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Arvoisa Tredu 
Magazinen lukija
Käsissäsi on Tampereen seudun ammattiopisto Tredun 
tiedotus- ja asiakaslehti. Saat tästä lehdestä tuoreet 
kuulumiset Suomen toiseksi suurimman ammatillisen 
koulutuksen tarjoajan arjesta ja ajankohtaisista asioista. 
Tredu on hieno valinta ammatillinen koulutuksen hank-
kimiseen – valittavana on 26 perustutkintoa ja eri alojen 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Esittelen suurella ilolla ja ylpeydellä laajaa ja kansal-
lisesti merkittävää koulutustoimintaamme, alumni- ja 
opiskelijatarinoita, tuloksellista kumppanuustyötä sekä 
erilaista palvelutoimintaamme. Osaamista voi täydentää 
joustavasti monin eri tavoin ja lisätietoja monipuolisista 
koulutuksista aikuisille, nuorille ja työ elämälle löydät 
www-sivuiltamme. 

Aluksi koulutusjohtajamme Virpi Siiranen, Regina Blom ja 
Ari Mäkitalo esittelevät ajankohtaisia kuulumisia Tredun 
kolmesta strategisesta painopisteestä: Kestävä elämän-
tapa Tredusta, Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta 
Tredusta ja Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta.

Antoisia lukuhetkiä ja tervetuloa 
opiskelemaan Treduun!  
Outi Kallioinen

johtaja, ammatillinen koulutus 
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KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA TREDUSTA

TULEVAISUUDEN YRITTÄJYYTTÄ TREDUSTA

Hyvinvointi rakennetaan yhdessä 
Meille Tredussa kestävä elämäntapa merkitsee välit-
tämistä. Välitämme opiskelijoista, henkilökunnasta ja 
maapallosta reteesti, rohkeasti ja reilusti. Kestävässä 
elämäntavassa on kysymys pienistä teoista arjessamme, 
niiden kautta voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Pidämme 
huolen, että opiskelijamme saavat keinoja kestävän 
elämäntavan rakentamiseen. 

Osana laajaa kokonaisuutta kolme toimipistettämme 
tavoittelee kestävän kehityksen sertifikaattia. Lisäksi 
Tredun oma Tiekartta vahvistaa Tampereen hiilineutraa-
lia toimintaa. Kehittämiskohteitamme ovat mm. jätteiden 
lajittelu, liikkuminen ja ruokahävikin vähentäminen. 

Toivon niin opiskelijoitamme, henkilöstöltämme kuin 
yhteistyökumppaneiltamme rohkeutta uudenlaiseen 
ajatteluun ja tekemiseen niin oppilaitoksessa kuin 
yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnankin kanssa.

Kun jokainen meistä ottaa yhden pienen välittävän 
askeleen, kaikkien hyvinvointi lisääntyy. 

Koulutusjohtaja Virpi Siiranen

Yrittäjyys on tulevaisuuden  
työelämätaito
Yrittäjyystaidot eli valmiudet toimia yrittäjänä ja yrittäjä-
mäinen asenne ovat tärkeitä tulevaisuuden työelämätai-
toja. Yrittäjyyskasvatuksella me Tredussa vahvistamme 
opiskelijoiden menestystä työelämässä.

Yrittäjyys näkyy Tredussa monin eri tavoin. Opiskelija voi 
tehdä yrittäjyysopintoja tai opiskella yrittäjämäisesti esi-
merkiksi oppisopimuksella. Laajan yrittäjyysverkostom-
me ansiosta tarjolla on tietoa ja valmennusta. Valmiiden 
toimintamallien, kuten yrittäjyyspajojen, Starttaamon 
ja BusinessLabin kautta opiskelijamme voivat kokeilla 
yrittäjyyttä jo opintojen aikana. 

Useat opiskelijamme ovat perustaneet Vuosi yrittäjänä 
-ohjelmassa oman yrityksen, joka on joidenkin kohdalla 
kasvanut oikeaksi elannon antajaksi. Haastan jokaisen 
suosimaan paikallisia yrittäjiä, he tarvitsevat tukemme 
erityisesti nyt!

Koulutusjohtaja Regina Blom
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TEKNOLOGISESTI ÄLYKKÄÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA TREDUSTA

Yhteishaku 2021
Kevään 2021 ammatillisen koulutuksen yhteishaussa 
Tredu tarjoaa haettavaksi 26 eri perustutkintoa toimi-
pisteissä ympäri Pirkanmaata. Valtakunnallinen toisen 
asteen yhteishaku järjestetään 23.2.–23.3.2021.  
Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan kesäkuussa 
2021.

Tutustu tarkemmin perustutkintojen sisältöihin verkkosi-
vuillamme tredu.fi. Verkossa kerromme myös kuinka voi 
suorittaa ammatillisia yhdistelmätutkintoja ja lukio-opin-
toja yhdessä ammatillisen tutkinnon kanssa. Yhteishaku 
tehdään osoitteessa opintopolku.fi.

Virtuaaliset oppimisympäristöt  
ja robotit ovat jo osa arkeamme
Edistämme Tredussa erilaisten teknologioiden käyttöä. 
Tavoitteenamme on mahdollistaa virtuaalisten oppimis-
ympäristöjen ja robotiikan käyttö kaikissa toimipisteis-
sämme. 

Simuloituja ja lisätyn todellisuuden oppimisympäristöjä 
voidaan toteuttaa mm. AR/VR-lasien kanssa. Tredussa 
on käytössä esimerkiksi kuorma-auto-/kaivinkoneyh-
distelmäsimulaattori liikealustalla, mikä luo lähes aidon 
käyttäjäkokemuksen. 

Robotiikka ja erilaiset Cobotti-yhteistyörobotit tekevät 
ihmistä avustavia tehtäviä teollisuudessa ja hyvinvointi-
teknologian alalla. 

Metsäalan koulutukset kasvattavat konedatan avulla 
opiskelijoiden työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Logis-
tiikka-alalla konedataa kerätään ajotapaa tarkastellen.

Yksi viime aikojen hankinta ovat 3D-tulostimet leipomo- 
ja ravintola- ja cateringalojen koulutukseen. Tervetuloa 
Treduun kouluttautumaan tulevaisuuden aloihin ja 
hankkimaan tarvittavaa osaamista!

Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo
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TULEVAISUUDEN YRITTÄJYYTTÄ

Olli Koro oli työskennellyt tyytyväisenä myyjänä 
Tampereen Kalevan Sportia-10:ssä kymmenen vuoden 
ajan, kun liikkeen ovet kävivät ja kolme pukumiestä astui 
sisään salkkuineen. He tekivät liikkeen ostotarjouksen 
Sportia-10:n omistajille, Seppo ja Pirjo Hiitelälle. Eläke 
häämötteli jo Hiitelöiden edessä, joten liikkeelle piti 
löytää uusi jatkaja. 

Koroa mietitytti mitä uudesta omistajasta seuraisi. Hän 
keräsi rohkeutta pari päivää ja keskusteli myyjäkollega 
Jarmo Rantasen kanssa vaihtoehdoista. Yrittäjyys ei 
ollut aiemmin käynyt Koron mielessä. Kaksikko päätti 
tarjoutua liikkeen ostajiksi. Hiitelät ilahtuivat. Olisi 
mukavampi jättää liike ”omille pojille”, jotka olivat jo 
pitkään työskennelleet tiimissä. 

”Pojat” päihittivät pukumiehet

Teksti Eeva Kaura Kuvat Opa Latvala

Olli Koro ryhtyi yrittäjäksi yllättäen. Hän työskenteli myyjänä  
Team Sportia-10 -jääkiekkoliikkeessä, kunnes tuli tilaisuus ryhtyä 

liikkeen kauppiaaksi. Koro opiskelee Tredussa työnsä ohessa yrittäjän 
ammattitutkintoa saadakseen tarvittavaa lisäosaamista.
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Yrittäjän taloustaidot haltuun 
Tuoreena yrittäjänä Koro huomasi tarvitsevansa 
lisäoppia. Kun liikkeen asiakas, Tredun työnte-
kijä, vinkkasi yrittäjyysopinnoista, Koro päätti 
lähteä suorittamaan yrittäjän ammattitutkintoa 
Treduun. Hän odottaa erityisesti valinnaisia 
talousopintoja, jotta oppii ymmärtämään kaikin- 
puolin yrityksen johtamista. 

Uuden yrittäjän vahva tuki
Vaikka yrittäjyys on Korolle uutta ja opittavaa 
riittää, moni asia Sportia-10:ssä on ennalta tut-
tua myyjän työn ansiosta. Myös entiset omistajat 
ovat puhelinsoiton päässä neuvomassa. Tuoreet 
kauppiaat pääsivät kehittämään yritystä van-
kalta pohjalta. Sportia-10 perustettiin vuonna 
1984, ja 36 vuoden aikana on syntynyt valtava 
määrä asiakassuhteita. Osa niistä ihmisistä, 
jotka kävivät alkuvuosien pienessä liikkeessä, 
ovat yhä asiakkaita – monet ostavat nyt luistimia 
ja mailoja lapsenlapsilleen. 

Sportia-10:n vahvuus on  
yksilöllinen asiakaspalvelu
Sportia-10 varustaa ammattilaisia NHL:ään 
saakka, mutta kauppiaiden mielessä on kirkkaa-
na, mistä kaikki aina alkaa. Kaikenikäiset juniorit 
ja heidän tarpeidensa osaava ja yksilöllinen 
palveleminen on liikkeelle kunnia-asia. Nuorikin 
asiakas kohdataan asiakkaana, jonka kanssa 
keskustellaan toiveista ja tarpeista.

 ■ Tredu tarjoaa yrittäjyysopintoja yrittäjille,    
 yrittäjiksi aikoville ja tarjolla on myös erilaisia  
 koulutuspalveluja henkilöstön kehittämiseen.

 ■ Treduun voi tulla opiskelemaan pitkänkin  
 työuran jälkeen ammattitutkintoa tai 
 erikoisammattitutkintoa.

Tiesithän, että..
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KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Ikähelmi on kaikille avoin ja ilmainen  
kohtaamispaikka, jossa on tarjolla kahvia  
ja ohjattua toimintaa.  
Avoinna perjantaisin klo 9–11,  
sisäänkäynti toimipisteen rautaporteista. 

Kaupungin edullisin majoitus,  
25 e / vuodepaikka
Hotelli Helmi sijaitsee parin kilometrin päässä keskustas-
ta. Vuodepaikka Hotelli Helmessä maksaa 25 euroa yöltä. 
Tarjolla on hostellityyppisiä 2–4 hengen huoneita. Hotelli 
on remontoitu hiljan, ja sisustus on kauniin moderni. 
Majoitukseen sisältyy liinavaatteet, ja huoneet ovat hyvin 
varusteltuja. 

Hotellin siisteydestä vastaavat puhtaus- ja kiinteistöalan 
opiskelijat opettajiensa johdolla, joten asiakasta odotta-
vat puhtaana hohtavat huoneet.  

Hotelli Helmi on ollut joillekin korvaamaton keidas myös 
koronakoettelemusten keskellä. 

Tredun Helmi palvelee kaikkia
Hyvinvointikeskus Tredun Helmi tarjoaa monenlaisia, kaikille avoimia palveluja.  
Pyynikiltä ammattiopiston tiloista löytyy Tampereen edullisin hotellimajoitus, kauneuspalveluja, 
kahvila ja lounasravintola sekä toimintaa ikäihmisille ja lapsille. Tredun opiskelijat tuottavat kaikki 
palvelut. Asiakkaiden kohtaaminen Helmessä antaa heille arvokasta työkokemusta  
ja eväitä yrittäjyyteen. 
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Hotelli Tredun Helmen huoneet on remontoitu hiljattain. Sisustus on kauniin moderni.  
Huoneet ovat rauhalliset hotellin keskeisestä sijainnista huolimatta. 

Kaikki Tredun Helmen palvelut löytyvät Pyynikiltä.

Opetusravintola Elmerissä vierailija voi nauttia  
edullisen ja monipuolisen lounaan.

– Hotelli Helmi tarjosi työtilan, rauhaa ja etäisyyttä, 
kun kotikonttorilla alkoi meno yltyä, kertoo palvelu-
vastaava Ritva Rapatti.

Hotelli Helmestä käsin voi järjestää palvelujen 
täyteisen lomapäivän. Arkiaamuisin aamupalalle voi 
suunnata nurkan taakse Tredun Café Eeviin ja lehdet 
voi käydä lukemassa talon kirjastossa. Lounasta voi 
nauttia Tredun opetusravintola Elmerissä. Iltapäiväksi 
voi varata verkosta ajan parturi-kampaamo Helmen 
Lumoukseen tai kauneushoitola Hemmotteluhelmeen. 

Ikähelmi, ikäihmisten oma kohtaamispaikka
Ikähelmessä voi viettää aikaa yhdessä toisten kävijöi-
den kanssa joka perjantai klo 9–11. Ovet ovat avoimet 
kaikille ikäihmisille ja toiminta on maksutonta. 

Tredun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat järjestävät 
kävijöille ohjattua toimintaa. Ohjelmassa voi olla 
vaihdellen esimerkiksi jumppaa, pelejä tai leipomista. 
Tarjolla on kahvia ja Terveyskioski, jossa opiskelijat 
mittaavat halukkailta verenpaineen, verensokerin ja 
hemoglobiinin. 

Lasten helmi
Lasten helmi tarjoaa tiistaisin klo 8.30–11.30  
lastenhoitoapua. Mukaan mahtuu enintään 6 lasta/
kerta. Toiminta on suunnattu 0–5-vuotiaille lapsille. 
Varaukset palveluun tehdään verkon kautta. 

Esteetön sisäänkäynti Ikähelmeen ja Lasten helmeen 
on rautaportin kautta, os. Pirkankatu 17.

Lisätietoja:
Palveluvastaava Ritva Rapatti 
p. 050 513 6600 
ritva.rapatti@tampere.fi

Teksti Eeva Kaura Kuvat Opa Latvala

mailto:ritva.rapatti@tampere.fi
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Teksti: Eeva Kaura Kuvat Opa Latvala

Laajentuva oppivelvollisuus  
Pirkanmaalla

Toisen asteen tutkinto tai  
18 vuoden ikä

Uusi oppivelvollisuuslaki 
koskettaa ensimmäise-
nä ikäluokkana vuonna 
2005 syntyneitä. He 
päättävät peruskou-
lunsa keväällä 2021. 

Hakeutumis- ja ohjausvelvollisuus 
astuu voimaan 1.1.2021. Muilta osin 
uusi laki tulee voimaan 1.8.2021 
alkaen. 

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, 
että peruskoulunsa päättävillä on 
velvollisuus hakea toisen asteen kou-
lutukseen. Oppivelvollisuus kestää 
niin kauan, että nuori suorittaa toisen 
asteen tutkinnon tai täyttää  
18 vuotta. 

Tavoitteena on, että jokainen nuori 
suorittaa ammatillisen perustutkin-
non tai ylioppilastutkinnon ja lukion 
oppimäärän. Myös nivelvaiheen 
koulutukset, kuten tutkintokoulutuk-
seen valmistava koulutus ja kansano-
pistojen oppivelvollisille suuntaama 
koulutus täyttävät koulutuksen 
kriteerit. Toisen asteen koulutus 
muuttuu oppivelvollisuusikäisille 
maksuttomaksi sen kalenterivuoden 
loppuun, jolloin opiskelija täyttää  
20 vuotta.

Tredussa valmistellaan kestäviä ta-
poja hankkia tarvikkeita ja työkaluja. 
Osa työvälineistä voidaan kierrättää, 
osan opiskelija voi lunastaa itselleen 
opintojen päätyttyä.   
Ei välttämättömät hankinnat ja 
vapaaehtoiset retket, juhlat ja esim. 
ammatti-/ylioppilaslakin opiskelija 
kustantaa itse. Seuraa valmistelun 
etenemistä www.tredu.fi  
ja oph.fi

Enemmän ohjausta, vastuuta 
asuinkunnalle 
Opiskelijat saavat tehostettua oh-
jausta peruskoulun ja toisen asteen 
nivelvaiheessa. Perusopetuksen 
järjestäjän ohjausvelvollisuus astuu 
voimaan 1.1.2021. Tämä tarkoittaa 
sitä, että pirkanmaalaisella kunnalla 
on kesäkuukausina vastuu ohjata 
peruskoulun päättävää nuorta, 
kunnes hän saa opiskelupaikan. 

Uutta: Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus (TUVA)
Uusi nivelvaiheen koulutuskokonai-
suus tulee voimaan vuonna 2022. 
Se on peruskoulun ja toisen asteen 
nivelvaiheeseen muodostuva Tutkin-
tokoulutukseen valmentava koulutus 
(TUVA). 

TUVA-koulutukseen yhdistetään 
perusopetuksen lisäopetus, lukio-
koulutukseen valmistava koulutus ja 
ammatilliseen koulutukseen valmen-
tava koulutus. TUVA on tarkoitettu 
sekä oppivelvollisille että muille 
jatko-opintovalmiuksia tarvitseville, 
esimerkiksi maahanmuuttajille ja 
aikuisopiskelijoille. Koulutus kestää 
vuoden tai vähemmän opiskelijan 
valmiuksista riippuen.

Seuraa oppivelvollisuuden laajenta-
misen toteutusta tredu.fi-sivulla ja 
Tredun some-kanavilla. 

Valmistelua kokoavat Tredussa 
suunnittelupäällikkö Päivi Rajala ja 
viestintäsuunnittelija Eeva Kaura. 

Lisätietoja:  
tredu.oppivelvollisuus@tampere.fi

Oppivelvollisuus laajenee vuoden 2021 aikana. Jatkossa oppivelvollisuus 
kestää siihen saakka, että nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon tai  
täyttää 18 vuotta. Opiskelu toisella asteella muuttuu maksuttomaksi.  
Uudistuksen myötä kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja 
nivelvaiheen ohjausta. 

https://www.tredu.fi/tiedotteet/2021/XouND5fjL.html
http://www.tredu.fi
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päivittäinen ruokailu

oppikirjat ja muut materiaalit

työvälineet, -asut ja -aineet,  
esim. kokkien veitsisarja jne.

opinnoissa tarvittava  
älypuhelin tai tietokone

tutkintoon liittyvät ammattikortit,  
esim. hygieniapassi 

ylioppilaskokeen viisi pakollista  
koetta tarvittavine uusintoineen 

vähintään seitsemän kilometrin  
koulumatkat. Lue lisää kela.fi

 ■ Hän ei voi erota omalla ilmoituksella  
 oppilaitoksesta, jos ei ole aloittanut  
 uusia opintoja. 

 ■ Jos opiskelijalle tulee aikeita keskeyttää  
 opiskelu, eikä hän ole ollut kuukauteen  
 läsnä oppilaitoksessa, hänet katsotaan  
 eronneeksi oppilaitoksesta. Ohjausvastuu  
 uusiin opiskeluihin on asuinkunnalla. 

 ■ Valmisteilla on oppivelvollisuusrekisteri,  
 jossa eri ohjaustoimijat jakavat tietoa  
 opiskelijan opintojen etenemisestä.   
 Tarkoitus on varmistaa, että kaikki  
 suorittavat toisen asteen tutkinnon,  
 eikä keskeyttämisiä tule.

Oppivelvollisen opiskelijan  
on hyvä tietää

Maksuttomuus Tredussa  
oppivelvollisuusikäisille:



Aatun YouTube-videoista 
apua yhteishakuun
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Aatu Itkonen työllistää itsensä mm. taikurina ja  
tapahtuma- ja TV-juontajana. Tredusta valmistunut 
media-alan osaaja on jatkanut yhteistyötä  
oppilaitoksen kanssa.  

TULEVAISUUDEN YRITTÄJYYTTÄ

Tredussa media-alan perustutkinnon suorittanut 
Aatu Itkonen kuvaa YouTubeen tredulaisten arkea 
esittelevää Aatu Amiksessa -sarjaa. Sarja esitte-
lee eri alojen opiskelijoita ja Tredun ajankohtaisia 
tapahtumia.  

Aatu kertoo valmistelevansa jokaisen videon ku-
vauksen ja opiskelijan kohtaamisen huolella. Kun 
tehdään rentoja ja humoristisia videoita nuorille, 
kuvaustilannekin rakennetaan tietoisesti rennoksi. 
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Uteliaana tehtäviä kokeilemaan
Videoita kuvatessaan Aatu kokeilee mielellään 
erilaisia työtehtäviä opiskelijoiden ohjeiden mukaan. 
Youtube-katsojat ovat päässeet kurkistamaan kuinka 
suoraan saumat menevät kangaskassia ommeltaessa ja 
mitä nappia metsäkoneen ohjaamossa painetaan, jotta 
kone karsii ja sahaa tukkipuun.

Keväällä Aatu taltioi kuinka Tredu liittyi koronaponnis-
tuksiin. Sammonkadun toimipisteessä alettiin tuottaa 
kankaisia kasvomaskeja ja koko opiskelijakunta siirtyi 
etäopetukseen. Luovien opettajien ansiosta etäopetus 
onnistui myös käytännöllisillä aloilla. Esimerkiksi 
leipuri-kondiittoriopiskelijat saivat ainekset koululta 
mukaan ja perustivat harjoitusleipomot kotiin.  

Aatu kannustaa nuoria hakeutumaan kohti omaa 
unelmatyötä. Kova motivaatio kantaa pitkälle. 

Tiesitkö, että

Tredulaisten vapaa-ajan pajatoimintaa:
 ■ Aatu Itkosen Sometuksen ABC –pajoissa opeteltiin   

 kuinka mainostaa omaa osaamista, esiintyä videois-  
 sa ja luoda laadukasta sisältöä someen. 

 ■ Luovan videotyön pajassa opeteltiin ammattimais-  
 ten videoklippien tekoa. Pajoissa opittiin käyt-  
 tämään Mediapoliksen monipuolista videokuvaus-  
 ja editointikalustoa.

 ■ Koruvalupajoissa suunniteltiin ja valmistettiin  
 pronssivalukoru alusta loppuun. 

 ■ Skeittilaudan rakennus- ja maalauspajassa  
 valmistettiin omia, persoonallisella lautoja. 

Sitkeä yrittäminen ja päämäärään sitoutuminen kantavat nyt 
hedelmää. Aatu Itkonen elättää itsensä media-alan yrittäjänä.   

Teksti Eeva Kaura Kuvat Taavi Tihkan ja Jouni Nieminen

 ■ Tredussa on 25 perustutkintoa,  
 21 ammattitutkintoa, 11 erikoisammat- 
 titutkintoja sekä valmentavaa ja  
 maahanmuuttajakoulutusta

 ■ Lisätietoja löydät mm. Aatu Amiksessa - 
 Youtube-videoilta

 ■ Kevään 2021 yhteishaku on 23.2.–23.3.

 ■ Jatkuvan haun kautta koulutuksen  
 voi aloittaa ympäri vuoden. 
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KOULUTUSTA KAIKILLE

Monenlaisia  
tutkintomahdollisuuksia  
Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoi-
sammattitutkinnot (pt, at ja eat). Ammatillisen tutkinnon 
suorittamalla uudistat ja ylläpidät ammatillista osaamis-
tasi. Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon joustavasti ja 
yksilöllisesti. Kaikki tutkinnot muodostuvat tutkinnon 
osista. Tredussa voi suorittaa koko tutkinnon tai yhden 
tai useamman osatutkinnon. 

Tutkinto-opiskelu on monimuotoista sisältäen oppimista 
työpaikalla, lähiopiskelua sekä etä- ja verkko-opiskelua. 
Osaamisesi osoitat näyttämällä sen käytännön työtehtä-
vissä. Opinnot henkilökohtaistetaan ja aikaisempi osaa-
minen ja koulutus otetaan huomioon, kun suunnitellaan 
opintojen etenemistä ja aikatauluja. 

Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on yleinen 
jatko-opintokelpoisuus eli mahdollisuus hakea ammatti-
korkeakouluun tai yliopistoon.

Perustutkinto
Ammatillisessa perustutkinnossa (pt) osoitat 
saavutetun ammattitaidon ja tiedot ja taidot, joita 
alalle työllistyminen edellyttää. Perustutkinto 
soveltuu henkilölle, jolla ei ole aikaisempaa tutkin-
toa tai pitkää työkokemusta alalta 

Ammattitutkinto
Ammattitutkinnoissa (at) osoitat työelämän 
tarpeisiin kohdennettua ammattiosaamista, joka 
on perustutkintoa syvempää. Ammattitutkinto 
soveltuu henkilölle, joka on hankkinut alan perus-
koulutuksen tai vastaavan osaamisen työelämässä.

Erikoisammattitutkinto
Erikoisammattitutkinnoissa (eat) osoitat työelämän 
tarpeisiin kohdennettua ammattiosaamista, joka 
on syvällistä ja monialaista. Tutkinto on tarkoitettu 
henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen 
kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan 
työkokemuksen alalta.

Ammattikoulutusta eri elämäntilanteisiin
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Osaamista työelämästä 
Oppisopimus 
Oppisopimuksella kaikenikäiset opiskelijat, rekrytoi-
tavat tai työssä olevat voivat hankkia tai vahvistaa 
osaamistaan. Oppisopimus suunnitellaan aina yhdessä 
työnantajan kanssa. Opiskelija on työsuhteessa ja hänelle 
maksetaan TESin mukaista palkkaa. Oppisopimus voi 
kattaa tutkinnon osan tai koko tutkinnon. 

Opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuuksiin 
koulutuspäiviltä, jos työnantaja ei maksa niiltä palkkaa. 
Työnantaja saa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta, 
sekä TE-toimiston myöntämää palkkatukea, jos op-
pisopimusopiskelija on ollut työtön ennen koulutuksen 
alkamista.  

Yrittäjän oppisopimus 
Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutusta omassa 
yrityksessään. Opiskeltava tutkinto voi olla omalta am-
mattialalta tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto, esimerkiksi 
yrittäjän ammattitutkinto. 

Ammattikoulutusta eri elämäntilanteisiin

Tredun jatkuvassa haussa voi hakea  
ammatillisiin perus-, ammatti- tai erikoisam-
mattitutkintoihin tai Valma-koulutukseen. 

Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki –  
myös hakijat, joilla on jo aiemmin suoritettu 
ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkin-
to. Jatkuva haku mahdollistaa opintojen  
aloittamisen ympäri vuoden. Haussa on  
mukana koulutukset, joissa on vapaita  
opiskelupaikkoja. 

Aikuisopiskelijan 
reitti Treduun

Teksti Eeva Kaura Kuvat Opa Latvala

Koulutussopimus 
Koulutussopimus solmitaan koulutuksen järjestäjän ja 
työpaikan välillä. Koulutussopimuksen toteutus suunni-
tellaan aina yhteistyössä opiskelijan ja työpaikan kanssa. 
Opiskelija ei ole työsuhteessa. 

Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. 
Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta. Opiskelijalla 
on oikeus opintotukeen ja perustutkintoa suorittaessaan 
koulumatkatukeen ja ateriakorvaukseen, ja hän kuuluu 
oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin.  



Yrityskumppanuus  

Tredun kanssa
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KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Rakennusmateriaalit  
kiertoon - Skanska ja TREDU  
yhteistyössä
Kun rakennuskonserni Skanskan työmaalta  
jää yli rakennusmateriaaleja, kuten puutavaraa,  
kestopuuta, tiiliä, laattoja tai harkkoja, ne voivat  
päästä Tredun opiskelijoiden harjoittelumateriaaliksi. 

Tredu solmii jatkuvasti uusia yrityskump-
panuuksia, joiden tarkoituksena on tuottaa 
hyötyä sekä oppilaitokselle että yritysken-
tälle. 

Kumppanuuteen voi kuulua esimerkiksi 
oppisopimuskoulutusta, työssäoppimisjak-
soja, vierailuja, työpaikkaohjaajakoulutusta 
ja rekrytointiapuna toimimista. Henkilös-
tön kehittäminen on yksi tehokkaimmista 
tavoista lisätä yrityksen kannattavuutta. 

Ota siis yhteyttä  
ja keskustellaan lisää!

tredu.fi/tyoelamalle-ja-verkostoille 
p. 040 163 2945 
treduyrityspalvelut@tampere.fi

Taustalla pitkä aiempi yhteistyö
Skanska ja Tredu ovat tehneet pitkään yhteistyötä 
oppisopimus-valmennusmallin parissa. Yhteistyön 
pohjalta on nyt käynnistetty uusi kiertotaloutta 
edistävä yhteistyöhanke. 

– Tredu on meille tuttu oppilaitos ja olemme tehneet 
monipuolista yhteistyötä vuosien varrella. Hanke on 
luonteva jatko aiemmalle hyvälle yhteistyölle, sanoo 
Skanskan tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja.

Rahanarvoiset ylijäämät käyttöön
Skanska luovuttaa työmailtaan ylijääneitä, käyttämät-
tömiä ja rahanarvoisia, mutta pieniä materiaalieriä 
hyödynnettäväksi Tredun opetuksessa.

Skanskan tavoitteena on aina materiaalitehokkuus. 
Ylijäämämateriaalia pyritään jättämään mahdollisim-
man vähän. Jos käyttökelpoista materiaalia kuitenkin 
jää, se kannattaa hyödyntää. 

Tredun käyttöön luovutettava materiaali on erikseen 
määriteltyihin kategorioihin kuuluvaa käyttökelpoista 
tavaraa, kuten puutavaraa, kestopuuta, laattoja, tiiliä tai 
harkkoja.  

– Lahjoitetut materiaalivirrat tuovat opetukseen lisää 
ulottuvuutta, kertoo Tredun Hervannan kampuksen 
koulutusjohtaja Ari Mäkitalo. – Voimme hyödyntää 
opetuksessa tehokkaasti pienetkin materiaalimäärät. 

Opiskelijat saavat myös näkemyksen siitä, millaisia 
materiaaleja suuri rakennusalan toimija käyttää  ja kuinka 
ylimääräiset tuotteet voidaan vastuullisesti kierrättää.

Teksti Kaisu Paloheimo Kuvat Opa Latvala

mailto:treduyrityspalvelut@tampere.fi
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TULEVAISUUDEN YRITTÄJYYTTÄ

Sportti-istuimia, automiittejä  
ja kumin käryä - Lassi Järvi tekee  
uraa autontuunausalalla
Kun autotapahtuma alkaa, Lassi Järvi vetää oman  
yrityksen Tuning Shop -hupparin päälle ja suuntaa paikalle.  
Yläkouluiässä alkanut tuningharrastus on kasvanut omaksi  
yritykseksi. 

Lassin mummolla oli parturi-
liike, papalla maansiirtoyritys. 
Yrittäjyys tuntui Lassistakin 
luontevalta tulevaisuuden 

suunnalta.
Mopokortti-iässä Lassi 
aloitti tuning-harras-

tuksen.

Yläkoulusta Lassi suuntasi Treduun 
opiskelemaan liiketaloutta,  

yrittäjyys mielessä.

2 3

6

7

Lassi suoritti yrittäjyyden tutkinnon-
osan. Suunnitelma yrityksestä syntyi 
koulutehtävässä. Suunnitelma oli niin 
hyvä, että Lassi perusti sen pohjalta 

Tuning Shop -yrityksen, jota alkoi 
pyörittää Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa.

1

Tuningshop.fi-verkko-
kauppa myy esimerkiksi 

sportti-istuimia, renkaita, 
vanteita, alustasarjoja ja 

lisävaloja.

Ura tuning-alalle, itselle sopiviin 
tehtäviin aukesi Lassille nopeasti 

oman yrityksen kautta. Alan 
yritykset ovat pieniä, eivätkä juuri 

palkkaa työntekijöitä. 

Tulevaisuuden suunnitelmana on 
laajentaa verkkokauppaa yhä enem-
män kansainvälisille markkinoille ja 
hankkia liiketilat, joissa voi tarjota 

myös autoasennuspalveluita.

8

5 4

”Autotuning on sosiaalinen harrastus.   

Autoja rakennetaan yhdessä ja kohennettua 

menopeliä on tärkeää päästä  

esittelemään kavereille.”

Teksti Eeva Kaura Kuvat Opa Latvala

Liike pääsi hyvään vauhtiin, 
kunnes korona hiljensi keväällä 

toimintaa. Vuoden 2020 
messut peruttiin, mutta Lassi 

jatkaa asiakkaiden tapaamista 
epävirallisissa automiiteissä.
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TEKNOLOGISESTI ÄLYKKÄÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA

Hyvinvointiteknologia on ollut osa Tredun lähihoitaja-
koulutusta vuodesta 2017 lähtien. Hyvinvointiteknologia 
toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnonosa on jo 
vakiintunut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
valinnaiseksi osaksi. 

Teknologia tukee ikäihmisen itsenäisyyttä
Hyvinvointiteknologia on vauhdilla kehittyvä ala, jota 
koronapandemiakin vahvistaa. Uusia, kotona asumista 
tukevia sovelluksia ja laitteita tulee markkinoille yhä 
enemmän. 

Parhaimmillaan uusi teknologia auttaa ikääntyneitä 
asiakkaita elämään itsenäisesti ja omatoimisesti omassa 
kodissaan. Tredussa seuraamme kehitystä tiiviisti. 
Tredusta valmistuu teknisesti osaavia lähihoitajia.  

Opiskelijat ottaneet teknologian omakseen
Tredun Santalahdentien kampukselta löytyy älykoti, 
jossa kaikki lähihoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitotyö-
tä sekä kodinomaisessa että simulaatio-oppimisympäris-
tössä. 

Tekniikan käyttö hoitotyössä herättää opiskelijoissa 
eettisiä kysymyksiä. He pohtivat voivatko robotiikka ja 
teknologia korvata inhimillistä hoitamista. Kun hyvinvoin-
titeknologia tulee tutuksi, he huomaavat, että hoitotyötä 
tehdään aina ihminen edellä. Tekniikka on joukko apu-
välineitä, joiden avulla hoitaja saa lisää aikaa asiakkaan 
kohtaamiseen. 

HyGGe-hankkeesta virtuaalisia  
oppimisympäristöjä
Tredu on mukana Opetushallituksen rahoittamassa 
HyGGe-hyvinvointiteknologian kehittämishankkeessa 
(2019–2021). Hankkeessa kehitetään virtuaalisia oppi-
misympäristöjä lähihoitajan ja kasvatus- ja ohjausalan 
opintoihin yhteistyössä työelämän kanssa. 

Teknologisesti älykkäämpää  
tulevaisuutta

Virtuaalisessa oppimisympäristössä opiskelija voi 
tehdä opintoja ajasta ja paikasta riippumatta, omalla 
tietokoneellaan. Hän pääsee autenttiseen ympäristöön 
360°-kuva- ja videomateriaalin avulla. 

1. Pepper-robotti on sosiaalinen robotti, joka havainnoi 
ympäristöään 3D-kameran, ultraäänen sekä laser- ja 
infrapunasensoreiden avulla. Opetuksessa Pepperiä 
hyödynnetään mm. asiakaspalvelutilanteissa. 

2. Evondos-lääkerobotti säilyttää lääkkeet turvallisesti 
kotona. Robotti ohjaa puheella asiakkaan ottamaan 
oikeita lääkkeitä oikeaan aikaan. Lääkeautomaatti 
vähentää lääkitysvirheitä ja vapauttaa hoitajan aikaa 
vuorovaikutukseen ja käytännön hoitotyöhön.

3. Virtuaalisessa T-paidassa yhdistyvät VR- ja AR-teknii-
kalla (Augmented Reality, lisätty todellisuus) toteutettu 
anatomian oppimisympäristö. Ihmisen anatomiaa saa-
daan näkyviin tabletin tai puhelimen näytölle ilmaisella 
sovelluksella. 

4. VR-lyhenne tulee sanoista Virtual Reality eli virtu-
aalitodellisuus. VR-lasit luovat todentuntuisia virtuaa-
limaailmoja. VR-lasit voivat auttaa liikuntarajoitteisten 
kuntoutuksessa ja viedä ikäihmiset virtuaalimatkalle.

5. Robottikissa, jota kutsutaan Tredussa Nemoksi, on 
tarkoitettu muistisairaiden hoitoon ja lasten kanssa 
työskentelyyn. Nemo reagoi puheeseen. Se kehrää, 
naukuu, pesee kasvojaan ja heittäytyy selälleen. 

Lähihoitajat hyvinvointiteknologian osaajiksi 

Hyvinvointiteknologian ala kehittyy vauhdilla.  
Kun älykästä teknologiaa viedään ikäihmisten koteihin, he pärjäävät 

paremmin ja pidempään kotihoidossa. Hyvinvointiteknologia on  
tärkeä painopiste Tredun lähihoitajakoulutuksessa.
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Teksti Inga Pöntiö Kuvat Taavi Tihkan

Robottikissa-Nemo 

kehrää ja naukuu



 uutiskirje.tampere.fi

 tredu.fi/tredumagazine/en

Liity Tredun some-seuraajiin! 

Aikuisopiskelijan reitti 
jatkuva haku
Jatkuva haku perustutkintoihin ja VALMAan on käynnissä 
hakujaksoilla verkossa 24/7. Katso vapaat opiskelupaikat 
verkosta, tredu.fi.

Hakujakson kahtena viimeisen päivänä järjestetään 
ohjaus- ja hakupäivät Sammonkadulla. Voit tulla  
keskustelemaan ja tekemään hakemuksen opinto- 
ohjaajan kanssa.

12.–13.1.  9.–10.2. 9.–10.3. 13.–14.4. 

18.–19.5. 22.–23.6.

1.–2.12.9.–10.11.12.–13.10.14.–15.9. 

17.–18.8. 27.–28.7.

Tampereen seudun  
ammattiopisto Tredu

@ treduofficial @ treduofficial Tredu Tampereen seudun  
ammattiopisto

Tilaa uutiskirjeemme! 

Tredu Magazine’s highlights in English

Vuoden 2021 ohjaus- ja hakupäivät

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

Yritys- ja työelämäpalvelut:
tredu.fi/tyoelamalle-ja-verkostoille 
treduyrityspalvelut@tampere.fi 
040 163 2945

http://uutiskirje.tampere.fi/
https://www.tredu.fi/tyoelamalle-ja-verkostoille/
https://www.tredu.fi/index.html
https://www.facebook.com/treduofficial
https://www.instagram.com/treduofficial/
https://twitter.com/treduofficial
https://www.linkedin.com/school/tredu-tampereen-seudun-ammattiopisto/
https://www.tredu.fi/tredumagazine/en
mailto:tredu.haku@tampere.fi
mailto:oppi.sopimus@tampere.fi
mailto:treduyrityspalvelut@tampere.fi
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