
TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO

TREDU



Nopea väylä työelämään tai pohja 
jatko-opintoihin



MIKSI
AMMATILLINEN
KOULUTUS? ammattitaitoja tekemällä

työelämänkontaktit opiskeluaikana



MIKSI
AMMATILLINEN
KOULUTUS? mahdollisuuksia jatkokoulutukseen

työelämä arvostaa käytännön ammattitaitoja

paljon uravaihtoehtoja ja



Tutkinnot toimipisteittäin (Tampere)

Mediapolis Tampere (huom! haku suoraan 
osaamisalalle), Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt
• Julkaisutuotanto: hakukohde Opintopolussa 

Mediapolis
• Audiovisuaalinen viestintä: hakukohde Opintopolussa 

Vaajakatu (koulutus toteutetaan Mediapoliksessa)

(Siirtyy Lempäälään koulutuksen edetessä)



Tutkinnot toimipisteittäin (seutukunnat)

(Kuru)

HUOMAA MUUTOKSET YHTEISHAUN 
HAKUKOHTEISSA!
• Ravintola- ja cateringalaa ei ole Nokialla
• Sosiaali- ja terveysalaa ei ole Lempäälässä
• TUVA ei ole Sammonkadulla
• Rakennusala: 

maanrakennuskoneenkuljettaja on 
Tampereella Hepolamminkadulla ei 
Nokialla



Hepolamminkadun toimipiste, Tampere 
• kone- ja tuotantotekniikan 

perustutkinto, levyseppähitsaaja
• pintakäsittelyalan perustutkinto, 

maalari
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto, kiinteistönhoitaja
• rakennusalan perustutkinto, 

talonrakentaja

Sammonkadun toimipiste, Tampere 
• tekstiili- ja muotialan perustutkinto, 

ompelija

Santalahdentien toimipiste, Tampere
• ravintola- ja cateringalan 

perustutkinto, kokki

Pienryhmäopetus 

• Haku harkinnanvaraisella haulla
• Tutustumisjakso ennakkoon



Ammatillisina aloina Valossa yhteishaku 2023: 

liiketoiminta (lito 50),

• merkonomi 2 ryhmää 

myynti ja taloushallinto suuntautumismahdollisuudet

sosiaali- ja terveysala (sote 42),

• lähihoitaja 2 ryhmää, 

lasten ja nuorten kasvatus ja hoito sekä sairaanhoito ja huolenpito

puhtaus ja kiinteistöpalvelut (puki 5),

• kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja



ajoneuvoala (auto 20), 

• ajoneuvoasentaja (automekaanikko ja diagnoosimekaanikko)

kone- ja tuotantotekniikka (kotu 36) 

• 2 ryhmää koneasentaja, levyseppähitsaaja

• Tuva (tutkintoon valmentava 40) 2 ryhmää



Metsäalan perustutkinto

- Metsäkoneenkuljettaja

Logistiikan perustutkinto

- Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Metsätien toimipiste, Kuru



Opinnoissa on paljon 
mahdollisuuksia!

Ammatillinen ja 
ylioppilastutkinto

Tutor- ja 
opiskelijakuntatoiminta

Kilpailutoiminta, 
Taitaja Skills Finland

Opiskelu ulkomailla

Opiskelu ja urheilu

Oppisopimus

Amk-väylä-
opiskelumahdol

lisuudet



• Lukio-opinnot on mahdollista yhdistää kaikkiin Pallotien ja 
Metsätien ammatillisiin perustutkintoihin, toteutetaan yhteistyössä 
Ylöjärven lukiossa kanssa 

• Laajempaa osaamista yleissivistävissä oppiaineissa  ja valmiuksia 
jatko-opintoihin

Ammatillinen ja ylioppilastutkinto



Kaksoistutkinto
➢Perustutkinto + ylioppilastutkinto (5 lukioainetta)

(äidinkieli, englanti, matematiikka, yhteiskuntaoppi, terveystieto)

➢Opiskeluaika 3 vuotta

➢Kiinnostus lukio-opintoihin kysytään jo yhteishaussa Opintopolku.fi- hakupalvelussa

✓Laita rasti kohtaan: "Haluaisitko suorittaa yo-tutkinnon samaan aikaan kuin ammatillisen 
perustutkinnon?”

➢Toteutettavat oppiaineet ja toteutustavat vaihtelevat toimipisteittäin.  

➢Ylöjärvellä yhteistyö Ylöjärven lukion kanssa. Yleensä 2 lukiopäivää viikossa

• Suosittelemme, että lukio-opinnot aloittavalla opiskelijalla on peruskoulun 
päättötodistuksessa vähintään arvosana 7 lukuaineissa. 

• Jos kaksoistutkintoon on enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon ollessa 

tasan valinnan ratkaisee oppiaineiden arvosanat järjestyksessä äidinkieli, englanti, 
matematiikka.

Lisätietoa: 

https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/lukio-ja-ylioppilastutkinto.html.stx



• Urheiluvalmennusta tehdään yhteistyössä 
Sammon keskuslukion ja Tampereen 
urheiluakatemian kanssa.

• Urheilijaopiskelijaksi voi hakea kaikille 
Tredun koulutusaloille. Parhaiten urheilun ja 
opiskelun yhdistäminen onnistuu 
Tampereen toimipisteissä välimatkoista 
johtuen. Mikäli toivottu opiskelupaikka on 
Tampereen ulkopuolella, kannattaa ennen 
hakua olla yhteydessä urheilukoordinaattori 
Antti Särösaloon.

• Urheilulliset tasovaatimukset ovat Suomen 
Olympiakomitean valtakunnallisen 
linjauksen mukaan.

HAKEUTUMINEN

1. Hae opiskelupaikkaa yhteishaussa 
(opintopolku.fi)

2. Täytä vastaukset lisäkysymyksiin 
Opintopolussa. Oppilaitokseen ei tarvitse 
lähettää liitteitä.

Lisätietoa hakeutumisesta ja 
opiskelijavalinnasta:

https://www.tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/urheiluoppilaitos/

Huippu-urheilun ja 
opintojen yhdistäminen

Tredu on virallinen urheiluoppilaitos, 
jolla on Opetusministeriön myöntämä 
urheilijoiden ammatillisen 
koulutuksen tehtävä (vrt. 
urheilulukio).

Urheilukoordinaattori
Antti Särösalo
050 576 1362
antti.sarosalo@tampere.fi

Urheiluoppilaitos-
ilta 29.11.2022

Katso lisää 
www.tredu.fi 



Pallotien toimipiste, opinto-ohjaajat

Sanna Marjalaakso-Salonen
sanna.marjalaakso-salonen@tampere.fi

puh 050 3025982

Terhi Soldan
terhi.soldan@tampere.fi

puh: 040 4802396

Metsätien toimipiste, opinto-ohjaaja
Mervi Putkonen

mervi.putkonen@tampere.fi
puh: 050 359 2632

Ajankohtaista! Tutustumiset nuorille käynnissä. Tervetuloa!


