	Rakennusala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala


	Talonrakentaja
	Talonrakentaja
	Talonrakentaja


	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi


	Työllistä itsesi rakennusalalle
	Työllistä itsesi rakennusalalle
	Työllistä itsesi rakennusalalle


	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).
	Hae mukaan viimeistään 23.6.2021 (hakuaikaa jatketaan tarvittaessa).


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi


	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia
	Kivimiehenkatu, Nokia


	Osaajaksi infra-alalle
	Osaajaksi infra-alalle
	Osaajaksi infra-alalle


	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 4–6 kk. Koulutus alkaa 16.11.2021.
	Kesto 4–6 kk. Koulutus alkaa 16.11.2021.
	Kesto 4–6 kk. Koulutus alkaa 16.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 14.10.2021.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 


	Pikakaista talonrakentajaksi
	Pikakaista talonrakentajaksi
	Pikakaista talonrakentajaksi


	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala


	Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto
	Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto
	Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai toinen ammatillinen perustutkinto


	Kesto n. 2 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 2 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 2 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi 


	Talonrakentaja
	Talonrakentaja
	Talonrakentaja


	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
	Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto 2–3 vuotta. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi


	Työllistä itsesi rakennusalalle
	Työllistä itsesi rakennusalalle
	Työllistä itsesi rakennusalalle


	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto
	Rakennusalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 1 vuosi. Omaehtoinen koulutus alkaa 6.9.2021 tai joustavasti.


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksessa haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pekka Korhonen, opinto-ohjaaja


	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi
	041 730 9065, pekka.korhonen@tampere.fi




	Ravintola- ja cateringala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala


	Asiakaspalvelu ja myynti
	Asiakaspalvelu ja myynti
	Asiakaspalvelu ja myynti


	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 5 kk.
	Kesto 5 kk.
	Kesto 5 kk.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 


	Kahvilapalvelut
	Kahvilapalvelut
	Kahvilapalvelut


	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 2 kk.
	Kesto 2 kk.
	Kesto 2 kk.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 


	Kokki
	Kokki
	Kokki


	Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.
	Kesto 2–3 vuotta.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.
	Koulutus 2 alkaa 11.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi 


	Lounasruokien valmistus
	Lounasruokien valmistus
	Lounasruokien valmistus


	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto
	Ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto 8 kk.
	Kesto 8 kk.
	Kesto 8 kk.


	Koulutus 1 alkaa 5.8.2021, hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
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	Kesto n. 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi


	Lähihoitaja 
	Lähihoitaja 
	Lähihoitaja 


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoito ja huolenpito 
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoito ja huolenpito 
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoito ja huolenpito 


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi


	Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot
	Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot
	Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 25.10.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 25.10.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 25.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Pirjo Räsänen, opinto-ohjaaja


	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi
	040 779 9016, pirjo.rasanen@tampere.fi


	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala
	Finnentie, Kangasala


	Hoiva-avustaja
	Hoiva-avustaja
	Hoiva-avustaja


	Koulutukseen kuuluu kaksi eri tutkinnon osaa: Sosiaali- ja terveysalan kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ravintola- ja catering-alan ravitsemuspalveluissa toimiminen
	Koulutukseen kuuluu kaksi eri tutkinnon osaa: Sosiaali- ja terveysalan kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ravintola- ja catering-alan ravitsemuspalveluissa toimiminen
	Koulutukseen kuuluu kaksi eri tutkinnon osaa: Sosiaali- ja terveysalan kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ravintola- ja catering-alan ravitsemuspalveluissa toimiminen
	 



	Kesto n. 10 kk.
	Kesto n. 10 kk.
	Kesto n. 10 kk.


	Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021.


	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Jari Aine, opinto-ohjaaja 


	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi
	040 800 7875, jari.aine@tampere.fi


	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot


	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Kesto 1–2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja


	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi
	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi
	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi


	Lähihoitaja
	Lähihoitaja
	Lähihoitaja


	Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle
	Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle
	Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle


	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 8.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Hannele Hämäläinen, opinto-ohjaaja


	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi
	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi
	040 711 5345, hannele.j.hamalainen@tampere.fi


	Näytteenottokoulutus
	Näytteenottokoulutus
	Näytteenottokoulutus


	Kesto 2 päivää (klo 9–16) Hinta 262 €.
	Kesto 2 päivää (klo 9–16) Hinta 262 €.
	Kesto 2 päivää (klo 9–16) Hinta 262 €.


	Koulutus 1: 8.10.2021 ja 15.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021
	Koulutus 1: 8.10.2021 ja 15.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021
	Koulutus 1: 8.10.2021 ja 15.10.2021, hae mukaan viimeistään 29.9.2021


	Koulutus 2: 2.12.2021 ja 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 22.11.2021
	Koulutus 2: 2.12.2021 ja 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 22.11.2021
	Koulutus 2: 2.12.2021 ja 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 22.11.2021


	Lisätietoja: Elina Varuhin, opettaja
	Lisätietoja: Elina Varuhin, opettaja
	Lisätietoja: Elina Varuhin, opettaja


	040 711 5344, elina.varuhin@tampere.fi
	040 711 5344, elina.varuhin@tampere.fi
	040 711 5344, elina.varuhin@tampere.fi


	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere
	Santalahdentie, Tampere


	Ensiavun jatkokurssi
	Ensiavun jatkokurssi
	Ensiavun jatkokurssi


	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Huom. Koulutusta järjestetään vain ryhmille, yrityksille ja yhteisöille.
	Huom. Koulutusta järjestetään vain ryhmille, yrityksille ja yhteisöille.
	Huom. Koulutusta järjestetään vain ryhmille, yrityksille ja yhteisöille.


	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija


	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 


	Ensiavun peruskurssi (16 h)
	Ensiavun peruskurssi (16 h)
	Ensiavun peruskurssi (16 h)


	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).
	Kesto 16 h. Hinta 186 € (sis. alv).


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija


	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi


	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
	Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille


	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	Sosiaali- ja terveyslan perustutkinnon tutkinnon osat: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
	 
	 



	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 


	Hätäensiavun peruskurssi
	Hätäensiavun peruskurssi
	Hätäensiavun peruskurssi


	Kesto 4–8 h. Hinta 93 € (sis. alv).
	Kesto 4–8 h. Hinta 93 € (sis. alv).
	Kesto 4–8 h. Hinta 93 € (sis. alv).


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija


	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 


	Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen
	Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen
	Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen
	 



	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 15.9.2021.
	Koulutus alkaa 15.9.2021.
	Koulutus alkaa 15.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori


	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi 
	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi 
	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi 


	Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja
	Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja
	Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja


	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja


	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 


	Ikääntyvien osallisuuden edistäminen työyhteisökoulutuksena
	Ikääntyvien osallisuuden edistäminen työyhteisökoulutuksena
	Ikääntyvien osallisuuden edistäminen työyhteisökoulutuksena


	Kesto n. 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 4 kk. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Jaana Kankaanpää, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Kankaanpää, opettaja
	Lisätietoja: Jaana Kankaanpää, opettaja


	040 027 6085, jaana.kankaanpaa@tampere.fi
	040 027 6085, jaana.kankaanpaa@tampere.fi
	040 027 6085, jaana.kankaanpaa@tampere.fi


	Ikävalmentaja
	Ikävalmentaja
	Ikävalmentaja


	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja


	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 


	Ikävalmentajana toimiminen
	Ikävalmentajana toimiminen
	Ikävalmentajana toimiminen


	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja
	Lisätietoja: Elina Vainio, opettaja


	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 
	041 730 0712, elina.m.vainio@tampere.fi 


	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille
	Kasvun ja osallisuuden edistäminen -koulutus maahanmuuttajille


	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 10.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot
	Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot


	Ilta-, verkko- ja lauantaitoteutuksena valmiille lähihoitajille
	Ilta-, verkko- ja lauantaitoteutuksena valmiille lähihoitajille
	Ilta-, verkko- ja lauantaitoteutuksena valmiille lähihoitajille


	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 14.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 14.8.2021.
	Kesto n. 9 kk. Koulutus alkaa 14.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.


	Lisätietoja: Sirpa Salo-Saari, lehtori
	Lisätietoja: Sirpa Salo-Saari, lehtori
	Lisätietoja: Sirpa Salo-Saari, lehtori


	040 711 5384, sirpa.salo-saari@tampere.fi
	040 711 5384, sirpa.salo-saari@tampere.fi
	040 711 5384, sirpa.salo-saari@tampere.fi


	LOVe-lääkehoidon osaaminen verkossa
	LOVe-lääkehoidon osaaminen verkossa
	LOVe-lääkehoidon osaaminen verkossa


	Kesto 1 kk. Hinta 124 € (sis. alv).
	Kesto 1 kk. Hinta 124 € (sis. alv).
	Kesto 1 kk. Hinta 124 € (sis. alv).


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Tarja Jaskari, koulutussuunnittelija


	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 
	050 376 0106, tarja.jaskari@tampere.fi 


	Lähihoitaja
	Lähihoitaja
	Lähihoitaja


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto


	Kesto n. 2 vuotta. 
	Kesto n. 2 vuotta. 
	Kesto n. 2 vuotta. 


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille
	Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
	 



	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
	Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
	Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto


	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Koulutus alkaa 30.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.


	Lisätietoja: Jani Henttinen, opettaja
	Lisätietoja: Jani Henttinen, opettaja
	Lisätietoja: Jani Henttinen, opettaja


	041 730 0257, jani.henttinen@tampere.fi
	041 730 0257, jani.henttinen@tampere.fi
	041 730 0257, jani.henttinen@tampere.fi


	Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
	Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
	Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 8.9.2021.
	Koulutus alkaa 8.9.2021.
	Koulutus alkaa 8.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.7.2021.


	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori
	Lisätietoja: Hilkka Noeskoski, lehtori


	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi
	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi
	050 576 1581, hilkka.noeskoski@tampere.fi


	Muistihoitaja
	Muistihoitaja
	Muistihoitaja


	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori


	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi
	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi
	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi


	Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen
	Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen
	Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen


	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori
	Lisätietoja: Liisa Knuuttila, lehtori


	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi
	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi
	050 576 1409, liisa.knuuttila@tampere.fi


	Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä
	Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä
	Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä


	Kesto n. 3 kuukautta. Koulutus alkaa elokuussa 2021.
	Kesto n. 3 kuukautta. Koulutus alkaa elokuussa 2021.
	Kesto n. 3 kuukautta. Koulutus alkaa elokuussa 2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.5.2021.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 


	Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
	Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
	Osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille


	Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö
	Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö
	Ikääntyneiden hoito ja kuntoutuminen, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, vammaistyö
	 



	Kesto n. 9 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 9 kk. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 9 kk. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi 


	Palliatiivinen hoitotyö
	Palliatiivinen hoitotyö
	Palliatiivinen hoitotyö


	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 
	Kesto n. 4 kk. 


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori


	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 


	Pikakaistaa lähihoitajaksi
	Pikakaistaa lähihoitajaksi
	Pikakaistaa lähihoitajaksi


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tiivistahtisina opintoina
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tiivistahtisina opintoina
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tiivistahtisina opintoina


	Kesto n. 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Marina Leino, koulutussuunnittelija


	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi
	040 711 5414, marina.leino@tampere.fi


	Saattohoidossa toimiminen
	Saattohoidossa toimiminen
	Saattohoidossa toimiminen


	Kesto n. 2 kk. Koulutus alkaa 7.9.2021.
	Kesto n. 2 kk. Koulutus alkaa 7.9.2021.
	Kesto n. 2 kk. Koulutus alkaa 7.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 15.8.2021.


	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori


	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi


	Saattohoitaja
	Saattohoitaja
	Saattohoitaja


	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto
	Vanhustyön erikoisammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.
	Kesto n. 1,5 vuotta.


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.
	Koulutus alkaa 20.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 30.5.2021.


	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori
	Lisätietoja: Arja Grönlund, lehtori


	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 
	040 868 7545, arja.gronlund@tampere.fi 


	Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
	Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
	Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
	 



	Kesto 3–4 kk. 
	Kesto 3–4 kk. 
	Kesto 3–4 kk. 


	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (200 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Koulutus alkaa 26.8.2021.
	Koulutus alkaa 26.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.


	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori
	Lisätietoja: Terttu Kilpi, lehtori


	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi 
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi 
	050 518 9461, terttu.kilpi@tampere.fi 


	Vammaisalan ammattitutkinto
	Vammaisalan ammattitutkinto
	Vammaisalan ammattitutkinto


	Kesto n. 1,5 vuotta. 
	Kesto n. 1,5 vuotta. 
	Kesto n. 1,5 vuotta. 


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Koulutus alkaa 9.9.2021.
	Koulutus alkaa 9.9.2021.
	Koulutus alkaa 9.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.


	Lisätietoja: Sari Suhonen, lehtori
	Lisätietoja: Sari Suhonen, lehtori
	Lisätietoja: Sari Suhonen, lehtori


	040 868 7279, sari.suhonen@tampere.fi 
	040 868 7279, sari.suhonen@tampere.fi 
	040 868 7279, sari.suhonen@tampere.fi 


	Välinehuoltaja
	Välinehuoltaja
	Välinehuoltaja


	Välinehuoltoalan perustutkinto
	Välinehuoltoalan perustutkinto
	Välinehuoltoalan perustutkinto


	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 10.1.2022.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 10.1.2022.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 10.1.2022.


	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Merja Hakkarainen, lehtori
	Lisätietoja: Merja Hakkarainen, lehtori
	Lisätietoja: Merja Hakkarainen, lehtori


	040 806 2943, merja.m.hakkarainen@tampere.fi
	040 806 2943, merja.m.hakkarainen@tampere.fi
	040 806 2943, merja.m.hakkarainen@tampere.fi


	Kalevan kampus (Ylöjärvi Pallotie, Nokia Kankaantaankatu, Lempäälä ja Kangasala)
	Kalevan kampus (Ylöjärvi Pallotie, Nokia Kankaantaankatu, Lempäälä ja Kangasala)
	Kalevan kampus (Ylöjärvi Pallotie, Nokia Kankaantaankatu, Lempäälä ja Kangasala)
	 



	Lähihoitajaksi työn ohessa (ilta- ja viikonloppuopetus)
	Lähihoitajaksi työn ohessa (ilta- ja viikonloppuopetus)
	Lähihoitajaksi työn ohessa (ilta- ja viikonloppuopetus)


	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 
	Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 


	Kesto n. 2 vuotta. 
	Kesto n. 2 vuotta. 
	Kesto n. 2 vuotta. 


	Koulutus alkaa 25.9.2021.
	Koulutus alkaa 25.9.2021.
	Koulutus alkaa 25.9.2021.


	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 18.8.2021.


	Lisätietoja: Susanna Luomansuu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Susanna Luomansuu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Susanna Luomansuu, opinto-ohjaaja


	044 431 4447, susanna.luomansuu@tampere.fi
	044 431 4447, susanna.luomansuu@tampere.fi
	044 431 4447, susanna.luomansuu@tampere.fi




	Sähköala
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002
	Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002
	Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS6002


	Kesto 8 h. Hinta 150 € (+ alv 24 %).
	Kesto 8 h. Hinta 150 € (+ alv 24 %).
	Kesto 8 h. Hinta 150 € (+ alv 24 %).


	Koulutus 1 järjestetään 23.9.2021, hae mukaan viimeistään 16.9.2021.
	Koulutus 1 järjestetään 23.9.2021, hae mukaan viimeistään 16.9.2021.
	Koulutus 1 järjestetään 23.9.2021, hae mukaan viimeistään 16.9.2021.


	Koulutus 2 järjestetään 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 2.12.2021.
	Koulutus 2 järjestetään 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 2.12.2021.
	Koulutus 2 järjestetään 9.12.2021, hae mukaan viimeistään 2.12.2021.


	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija
	Lisätietoja: Kari Rantalainen, koulutussuunnittelija


	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi
	050 062 6529, kari.rantalainen@tampere.fi




	Taideteollisuusala
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä
	Valkeakoskentie, Lempäälä


	Artesaani (sisustusala)
	Artesaani (sisustusala)
	Artesaani (sisustusala)


	Taideteollisuusalan perustutkinto
	Taideteollisuusalan perustutkinto
	Taideteollisuusalan perustutkinto


	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
	Kesto 1,5–2 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 


	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi


	Artesaani (sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus)
	Artesaani (sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus)
	Artesaani (sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus)


	Taideteollisuusalan perustutkinto
	Taideteollisuusalan perustutkinto
	Taideteollisuusalan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa syksyllä 2021.


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 
	Lisätietoja: Soile Kotti, opinto-ohjaaja 


	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi
	050 534 7788, soile.kotti@tampere.fi


	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Artesaani (koru- ja pienesinevalmistus)
	Artesaani (koru- ja pienesinevalmistus)
	Artesaani (koru- ja pienesinevalmistus)


	Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala
	Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala
	Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala


	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti.
	Kesto n. 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021 tai joustavasti.


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Kellokumpu, opinto-ohjaaja


	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi
	041 730 9319, ulla.kellokumpu@tampere.fi




	Talotekniikka
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere
	Ajokinkuja, Tampere


	Nuohooja
	Nuohooja
	Nuohooja


	Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala
	Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala
	Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala


	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)
	Omaehtoinen koulutus (480 €), oppisopimuskoulutus (150 €)


	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 
	Kesto 1–1,5 vuotta. 


	Omaehtoinen koulutus alkaa 27.9.2021, hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 27.9.2021, hae mukaan viimeistään 8.8.2021.
	Omaehtoinen koulutus alkaa 27.9.2021, hae mukaan viimeistään 8.8.2021.


	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.
	Oppisopimuskoulutuksen haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja


	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi 
	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi 
	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi 


	Putkiasentaja
	Putkiasentaja
	Putkiasentaja


	Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
	Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
	Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala


	Kesto 2–3 vuotta. Oppisopimuskoulutus.
	Kesto 2–3 vuotta. Oppisopimuskoulutus.
	Kesto 2–3 vuotta. Oppisopimuskoulutus.


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Ulla Lilja, opinto-ohjaaja


	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi
	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi
	050 597 9203, ulla.lilja@tampere.fi




	Tekninen suunnittelu
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere
	Hepolamminkatu, Tampere


	Suunnitteluassistentti
	Suunnitteluassistentti
	Suunnitteluassistentti


	Teknisen suunnittelun perustutkinto
	Teknisen suunnittelun perustutkinto
	Teknisen suunnittelun perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 27.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.8.2021.


	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Anna-Maija Lamminpohja, opinto-ohjaaja


	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi
	050 596 7514, anna-maija.lamminpohja@tampere.fi




	Tekstiili- ja muotiala
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere


	Mittatilausompelija
	Mittatilausompelija
	Mittatilausompelija


	Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
	Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
	Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto


	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)
	Omaehtoinen koulutus (400 €), oppisopimuskoulutus (maksuton)


	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 10.8.2021.
	Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutus alkaa 10.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 31.5.2021.


	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi 
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi 
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi 


	Mittatilausompelija
	Mittatilausompelija
	Mittatilausompelija


	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi


	Muotiassistentti
	Muotiassistentti
	Muotiassistentti


	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi


	Ompelija
	Ompelija
	Ompelija


	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
	Tekstiili- ja muotialan perustutkinto


	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2–3 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.
	Hae mukaan viimeistään 19.5.2021.


	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja
	Lisätietoja: Sirkka Lintula, opinto-ohjaaja


	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi
	041 730 4299, sirkka.lintula@tampere.fi




	Turvallisuusala
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere
	Sammonkatu, Tampere


	Järjestyksenvalvojan koulutus (40 h)
	Järjestyksenvalvojan koulutus (40 h)
	Järjestyksenvalvojan koulutus (40 h)


	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).


	Hinta 261 € (sis. alv).
	Hinta 261 € (sis. alv).
	Hinta 261 € (sis. alv).


	Koulutus alkaa 1.11.2021.
	Koulutus alkaa 1.11.2021.
	Koulutus alkaa 1.11.2021.


	Hae mukaan viimeistään 25.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 25.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 25.10.2021.


	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori


	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 


	Turvallinen drone-lennättäminen
	Turvallinen drone-lennättäminen
	Turvallinen drone-lennättäminen


	Kesto 1–2 päivää. 
	Kesto 1–2 päivää. 
	Kesto 1–2 päivää. 


	Hinta 1 päivä 111,60 € ja 2 päivää 186 € (sis. alv).
	Hinta 1 päivä 111,60 € ja 2 päivää 186 € (sis. alv).
	Hinta 1 päivä 111,60 € ja 2 päivää 186 € (sis. alv).


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Koulutusta järjestetään Kangasalan, Lempäälän ja Sammonkadun toimipisteissä.
	Koulutusta järjestetään Kangasalan, Lempäälän ja Sammonkadun toimipisteissä.
	Koulutusta järjestetään Kangasalan, Lempäälän ja Sammonkadun toimipisteissä.
	 



	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori


	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi 


	Turvallisuusvalvoja
	Turvallisuusvalvoja
	Turvallisuusvalvoja


	Turvallisuusalan perustutkinto
	Turvallisuusalan perustutkinto
	Turvallisuusalan perustutkinto


	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.
	Kesto 2 vuotta. Koulutus alkaa 5.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021. 
	Hae mukaan viimeistään 28.7.2021. 


	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori


	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi


	Uhkatilanteiden hallinta
	Uhkatilanteiden hallinta
	Uhkatilanteiden hallinta


	Turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto
	Turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto
	Turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto


	Kesto n. 6 kk.
	Kesto n. 6 kk.
	Kesto n. 6 kk.


	Koulutus alkaa 11.10.2021.
	Koulutus alkaa 11.10.2021.
	Koulutus alkaa 11.10.2021.


	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.
	Hae mukaan viimeistään 13.10.2021.


	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori


	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi


	Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h)
	Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h)
	Väliaikaisen vartijan koulutus (40 h)


	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).
	Kesto 5 viikkoa (ma ja ke klo 14–18).


	Hinta 242 € (sis. alv).
	Hinta 242 € (sis. alv).
	Hinta 242 € (sis. alv).


	Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Koulutus alkaa 30.8.2021.
	Koulutus alkaa 30.8.2021.


	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.
	Hae mukaan viimeistään 23.8.2021.


	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori
	Lisätietoja: Marika Peuraniemi, lehtori


	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi
	050 369 9338, marika.peuraniemi@tampere.fi




	VALMA-koulutus
	Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere
	Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere
	Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere
	Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere
	Sammonkatu ja Santalahdentie, Tampere


	Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus aikuisille
	Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus aikuisille
	Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus aikuisille


	Yksilöllinen toteutus: enintään 60 osaamispistettä ja 1 lukuvuosi.
	Yksilöllinen toteutus: enintään 60 osaamispistettä ja 1 lukuvuosi.
	Yksilöllinen toteutus: enintään 60 osaamispistettä ja 1 lukuvuosi.


	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.
	Haku ja aloitus joustavasti.


	Lisätietoja: Kaisa Viitasalo, opettaja
	Lisätietoja: Kaisa Viitasalo, opettaja
	Lisätietoja: Kaisa Viitasalo, opettaja


	040 806 3874, kaisa.viitasalo@tampere.fi
	040 806 3874, kaisa.viitasalo@tampere.fi
	040 806 3874, kaisa.viitasalo@tampere.fi





	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Oppisopimus on 
	Oppisopimus on 
	Oppisopimus on 
	 
	joustava koulutusmuoto

	Tredussa voit opiskella myös oppisopimuksella kaikkia tässä oppaassa esiteltyjä koulutuksia.
	 

	Tredun opisopimuspalveluiden kautta sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin tai niiden osiin, myös niihin, joita tässä oppaassa ei ole esitelty.
	Oppisopimuskoulutus soveltuu, kun
	• 
	• 
	• 
	• 

	haluat syventää tai laajentaa osaamistasi  nykyisessä työssäsi
	 


	• 
	• 
	• 

	haluat valmennusta esimies- tai johtamistehtävääsi

	• 
	• 
	• 

	sinulla on tiedossa työpaikka, johon voisit työllistyä  oppisopimuksella (huom! palkkatuki mahdollinen)
	 


	• 
	• 
	• 

	haluat yrittäjänä kehittää yrittäjyysosaamistasi,  yritystäsi tai jonkin alan ammatillista osaamistasi.
	 



	Oppisopimuskoulutuksen sisällöstä, kestosta ja aloitusajasta sovitaan yhdessä sinun ja työnantajasi kanssa. Tai jos olet yrittäjä, niin sinun kanssasi. Tavoitteestasi riippuen oppisopimus voi kestää muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. 
	 

	Opiskelijana voit saada oppilaitoksessa tapahtuvien opiskelupäivien osalta opintososiaalisia etuja eli päivärahaa, perheavustusta ja matkakorvausta. 
	-

	Ota yhteyttä niin etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu osaamisesi kehittämiseen!
	 

	Tredun Oppisopimuspalvelut 
	oppi.sopimus@tampere.fi03 565 47999
	 


	Figure
	Figure
	Tervetuloa 
	Tervetuloa 
	Tervetuloa 
	 
	 
	Treduun!


	Figure
	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:
	tredu.fi/yrityksille-ja-yhteisoille040 163 2945treduyrityspalvelut@tampere.fi
	 
	 


	Seuraa meitä somessa!
	Seuraa meitä somessa!
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	Tampereen seudun ammattiopisto Tredu   PL 217, 33101 Tampere / Puh. 03 565 611 www.tredu.fi
	Tampereen seudun ammattiopisto Tredu   PL 217, 33101 Tampere / Puh. 03 565 611 www.tredu.fi
	 
	 








