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ADR-koulutukset
A-jarrulupakoulutus
Ajoneuvoalan ilmastointipätevyyskoulutus
Alkusammutuskortti AS1
Anniskelupassi
Asbestipurkutyö
Autoalan täydennyskoulutukset
AVEKKI - yhteiset pelisäännöt henkilöstön turvallisuuteen
B-jarrulupakoulutus
Ennakoivan ajon koulutus, REAK
Ensiapukoulutukset EA1, EA2 ja hätäensiapu
Henkilönostinkoulutus
Hitsaajan pätevyyskokeet
Hygieniapassi
Ikärajapassi (PTY)
INSTA 800 teknisen puhtauden laadun
arviointi ja mittausjärjestelmä
Jännitetyökoulutus
Järjestyksenvalvoja
Korkean paikan osaaja -kortti
Kuormausnosturin tarkastus (alle 25 tm)
LKV-valmennus
Märkätilojen vedeneristys, henkilösertifiointi
Nosturikortti
Palveluja Kotiin -passi
Palveluosaajapassi, POP
Putkistopassi
Sosiaali- ja terveysalan turvakortti (SPEK)
SosPa-passi, sosiaalihuollon omavalvonta
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
Sähköturvallisuustutkinnot S1, S2, S3 (TUKES)
Taka- ja sivulaitanostimen tarkastus
Tieturva I, II ja täydennyskoulutus
Trukkikortti
Tulityökortti
Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan tentti
Työnopastajapassi
Työturvallisuuskortti
Vesityökortti (vesihygienia)
Yleinen kielitutkinto (Suomen kielen YKI-testi)
Ympäristöosaajapassi

TAKKin palvelut

yrityksille!

TAKKista löydät joustavat koulutusratkaisut kaikkiin
tilanteisiin. Koulutuksen ja tutkintojen lisäksi tarjoamme
kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluja. Toteutamme
yrityskohtaiset kokonaisuudet aina mittatilaustyönä.
Ota yhteyttä!
Olli-Pekka Tuomi, puh. 044 7906 230
Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310
Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473

Yrittäjyys ja johtaminen
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 434

Parempaa bisnestä -kehittämiskoulutus yrittäjille.5.9.2017–31.3.2019 ln
Yritysjohtamisen eat – johtamiskoulutus yrittäjille ja johtotehtävissä
toimiville .......................................................... 5.9.2017–31.3.2019 ln
Johtamisen eat .................................................. 13.9.2017–28.2.2019 l
Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen Leanisti, tuotekehitystyön eat
...................................................................... 26.10.2017–30.4.2019ln
Sopimuksen mukaan yrityksille henkilöstökoulutuksena mm.
Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen
Ideointi- ja palvelukehityspaja, ideointimenetelmiä palvelukehitystyöhön
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Yrittäjäkoulutus maahanmuuttajille ............................ 14.8.–15.12.2017
• Infotilaisuus ti 20.6.2017 klo 9-11, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere, C-talo, Auditorio

Liiketalous
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 428

Johtamisen eat .................................................. 13.9.2017–28.2.2019 l
Liiketalouden pt kaupan alalle ........................... 19.9.2017–31.5.2019 l
Liiketalouden pt toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä toimiville .
.......................................................................... 19.9.2017–31.5.2019 l
Työyhteisösovittelijavalmennus ......................... 21.9.2017–29.5.2018 n
Taloushallinnon osaaja, ilta ............................... 25.9.2017–16.5.2018 n
Taloushallinnon at ............................................. 26.9.2017–31.5.2019 l
Kaupan esimiehen eat .................................... 27.9.2017–31.1.2019 ln
Myynnin at ..................................................... 27.9.2017–31.3.2019 ln
Liiketalouden pt kaupan alalle ...................... 14.11.2017–31.5.2019 ln
Liiketalouden pt toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä toimiville .
..................................................................... 14.11.2017–31.5.2019 ln
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Kaupan työn osaamista maahanmuuttajille .................. 2.5.–15.12.2017
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Liiketalouden pt, toimisto-, asiakaspalvelu- tai myyntitehtäviin,
päätoiminen ...................................................... 18.9.2017–15.8.2018 n
Sihteerin at, päätoiminen .................................. 25.8.2017–10.5.2018 n
Lyhyet täsmäkoulutukset, kesto 1-3 pv
• Palveluosaajapassi® - valmennus
• Aktiivinen myyntityö
• Sosiaalinen media markkinoinnissa
• Palkanlaskenta
• Tilinpäätös
• Verotus
• Excel taloushallinnossa

Tieto- ja viestintätekniikka
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 428, 044 7906 430

Digimediaosaaja – Media-alan at, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
.......................................................................... 14.9.2017–31.3.2019 l
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Digimediaosaaja – Media-alan at, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
.......................................................................... 14.9.2017–31.3.2019 n

Lyhyet täsmäkoulutukset, kesto 1 pv
• Acrobat perusteet
• Dreamweaver
• Esitysgrafiikan perusteet, PowerPoint
• Illustrator perusteet
• InDesign perusteet
• Photoshop perusteet
• Taulukkolaskennan perusteet, Excel
• Taulukkolaskennan tehokäyttö, Excel
• Tekstinkäsittelyn perusteet, Word
• Tekstinkäsittelyn tehokäyttö, Word

Lisätiedot ja koulutusesitteet
löydät osoitteesta www.takk.fi
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Lyhenteet ja symbolit
pt = perustutkinto
at = ammattitutkinto
eat = erikoisammattitutkinto
ov = opintoviikko
nonstop = jatkuva haku
(i) = etä- ja iltalähiopetus vuorottelevat
(m) = monimuoto-opetus, etä- ja päiväopetus vuorottelevat
u = työvoimakoulutus
l = oppisopimuskoulutus
n = omaehtoinen koulutus

Maahanmuuttajakoulutus

Erityisruokavaliokoulutus ........................................ sopimuksen mukaan

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 374

Työyhteisökoulutukset
Monikulttuurisuuskoulutukset työelämässä ja
työyhteisössä (m) ..................................................... kysynnän mukaan
Suomen kielen yleinen kielitutkinto
• keskitaso ....................... (ks. ajat ja ilmoittautuminen: www.takk.fi)
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 362

Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Asioimistulkin at ................................................ (ks. ajat: www.takk.fi)

Sosiaali- ja terveysala
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 379, 044 7906 401

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto .................................................. 9.8.2017–25.5.2018 n
Työyhteisösovittelijavalmennus...........................21.9.2017–29.5.2018 n
Lähihoitajan tutkintosuorituksen arvioijan jatkoiltapäiväkoul .14.11.2017
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Suuntana hoivatyö maahanmuuttajille .......................... 8.5.–20.12.2017
Sopimuksen mukaan yrityksille henkilöstökoulutuksena mm.
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 379

Matkailu- ja raVitsemisala
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 401

Ravintolakokki ..................................................15.5.2017–15.7.2018 n
Suurtalouskokki ............................................... 15.5.2017–15.7.2018 n
Tarjoilija .......................................................... 15.5.2017–15.7.2018 n
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat ......... 4.9.2017–29.3.2019 l
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Ravintolakokin koulutusta maahanmuuttajille ............ 29.5.–31.12.2017
Suurtalouskokin koulutusta ........................................ 29.5.–31.12.2017
Tarjoilijan koulutusta .................................................. 29.5.–31.12.2017
Kahvilatyöntekijän koulutusta .................................... 29.5.–31.12.2017
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Kahvilatyöntekijän koulutus ........................................ 15.5.–31.10.2017
Ravintolakokin at .................................................. 15.5.2017–16.7.2018
Suurtalouskokin at ................................................. 15.5.2017–16.7.2018
Tarjoilijan at .......................................................... 15.5.2017–14.5.2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lääkehoitokoulutus
PKV-lääkkeiden turvallinen käyttö
Ventrogluteaalinen injektio tutuksi
Lapsen diabetes ja pistoskoulutus
Ergonomia
Hoitotaidot
Hätäensiapu
Ensiapu I
Palveluosaajapassi® -valmennus
Varhainen välittäminen – vaikuta työkykyyn ja työhyvinvointiin
Sovelletun rentouden kurssi
SosPa-passi, sosiaalihuollon omavalvonta
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

UUTTA VARHAISKASVATUKSESSA:
Sarjakuvatyöpaja aloittelijoille
Kulttuurienvälisyys varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Tekniset terveyspalvelut

Kortit ja passit (ks. ajat: www.takk.fi)

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 348, 044 7906 312, 044 7906 305

ILMOITTAUTUMISET TESTEIHIN: WWW.TAKK.FI, KOULUTUS, MATKAILU- JA RAVITSEMISALA

Välinehuoltajan at (m), Tampere ..................................... jatkuva haku n
Välinehuoltajan at .......................................................... jatkuva haku l
Välinehuoltajan eat ........................................................ jatkuva haku l

Alkoholilainsäädäntötesti (Anniskelupassi) ................ 62 € (sis. alv 24%)
Anniskeluosaamiskoulutus ....................................... 105 € (sis. alv 24%)
• koulutus klo 13–16.30 ja testi klo 17
Englanninkielinen alkoholilainsäädäntötesti ............ 120 € (sis. alv 24%)
Hygieniaosaamistesti (1 h) ........................................ 50 € (sis. alv 24%)
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 306 (VARAUKSET 9 PV ENNEN TESTIPÄIVÄÄ)

Englanninkielen hygieniaosaamistesti ..................... 100 € (sis. alv 24%)
Kokkikoulut ryhmille
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 401

Kannattava keittiötoiminta ..................................... sopimuksen mukaan

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Välinehuoltajan at (m), Tampere ......................................... jatkuva haku
Lyhyt täydennyskoulutus
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 348, 044 7906 426 JA 044 7906 305

Suun terveydenhuollonvälineistöjen täydennyskoulutus välinehuollon
ammattilaisille ........................................................ sopimuksen mukaan
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti (8 t) ............. 130 € (sis. alv 24%)
Sähkötilojen siivous (2 iltapäivää) .......................... sopimuksen mukaan
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Kaupan työn osaamista maahanmuuttajille .................. 2.5.–15.12.2017
Suuntana hoivatyö maahanmuuttajille ......................... 8.5.–20.12.2017
Turvallisuusalan koulutusta maahanmuuttajille .......... 8.5.–31.12.2017
Puhdistus- ja kiinteistöpalvelujen koulutusta ........... 22.5.–31.12.2017
Ravintolakokin koulutusta maahanmuuttajille ........... 29.5.–31.12.2017
Suurtalouskokin koulutusta ....................................... 29.5.–31.12.2017
Tarjoilijan koulutusta ................................................. 29.5.–31.12.2017
Kahvilatyöntekijän koulutusta ................................... 29.5.–31.12.2017
AVEK, Ammattiin verkostoiva kotoutuminen................... 1.8.–20.12.2017
Yrittäjäkoulutus maahanmuuttajille ............................ 14.8.–15.12.2017
Asioimistulkin at, hakuaika päättynyt!....................... alk. 25.8.2017 n
Oikeustulkin eat ......................................................... Soita ja kysy! n
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus,
haku: www.opintopolku.fi ................................................................ n

Kiinteistöpalvelut, Kotityöpalvelut ja Puhdistuspalvelut

Turvallisuusala

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 348, 044 7906 312, 044 7906 310

Tutkintokoulutukset
Aloitukset 8.5.2017
Virastomestarin at ........ jatkuva haku, nonstop sisäänotto / 1½ vuotta l
Vartijan at .................... jatkuva haku, nonstop sisäänotto / 1½ vuotta l
Turvallisuusalan pt .......................... jatkuva haku, nonstop sisäänotto l
Turvallisuusvalvojan eat .................. jatkuva haku, nonstop sisäänotto l
Turvallisuusjärjestelmien asentaja, lukkosepän at
....................................................... jatkuva haku, nonstop sisäänotto l

Sähkötilojen siivous (2 iltapäivää) .......................... kysynnän mukaan n
Palveluosaajapassi® -valmennus ......................... kysynnän mukaan nl
Työalueeseen opastaminen .......................................... sop. mukaan nl
Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen osa ............. sop. mukaan nl
Erityissiivouspalvelut osa ............................................. sop. mukaan nl
Monikulttuurisen työryhmän ohjaaminen osa .............. sop. mukaan nl
Uhkatilanteet ja niiden hallinta ................................... sop. mukaan nl
INSTA 800 laatukoulutukset työntekijöille
• INSTA 800, Tietotaso 1. koulutus (2h+2h)
• INSTA 800, Tietotaso 2. koulutus (4h+4h)
Koulutuksen hinta määräytyy valittujen jaksojen mukaan.
Hakeutuminen www.takk.fi, lisätiedot puh. 044 7906 305, 044 7906 348
Tutkintokoulutukset, nonstop sisäänotto
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 348, 044 7906 312, LISÄTIEDOT EAT PUH. 044 7906 308

Aloitukset 12.5., 16.6., 18.8., 15.9., 13.10., 17.11. ja 8.12.
• Kiinteistöpalvelujen pt, toimitilahuoltaja ...................... 1–1½ v lu
• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, kodinhuoltaja ......... 1–1½ v lu
• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, toimitilahuoltaja....... 1–1½ v lu
• Kiinteistöpalvelujen at ................................................ 1–1½ v nlu
• Laitoshuoltajan at ...................................................... 1–1½ v nlu
• Kotityöpalvelujen at ................................................... 1–1½ v nlu
• Välinehuoltajan at .......................................................... 1–1½ v nl
• Kiinteistöpalvelujen eat ..................................................... 1–1½ v l
• Siivoustyönohjaajan eat ................................................... 1–1½ v l
• Siivousteknikon eat............................................................ 1–1½ v l

OKM:n laatupalkinto 2016 | www.takk.fi

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Puhdistus- ja kiinteistöpalvelujen koulutusta maahanmuuttajille
............................................................................. 22.5.–31.12.2017

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Sisäänotto joustavasti, jatkuva haku, seraava aloitus 21.8.2017
• Laitoshuoltajan at ................................................................
• Kotityöpalvelujen at .............................................................
• Kiinteistöpalvelujen at, toimitilahuoltaja ..............................
• Kiinteistöpalvelujen pt, toimitilahuoltaja ..............................
• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, kodinhuoltaja .................
• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt, toimitilahuoltaja .............
• Välinehuoltajan at (m) ..........................................................

1–1½ v
1–1½ v
1–1½ v
1–1½ v
1–1½ v
1–1½ v
1–1½ v

Kortit ja passit (ks. ajat: www.takk.fi)
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 312, 044 7906 348, 044 790 6225

Palveluja kotiin Omavalvonta -passikoulutus ja testi .100 € (sis. alv 24 %)
Hygieniaosaamiskoulutus
• Koulutus ja testi, klo 8–10 ..................................... 62 € (sis. alv 24%)
• Pelkkä testi, klo 9–10 ............................................ 50 € (sis. alv 24%)
• Tulityökorttikoulutus ...................................... 106,64 € (sis. alv 24%)
Tulityökorttikoulutus, sis. aamukahvi ja lounas ........... 124 € (sis. alv 24%)
Työturvallisuuskortti ............................................ 106,64 € (sis. alv 24%)
Työturvallisuuskortti, sis. aamukahvi ja lounas ............ 124 € (sis. alv 24%)
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti (8 t) ............ 130 € (sis. alv 24%)
Ikärajapassi ................................................................. 40 € (sis. alv 24%)
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 306 (VARAUKSET 9 PV ENNEN TESTIPÄIVÄÄ)

Englanninkielen hygieniaosaamistesti ..................... 100 € (sis. alv 24%)

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 348, 044 7906 301, 044 7906 302, 044 7906 305
Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset PUH. 044 7906 225

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Turvallisuusalan koulutusta maahanmuuttajille ............ 8.5.–31.12.2017

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Vartijan at .......................................................................... alk. 8.5.2017
Virastomestarin at .............................................................. alk. 8.5.2017
Turvallisuusjärjestelmien asentaja, lukkosepän at ....................................
............................................................ jatkuva haku, nonstop sisäänotto
Täydennyskoulutus (ks. ajat: www.takk.fi)
Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 t) .....................210 € (sis. alv 24%)
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 t) ............... 110 € (sis. alv 24%)
Väliaikaisen vartijan koulutus (40 t) ........................ 190 € (sis. alv 24%)
Vartijan koulutus (80 t) ......... 260 € (sis. alv 24%) + tutkintomaksu 58 €
Vartijan voimankäyttö (järjestyksen valvojille) 6 t ...... 70 € (sis. alv 24%)
Vartijan voimankäytön kertauskoulutus (8 t) ............. 70 € (sis. alv 24%)
Kaasusumutin koulutus (5 t) .................................... 120 € (sis. alv 24%)
Teleskooppipatukkakoulutus (5 t) ................................ 120 € (sis. alv 24%)
Tulityökorttikoulutus (8 t) .................................. 106,64 € (sis. alv 24%)
Tulityökorttikoulutus (8 t), sis. aamukahvi ja lounas... 124 € (sis. alv 24%)
Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan tentti ............ 220 € (+ alv 24%)
Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan tentin uusija... 120 € (+ alv 24%)
Työturvallisuuskortti (8 t) ................................... 106,64 € (sis. alv 24%)
Työturvallisuuskortti (8 t), sis. aamukahvi ja lounas ... 124 € (sis. alv 24%)
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti (8 t)..............130 € (sis. alv 24 %)
Sopimuksen mukaan yrityksille henkilöstökoulutuksena mm.
AVEKKI - yhteiset pelisäännöt henkilöstön turvallisuuteen
Haastavat ja uhkaavat asiakaspalvelutilanteet
Palveluosaajapassi® -valmennus
Ikärajapassi
Työnopastaja-passi® -valmennus
Pelastustoiminta ja ensiapu
Poistumisharjoitus
Vaarallisen henkilön kohtaaminen/haastavat asiakaspalvelutilanteet
Tietoturvallisuuden perusteet työntekijöille
Tietoturvallisuuden perusteet johdolle
Turvallisuuden johtaminen osana esimiestyötä
Yrityksen lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet
Virastomestarien täydennyskoulutukset
Toimi oikein rikostilanteessa – miten yrityksessä tulisi toimia

Lisätiedot ja koulutusesitteet
löydät osoitteesta www.takk.fi

Räätälöidyt valmennukset ryhmille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
ATOPS-mitoitusohjelman käyttö työn suunnittelussa
Erityissiivouspalvelut
INSTA 800 siivouksen teknisen laadun yrityskoulutukset
Joutsenmerkin hakukoulutus siivousalan yrityksille
Kotihoidon lääkehoidon perusteet
Monikulttuurisen työryhmän ohjaaminen
Palveluosaajapassi® -valmennus
Sähkötilojen siivouksen toteuttaminen
Työalueeseen opastaminen koulutus
Työnopastajapassi® -valmennus
Uhkatilanteet ja niiden hallinta -koulutus

Lyhenteet ja symbolit
pt = perustutkinto
at = ammattitutkinto
eat = erikoisammattitutkinto
ov = opintoviikko
nonstop = jatkuva haku
(i) = etä- ja iltalähiopetus vuorottelevat
(m) = monimuoto-opetus, etä- ja päiväopetus vuorottelevat
u = työvoimakoulutus
l = oppisopimuskoulutus
n = omaehtoinen koulutus
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LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 233, 044 7906 225, 044 7906 292 , 044 7906 290

Sähköasentajasta sähköverkkoasentajaksi................ alk. 8.5. / n. 5 kk u
Sähkö- ja automaatioasentajien täydennyskoulutus............... alk. 8.5. u
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt ............................... noin 2,5 vuotta l
• sähköasentaja (kiinteistösähköasentaja)
• sähköasentaja (sähköverkostoasentaja)
Sähköasentajan at ........................................... nonstop / 1½–2 vuotta l
Sähköverkkoasentajan at ................................. nonstop / 1½–2 vuotta l
Sähköyliasentajan eat ................................... nonstop / 1½–2 vuotta nl
Sähkötekniikan täydennyskoulutus
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 233

Sähköturvallisuustutkinnot (Tukes) S1, S2 ja S3 (1 pv)
......................................................................... 235,60 € (sis. alv 24%)
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 (1 pv)
26.4., 17.5.2017 ................................................ 208,32 € (sis. alv 24%)
sis. koulutuksen, ateriapaketin ja sähkötyöturvallisuuskortin
Jännitetyökoulutus SFS 6002 alle 1000 v kiinteistö (1 pv)
10.5.2017 .......................................................... 365,80 € (sis. alv 24%)
sis. koulutuksen, ateriapaketin ja todistuksen
Jännitetyökoulutus SFS 6002 alle 1000 V sähköverkko (1 pv)
10.5.2017 .......................................................... 365,80 € (sis. alv 24%)
sis. koulutuksen, ateriapaketin ja todistuksen
Käyttöönottotarkastuskoulutus kiinteistö (1 pv)
3.5.2017 ............................................................. 238,10 € (sis.alv 24%)
Käyttöönottotarkastuskoulutus sähköverkko (1 pv)
9.5.2017 ............................................................. 238,10 € (sis.alv 24%)

Henkilönostinkoulutus (1 pv) ................... 144 € (sis.alv 24%) sis. kortti
Täydennyskoulutus
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225

Hinta 106,64 € (sis.alv 24%)
Hinta 124 € (sis. alv 24%), sis. aamukahvi ja lounas
• Tieturva 1 (ei direktiivikoulutus) .................................kysynnän mukaan
• Työturvallisuuskorttikoulutus 8 t, painottuu sähkö- ja talotekniikkaalalle (ei direktiivikoulutus) ................................... kysynnän mukaan

• Tulityökoulutus (8 t) .............................................. kysynnän mukaan

Kylmätekniikka
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 408, 044 7906 290

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen .alk. 15.5.u
Lyhyt täydennyskoulutus
Sähköturvallisuustutkinto TUKES S1, S2, S3

metallitekniikka
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 231, 044 7906 260

RekryKoulutuksella koneasentaja-koneistajaksi............ alk. 15.5.2017 u
Metallimestari – Suomen rautaisin metallialan koulutus
• koneistaja ..................................................... nonstop / max. 6 kk u
• levyseppähitsaaja ......................................... nonstop / max. 6 kk u
Kone- ja metallialan pt, valmistustekniikka
• koneistaja ............................................................. nonstop / 1–2 v l
• koneistaja (osatutkinto) ........................................ alk. 24.4. / 6 kk u
• hitsauskoulutus (osatutkinto) ................................ nonstop / 6 kk u
• levyseppähitsaaja (osatutkinto) .............................. alk. 2.5. / 6 kk u
• levyseppähitsaaja ................................................. nonstop / 1–2 v l
Koneistajan at ............................................................ nonstop / 1–2 v l
Hitsaajan pätevöittämisjakso ....................................... nonstop / 2 ov u
Teollisuusputkiasentajan at ........................................ nonstop / 1–2 v l
Kansainvälinen hitsausneuvoja, IWS-koulutus ................... Soita ja kysy!
Työnjohtaja - Tekniikan eat ............................... 20.9.2017–30.4.2019 l
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Hitsaajan koulutusta maahanmuuttajille ........................... Soita ja kysy!

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Nuori CNC-koneistaja ........................................................ Soita ja kysy!

Koneenasennus
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 231, 044 7906 402

Metallimestari – Suomen rautaisin metallialan koulutus nonstop / 6 kk u
Kone- ja metallialan pt, valmistustekniikka
•
koneenasentaja ................................................ nonstop / 1–2 v u
Koneenasentajan at .................................................... nonstop / 1–2 v l
Koneenasentajamestarin eat ................................................. nonstop l
Kunnossapidon at .................................................... nonstop / 2–2½ v l
Kunnossapidon eat .................................................. nonstop / 2–2½ v l
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Koneistajan koulutusta maahanmuuttajille ......................... Soita ja kysy!

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Koneenasentaja tai Koneistaja pt/Kone- ja metallialan pt.... Soita ja kysy!
Täydennyskoulutus
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225

Työturvallisuuskorttikoulutus 8 t, painottuu teollisuuteen
Hinta 106,64 € (sis.alv 24%)
Hinta 124 € (sis. alv 24%), sis. aamukahvi ja lounas
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 402

Hydrauliikkaputkistopassi ........................................... kysynnän mukaan
Radio-ohjatun nosturin käyttökoulutus kysynnän mukaan
................................................................................ 148 € (sis. alv 24%)
Lisää kursseja ja tarkempia tietoja www.takk.fi -> koulutus ->
kunnossapito -> muu koulutus.
Pyydä tarjous räätälöidystä tai useammasta kurssista.
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SäHkötekniikka

Rakentaminen
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 321, 044 7906 330

Talonrakennus
Betonipaikkari / Etuputsari .................. (seur. alk. 8.5.) nonstop / 3 kk u
Kattoasentaja .............................................................. nonstop / 6 kk u
Laatoittaja ................................................................... nonstop / 6 kk u
Rappaaja ..................................................................... nonstop / 6 kk u
Rakennustyöntekijä ............................................................... nonstop u
• purkutyöntekijä / 3 kk
• maarakennustyöntekijä / 6 kk
• rakennusaputyöntekijä / 6 kk
Rakennusalan täydennyskoulutus ..................................... nonstop u
• muurausala / 4 kk
• talonrakennus / 4 kk
• pintakäsittely / 4 kk
Rakennusalan näytönpaikka .................................... nonstop / 5 kk u
Rakennusalan ammattitaidon kartoitus ................... nonstop / 2 kk u
Linjasaneeraaja ....................................................... nonstop / 6 kk u
Asbestipurkaja .......................................................nonstop / 2,5 kk u
Rakennusalan pt, talonrakennuksen osaamisala
• talonrakentaja .......................................... nonstop / 2–3 vuotta l
Talonrakennusalan at ................................. nonstop / 1½–2 vuotta l
Talonrakennusalan at (m) ............................. nonstop / ½–2 vuotta n
Täydennyskoulutus (ks. ajat: www.takk.fi)
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 321, 044 7906 330

Asbestikartoittajan koulutus ................................ 400 € (sis. alv 24%)
Asbestipurkutyö, 5 pv, sis. 2 x kahvia ja lounas ........................... 980 €
(koulutus 922 €, sis. alv 24% + tutkintomaksun 58 €)
Märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifiointikoulutus (1 pv)
sis. aamukahvi ja lounas ........................................ 560 € (sis. alv 24%)
Työturvallisuuskortti, rakennusalalle painottuva (1 pv)
sis. aamukahvi ja lounas ......................................... 124 € (sis. alv 24%)

Maarakennus eli infra-ala
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 119, 044 7906 120, 044 7906 232

Ympäristöala
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 393

Ympäristöhuollon at (m).................................29.3.2017–28.9.2018 nl
Ympäristöalan eat (m) .............................. 11.10.2017–11.10.2019 nl
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Täydennyskoulutus
Haja-asutusalueiden B-pätevyyssuunnittelijakoulutus kysynnän mukaan
Kirkon ympäristödiplomikoulutus ............................. kysynnän mukaan
Rakennusalan jätehuoltokoulutus ............................. kysynnän mukaan
Räätälöidyt ympäristökoulutukset yrityksille............. . kysynnän mukaan
•
•
•
•
•
•
•

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
Energia- ja materiaalitehokkuus (resurssitehokkuus)
Kestävän kehityksen johtaminen
Jätehuollon kuljettajien ammattipätevyyspäivät
Ympäristöpalveluiden kehittäminen
Vaarallisten jätteiden hallinta
Ympäristöosaamisen ABC – ympäristöasiat tutuksi

Rakennustyöntekijä.................................................. nonstop / 4 kk u
• maarakennustyöntekijä
Maarakennusalan at .......................................... nonstop / 2 vuotta l
Maarakennusalan at ........................................... 29.5.–29.11.2017 n
Maarakennusalan eat ................................. nonstop / 1½–2 vuotta l
Rakennusalan pt, maarakentaja ......................... nonstop / 3 vuotta l
Rakennusalan pt, maarakennuskoneenkuljettaja. nonstop / 3 vuotta l
Täydennyskoulutusta yrityksille
Maarakennusyrittäjien jätevesikoulutus .......... 372 € (sis. alv 24%) n
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225

• Vesityökortti
• Tieturva 1
Hinta 106,64 € (sis.alv 24%)
Hinta 124 € (sis. alv 24%), sis. aamukahvi ja lounas

LVI- ja kiinteistönhoitoala
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 299, 044 7906 233

sisustaminen
Sisustusalan at, sisustaja, sisustusremontoija.............. nonstop / 1,5 v l
Sisustusalan at, sisustaja, sisustusremontoija (m) .23.5.2017–28.2.2019 n

Putkisaneraajan koulutus ........................ alk. 22.5.2017 / max. 6 kk u
Talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala
• putkiasentaja .................................................................. 2 vuotta l
Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoidon osaamisala
• kiinteistönhoitaja ............................................................ 2 vuotta l
Kiinteistönhoitajan at ............................................................ 2 vuotta l

Pintakäsittely

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus
Koulutus työikäisille maahanmuuttajille, joilla ei ole tutkintoa Suomesta
Kiinteistönhoidon koulutusta maahanmuuttajille ........... 3.4.–15.12.2017

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 333

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 321, 044 7906 332

Rakennusalan täydennyskoulutus, pintakäsittely ..... nonstop / 4 kk u
Pintakäsittelyalan pt, rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
• maalari .................................................... nonstop / 2–3 vuotta l
Maalarin at ......................................................... nonstop / 2 vuotta l
Maalarin at (m) ................................................. nonstop / 2 vuotta n
Maalarimestarin eat .......................................... nonstop / 2 vuotta l
Maalarimestarin eat (m) .................................... nonstop / 2 vuotta n

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Putkiasentaja / Talotekniikan pt ................................................nonstop
Kiinteistönhoitaja / Talotekniikan pt .........................................nonstop
Täydennyskoulutus
Henkilönostinkoulutus (1 pv) .................................. 144 € (sis.alv 24%)
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225

Hinta 106,64 € (sis.alv 24%)
Hinta 124 € (sis. alv 24%), sis. aamukahvi ja lounas

Lisätiedot ja koulutusesitteet
löydät osoitteesta www.takk.fi

• Tieturva 1 (ei direktiivikoulutus) .............................. kysynnän mukaan
• Työturvallisuuskorttikoulutus 8 t, painottuu sähkö- ja talotekniikkaalalle (ei direktiivikoulutus) .................................. kysynnän mukaan
Tulityökoulutus (8 t) .................................................. kysynnän mukaan
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Logistiikka

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 250, 044 7906 232

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 250, 044 7906 249 JA PUH. 044 7906 232

Autoalan pt, autotekniikan osaamisala
• ajoneuvoasentaja ......................................... nonstop / 2–3 vuotta l
• kuorma- ja linja-autoasentaja ...................... nonstop / 2–3 vuotta l
• työkoneasentaja ........................................... nonstop / 2–3 vuotta l
Kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan koulutus,
............................................................................. nonstop / 75 ov u
Raskaskalustomekaanikon at,
kuorma- ja linja-autot ja työkoneet ................ nonstop / 1½–2 vuotta l
Autoalan pt, autokorinkorjauksen osaamisala
• autokorinkorjaaja ......................................... nonstop / 2–3 vuotta l
Autokorimekaanikon at..................................... nonstop / väh. 1 vuosi l
Autokorimestarin eat ............................................. nonstop / 2 vuotta l
Autoalan pt, automaalauksen osaamisala
• automaalari ................................................. nonstop / 2–3 vuotta l
Automaalarin at ............................................... nonstop / väh. 1 vuosi l
Automaalarimestarin eat ...................................... nonstop / 2 vuotta l
Autoalan pt, varaosamyyjä ................................................ n. 2 vuotta l
Varaosamyyjän at .............................................................. n. 2 vuotta l
Autoalan työnjohdon eat ................................ nonstop / 1½–2 vuotta l

Linja-autonkuljettajan RekryKoulutus ....................... 17.5.–10.8.2017 u
Linja-autonkuljettajan at .................................. 14.8.2017–16.3.2018 n
Logistiikan pt, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja...... 14.8.2017–1.6.2018 n
Ammattikuljettajaksi valmistava koulutus ......... alk. 11.9.2017 / 8 kk u
Logistiikan pt, varastotyöntekijä ......................... nonstop / n. 2 vuotta l
Logistiikan pt, autonkuljettaja ............................ nonstop / n. 2 vuotta l
Varastoalan at ........................................................................ nonstop l

Täydennyskoulutus
Perinteiset sähköjärjestelmät (3 pv) ............................
Ajoneuvoväylätekniikka (3 pv) ....................................
Ajoneuvohydrauliikka (3 pv) .......................................
Ajoneuvopneumatiikka (3 pv) .....................................
Autokoritekniikka (3 pv) .............................................

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225

kysynnän mukaan
kysynnän mukaan
kysynnän mukaan
kysynnän mukaan
kysynnän mukaan

Auton erityiskoulutus
• ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyyskoulutus ja koe
• raskaankaluston jarrujen A-lupa
• muoviosien korjaus ja maalaus
• lisälämmittimet
• moottoripyörien korjaus ja huolto
Täydennyskoulutusta yrityksille
Kuormausnosturin tarkastuskurssi, kysynnän mukaan ..1116 € (sis. alv 24%)
Raskaankaluston paineilmajarrut, kysynnän mukaan.1041,60 € (sis. alv 24%)
Taka- ja sivulaitanostimen tarkastus .......................... 793,60 € (sis. alv 24%)
A-Jarrulupakurssi ................................................. 1041,60 € (sis. alv 24%)

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Mikäli olet 20–29-vuotias ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
Autoalan pt, ajoneuvoasentaja ...............................14.8.2017–30.4.2018
Autoalan pt, automaalari tai autokorinkorjaaja ..... 14.8.2017–30.4.2018

Täydennyskoulutus
ADR
LISÄTIEDOT ARI HALMELA PUH. 044 7906 250

ADR-Koulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.
• ADR-peruskoulutus
• ADR-täydennyskoulutus
Tieturva
LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 250

Tieturva II (2 pv), sis. aamukahvi ja lounas .......... 285,20 € (sis. alv 24%)
Tieturva II -päivityskoulutus ............................... 148,80 € (sis. alv 24%)
Kortti- ja lyhytkoulutukset
Ensiapu 1 (2 pv), sis. aamukahvi ja lounas ................ 248 € (sis. alv 24%)
– ryhmille tilauksesta, max. 15 hlöä
Ensiapu 1 (2 pv), ilman ruokailua .............................210 € (sis. alv 24%)
Tulityökorttikoulutus .......................................... 106,64 € (sis. alv 24%)
Tulityökorttikoulutus, sis. aamukahvi ja lounas .......... 124 € (sis. alv 24%)
Ammattipätevyysdirektiivin mukaiset jatkokoulutuspäivät:
Katso ajat: www.takk.fi

LISÄTIEDOT PUH. 044 7906 225 TAI 044 7906 250

•
•
•
•
•
•
•

Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit
Ennakoivan ajon koulutus kuorma- ja linja-auton kuljettajille
Tieturva I
Trukin käyttökoulutus autonkuljettajille
Työturvallisuuskortti kuljetusala
Hätäensiapu
Ammattikuljettajan EA, perus- ja syventäväosa

Hinnat (1 pv)
• Hinta 106,64 € (sis. alv. 24%) +
10 €:n mahdollinen ammattipätevyysmaksu
• Hinta 124 € (sis. alv. 24%) sis. aamukahvi ja lounas +
10 €:n mahdollinen ammattipätevyysmaksu
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Ajoneuvotekniikka

TAKKista eväät
onnistumiseen!
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) on
säätiöpohjainen aikuisoppilaitos, jossa työskentelee
asiantuntijoita mm. teollisuuden, rakentamisen,
palvelujen, yrittäjyyden sekä tieto- ja viestintätekniikan
ammattialoilla.
Yhteistyöverkostomme, opiskelun joustavuus ja
palveluasenteemme takaavat sinulle ajanmukaisen
opin ja eväät ammatilliseen kehittymiseen. Tarjoamme
myös yrityskoulutuksia sekä teemme monipuolista
yhteistyötä työelämän kanssa.
Oletpa sitten uuden uran alussa tai vankka
ammattilainen, päivitä osaamisesi TAKKissa!

Koulutusmuodot
Työvoimakoulutus
Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Tarjolla olevasta työvoimakoulutuksesta hakuaikoineen saat tietoa kaikista työ- ja elinkeinotoimistoista sekä www.te-palvelut.fi -sivustolta.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Opinnot muodostuvat työpaikalla tapahtuvasta työssä oppimisesta ja tietopuolisista opinnoista
oppilaitoksessa.
Näyttötutkinnosta peritään tutkintomaksu 58 €, muutoin oppisopimuskoulutus on yleensä maksutonta.
Kysy lisätietoja oman paikkakuntasi oppisopimuskeskuksesta,
katso: www.oppisopimus.net

Kysy ja katso palvelee 24/7

Omaehtoinen koulutus

Kysy ja katso -palvelussamme nykyiset ja tulevat
opiskelijamme sekä yrityskumppanimme voivat kysyä
kaikkea yleistä opintoihin ja TAKKiin liittyvään,
www.takk.fi/kysy_ja_katso

Jos haluat kehittää ammatillista osaamistasi esim. työtehtäviesi
laajentuessa, tarvitessasi erityisosaamista tai kouluttautuessasi
uuteen ammattiin, omaehtoinen koulutus sopii sinulle.
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Koulutus voi olla joko kokopäiväistä lähiopiskelua, joka sisältää
työssäoppimista tai työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.
Perustutkinnot ovat maksuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa peritään opiskelijamaksu, joka vaihtelee koulutuksittain.
Tutkinnon tai osatutkinnon suorittajilta peritään opiskelijamaksun lisäksi OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Kysyttävää opinnoista tai
opintojen rahoituksesta?
Jos sinulla on opiskeluun liittyviä kysymyksiä,
laita viesti, varaa aika tai poikkea juttusille!
Ota yhteyttä, opiskelijapalveluiden palvelevaan
puhelimeen 044 7906 400 tai opintoneuvonta@takk.fi

ilman tutkintoa?
Valtakunnallisen nuorten osaamisohjelman myötä
TAKK tarjoaa opiskelumahdollisuuksia 20–29-vuotiaille,
joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.
Kysy rohkeasti lisää opintojen ohjaajilta!
Jarkko Valkeajärvi, puh. 044 7906 362

Loistoduuniin!

-rekrytapahtumat
Täältä löytyy sekä työ että työntekijä.
Ammattialakohtaiset tapahtumat
• 26.4. Auto-, maarakennus- ja logistiikka-ala
• 11.10. Rakentaminen ja ympäristöala
• 15.11. Liiketalous, yrittäjyys ja isännöinti

Toimipaikat Tampereella
• Kurssikeskuksenkatu 11
• Tampereen valtatie 15
TAKK, Tampereen
Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, 33821 Tampere
puhelin 03 2361 111

www.takk.fi

Paikka: TAKK, Kurssikeskuksenkatu 11, Nirva, Tampere
Aika: klo 13-15
Ohjelma
Tutustuminen alan yrityksiin ja työpaikkoihin
Kahvitarjoilu
Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Lisätiedot: www.takk.fi/duuni

