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Kurssitarjonta
• Kurssitarjonta on muodostettu isännöitsijöille joulukuussa 2019 suunnatun 

kyselyn sekä syksyn 2020 kurssipalautteen perusteella
• Keväällä tarjolla on vielä 11 kurssia ajankohtaisista teemoista liittyen 

• korjausrakentamiseen 
• energia-asioihin ja taloteknisten järjestelmien uudistamiseen
• digitaalisuuteen
• hankintaosaamiseen

• kursseista 5 on täysin uusia ja 12 syksyn kursseista päivitettyjä versioita 
(kts. Seuraava dia)



Kurssitarjonta
kevät 2021

Tarkempi aikataulu 
ja 
ilmoittautuminen täällä!

Korjaushankkeiden toteutusmuodot, osapuolien vastuut ja velvoitteet
Sähköjärjestelmän uudistaminen
Lämmitysjärjestelmän vaihto, tekniset ja rahoitukselliset vaihtoehdot
Haitta-ainekartoitukset
Huoneistoremontit
Sähköautojen latausjärjestelmät, aurinkosähkö ja kysyntäjousto
Linjasaneeraukset (”putkiremontit”)
Rakenteet muuttuvassa ilmastossa
Automaatioratkaisujen uudistaminen
Kuntoarviot ja –tutkimukset ← uusi kurssi
Ilmanvaihdon uudistaminen ja sisäolosuhteiden hallinta
Teknisten asiantuntija- ja toteutuspalveluiden hankinta
Tietoturvan ja -verkkojen perusteet ← uusi kurssi
Esteettömyysremontit ja niiden rahoitusavustukset ← uusi kurssi
Droonit kiinteistönpidon ja isännöinnin työkaluna ← uusi kurssi
Kiinteistön lähtötiedot ja tietomallinnus kiinteistönpidossa ← uusi kurssi
Purkaminen ja täydennysrakentaminen

https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomake.html


Kurssien toteutus
• Kurssien toteutukset on suunniteltu seuraavasti

• laajuus vastaa ~ 1 opintopistettä
• kaksi 4 h opetuskertaa noin kuukauden välein

• välissä itseopiskelua/itsenäisiä tehtäviä
• käytössä sähköinen oppimisympäristö DIGMA 

(https://moodle.amk.fi/)
• pandemiatilanteen vuoksi tilaisuudet järjestetään 

toistaiseksi etämuodossa* Teams-alustalla
• mikäli olosuhteet sallivat, harkitsemme palaamista 

lähimuotoiseen koulutukseen myöhemmin keväällä

* Poikkeus: Osa droonikurssista järjestetään ulkotiloissa

https://moodle.amk.fi/


Kursseille osallistuminen
• Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomake.html

Viimeistään viikkoa ennen valitsemasi kurssin aloitusta, mielellään aikaisemmin 
• KARE-hankkeen koulutukset kuuluvat vähämerkityksisen eli nk. de minimis-tuen 

piiriin
• Kursseille voivat osallistua ainoastaan yrittäjät/yritysten työntekijät
• Yrityksen on annettava de minimis –ilmoitus eli ilmoitettava saadut de minimis-tuet 

kolmelta viimeisimmiltä verokaudelta, allekirjoittajana nimenkirjoitusoikeudellinen 
henkilö

• De minimis-tuen max. raja 200 000 euroa (eli muodostuu harvoin esteeksi)
• Osallistumismaksu/kurssi (eli per koulutuspäivä)

• 50 euroa/henkilö, jos yrityksestä tulee 1-3 osallistujaa => de minimis –tuen arvo 450 
euroa

• 40 euroa/henkilö, jos yrityksestä 4-6 osallistujaa => de minimis –tuen arvo 460 euroa
• Osallistujilta kerätään henkilötietoja kurssin alussa ESR-henkilörekisteriin

• Lopussa kerätään myös palaute

https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomake.html
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