“Koulutus vahvisti
haluni pysyä alalla”
Suosittelen
Koulutus oli todella monipuolinen ja
käytännönläheinen ja vahvisti haluni
pysyä alalla. Ammattitaitoiset, selkokieliset luennoitsijat ja todelliset
työelämän esimerkit avasivat alaa
entisestään. Ryhmämme oli todella aktiivinen, ja kävimme antoisia
keskusteluja.
- Riitta, 46 v.

ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO
Suosittu ja työelämän arvostama koulutus vahvistaa ja kehittää isännöintialan osaamistasi.
Koulutuksessa saat päivitetyn tietopaketin alalla tarvittavista tiedoista ja taidoista.
Oletpa alalla pitkään toiminut tai alalle vasta tullut,
saat uusia näkökulmia isännöintityön hoitamiseen.

ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO
Isännöinnin ammattitutkinto koostuu tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja näyttötutkinnon suorittamisesta
henkilökohtaisen ja yksilöllisesti laaditun suunnitelman mukaisesti. Tutkinnossa edellytetty ammattitaito osoitetaan todellisissa isännöintiin liittyvissä työtehtävissä omassa työympäristössä

KOHDERYHMÄ

Isännöintialalla työskentelevät henkilöt.

SISÄLTÖ

Isännöinnin ammattitutkinto muodostuu kolmesta valinnaisesta osaamisalasta, joissa on neljä
tutkinnon osaa, ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun valitun osaamisalan neljä pakollista osaa sekä yksi valinnaisista tutkinnon osista on suoritettu hyväksytysti.
TUTKINNON OSAAMISALAT (valitaan yksi) JA NIIDEN TUTKINNON OSAT
Osaamisala
Asunto-osakeyhtiön
isännöinti
Vuokratalon
isännöinti

Kiinteistön tekniset
palvelut

Tutkinnon osat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asunto-osakeyhtiön hallinnon hoitaminen
Asunto-osakeyhtiön talouden hoitaminen
Asunto-osakeyhtiön teknisestä elinkaaresta huolehtiminen
Asunto-osakeyhtiön isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä
Vuokratalon hallinnon hoitaminen
Vuokratalon talouden hoitaminen
Vuokratalon teknisestä elinkaaresta huolehtiminen
Vuokratalon isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä
Hallinnon hoitaminen teknisissä palveluissa
Talouden hoitaminen teknisissä palveluissa
Kiinteistön tekniikan hoitaminen
Käyttäjäpalvelut ja viestintä teknisissä palveluissa

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (valitaan vähintään yksi)
Tutkinnon osa
Asiakkuuksien
hoitaminen

Sisältö

Toimitilaisännöinti

• Toimitilakiinteistöjen hallinnon hoitaminen
• Toimitilakohteiden talouden hoito ja suunnittelu
• Toimitilakiinteistöjen teknisten järjestelmien hoito ja huolto
sekä korjaushankkeiden järjestäminen

• Isännöintiyrityksen asiakkuuksien hoitaminen ja kehittäminen
• Markkinointiviestinnän toteuttaminen
• Isännöintipalvelujen tarjoaminen ja tuotteistaminen

TOTEUTUS

Oppisopimuskoulutus, jonka edellytyksenä on alan työpaikka.
Opiskelu henkilökohtaistetaan, ja koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta sisältäen 20 lähipäivää ja ohjattua etäopiskelua.

HINTA

Tutkintomaksu 58 €

PAIKKA

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, Turku

HAKU

Jatkuva haku. Ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon.

LISÄTIETOJA
turunakk.fi/liiketoiminta
Kouluttaja Sirpa Otsola
Puh. 040 714 0301 tai sirpa.otsola@turunakk.fi
Koulutusassistentti Outi Marjamaa
Puh. 040 714 1872 tai outi.marjamaa@turunakk.fi
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