
Koulutukset maahanmuuttajilleOppilaitos Kunta Ajankohta Hakeminen Linkki koulutukseen

Suomen kielen koulutus (NON-STOP)STEP Järvenpää 10.08.2022 — 26.05.2023 01.04.2022 — 31.03.2023 Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille - STEP-koulutus

Aikuisten perusopetus STEP Järvenpää 09.01.2023 — 20.12.2024 31.10.2022 — 31.10.2023 https://step.fi/course/aikuisten-perusopetus/

Tutkintokoulutukseen valmentava (TUVA)STEP Järvenpää 09.08.2023 — 31.05.2024 10.01.2023 — 30.08.2023 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - STEP-koulutus

Aikuisten perusopetus KEUDA Kerava tarkentuu kevät 2023 Aikuisten perusopetus - Keuda

Tutkintokoulutukseen valmentava (TUVA)KEUDA Järvenpää non-stop non-stop Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA - Keuda

Startti suomen kieleen, koulutukseen ja työhönKEUDA Tuusula 17.1.–5.5.2023 31.3.2023 Startti suomen kieleen, koulutukseen ja työhön - Keuda

Ravintola- ja cateringalan perustutkintoKEUDA Järvenpää tai Keravanon-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) - Keuda

Hoiva-avustajakoulutus KEUDA Tuusula non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu hoiva-avustajakoulutus (60 osp) - Keuda

Varastoalan koulutus (tutkinnon osa)KEUDA Kerava non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu varastoalan koulutus (76 osp) - Keuda

Lastenohjaaja- tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaKEUDA Tuusula non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu lastenohjaaja- tai nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutus (180 osp) - Keuda

Rakennusalan koulutus KEUDA Järvenpää non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu rakennusalan koulutus - Keuda

Kaupan alan koulutus (tutkinnon osa)KEUDA Kerava non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu kaupan alan koulutus (15 - 50 osp) - Keuda

Varastoalan koulutus ukrainalaisille (tutkinnon osa)KEUDA Mäntsälä non-stop non-stop Varastoalan koulutus ukrainalaisille (76 osp) - Keuda

Rakennusalan koulutus KEUDA Järvenpää non-stop non-stop https://www.keuda.fi/koulutukset/rakennusalan-koulutus-maahanmuuttajille-tutkinnon-osia-pt/

Hoiva-avustajakoulutus KEUDA Nurmijärvi, Tuusulanon-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu hoiva-avustajakoulutus (60 osp) – Keuda

Kaupan alan koulutus (tutkinnon osa)KEUDA Kerava non-stop non-stop Maahanmuuttajille suunnattu kaupan alan koulutus (15 - 50 osp) – Keuda

Tutkintokoulutukseen valmentava, s2 (TUVA)HYRIA Hyvinkää non-stop non-stop Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, S2-tuettu | Hyria

TUVA ukrainalaisille, s2 (TUVA)HYRIA Hyvinkää non-stop 20.9.2022 - 24.6.2023 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, S2-tuettu (Ukrainalaisille) | Hyria

Logistiikan perustutkinto, kielikoeHYRIA Hyvinkää 4.9.2023 - 2.1.2023 -15.8.2023 Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä | Hyria

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajaHYRIA Hyvinkää 7.8.2023 - 26.10.2022 - 15.5.2023 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja | Hyria

Ravintola- ja Cateringalan perustutkinto, kokki tai tarjoilijaHYRIA Hyvinkää 11.9.2023 - 12.3.2023 - 10.9.2023 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija | Hyria

Suomen kielen kurssit Hyvinkään OpistossaHyvinkään Opisto Hyvinkää useita kursseja Hyvinkään Opisto (opistopalvelut.fi)

Suomen kielen kurssit Tuusulan OpistossaJärvenpään Opisto Järvenpää useita kursseja Järvenpään Opisto ja Järvenpään liikuntapalvelut (opistopalvelut.fi)

Suomen kielen kurssit Nurmijärven OpistossaTuusulan Opisto Tuusula useita kursseja Tuusulan Opisto (opistopalvelut.fi)

Suomen kielen kurssit Järvenpään OpistossaNurmijärven OpistoNurmijärvi useita kursseja Nurmijärven Opisto (opistopalvelut.fi)

Suomen kielen kerhto Setlementti LouhelassaSetlementti LouhelaJärvenpää ja Nurmijärvi Suomen kielen kerho | Setlementti Louhela ry

SIMHE-uraohjaus ja -uraneuvonta maahanmuuttajilleMetropolia Helsinki non-stop non-stop SIMHE-Metropolian yksilöohjaus

Higher Education Preparatory Program for Immigrants, multidisciplinaryMetropolia Helsinki 4.9.2023-28.2.2024 24.4.2023 - 5.5.2023 Hakeminen syksyllä 2023 alkaviin korkeakouluopintoihin valmentaviin koulutuksiin | Metropolia

Finnish language courses for immigrants (ONLINE)Metropolia Helsinki non-stop non-stop Finnish language courses for immigrants | Metropolia UAS

https://step.fi/course/suomen-kielen-koulutus-maahanmuuttajille/
https://step.fi/course/aikuisten-perusopetus/
https://step.fi/course/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/aikuisten-perusopetus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva/
https://www.keuda.fi/koulutukset/opiskeluvalmiuksia-ja-kotoutumista-vahvistava-s2-koulutus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/maahanmuuttajille-suunnattu-ravintola-ja-catering-alan-perustutkinto/
https://www.keuda.fi/koulutukset/maahanmuuttajille-suunnattu-hoiva-avustajakoulutus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/maahanmuuttajille-suunnattu-varastoalan-koulutus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/maahanmuuttajille-suunnattu-lastenohjaaja-tai-nuoriso-ja-yhteisoohjaajakoulutus/
https://www.keuda.fi/koulutukset/rakennusalan-koulutus-maahanmuuttajille-tutkinnon-osia-pt/
https://www.keuda.fi/koulutukset/polku-kaupan-alalle-maahanmuuttajille/
https://www.keuda.fi/koulutukset/varastoalan-koulutus-ukrainalaisille/
https://www.keuda.fi/koulutukset/rakennusalan-koulutus-maahanmuuttajille-tutkinnon-osia-pt/
https://www.hyria.fi/oppimaan/koulutustarjonta/tuva-koulutus/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-s2-tuettu
https://www.hyria.fi/oppimaan/koulutustarjonta/tuva-koulutus/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-s2-tuettu-0
https://www.hyria.fi/oppimaan/koulutustarjonta/palvelulogistiikkatyontekija/logistiikan-perustutkinto-1
https://www.hyria.fi/oppimaan/koulutustarjonta/lahihoitaja-ja-tutkinnon-osat/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-2
https://www.hyria.fi/oppimaan/koulutustarjonta/kokki-ja-tarjoilija/ravintola-ja-catering-alan-perustutkinto-kokki-tai-4
https://opistopalvelut.fi/hyvinkaa/courses.php?l=fi#pos-1-12-6
https://opistopalvelut.fi/jarvenpaa/courses.php?l=fi#pos-1-12-28
https://opistopalvelut.fi/tuusula/courses.php?l=fi#pos-1-7-9
https://opistopalvelut.fi/nurmijarvi/courses.php?l=fi#pos-1-19-34
https://www.setlementtilouhela.fi/vapaa-ajan-toiminta/ryhmat-ja-kerhot/suomen-kielikerhot/
https://register.metropolia.fi/simhe-metropolia
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/maahanmuuttajille/valmentava-koulutus/hakeminen-syksylla-2023-alkaviin-korkeakouluopintoihin-valmentaviin-koulutuksiin
https://www.metropolia.fi/en/academics/study-opportunities-for-immigrants/finnish-language


Maahanmuuttajille suunnattu ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) - Keuda

Maahanmuuttajille suunnattu lastenohjaaja- tai nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutus (180 osp) - Keuda

https://www.keuda.fi/koulutukset/rakennusalan-koulutus-maahanmuuttajille-tutkinnon-osia-pt/

Hakeminen syksyllä 2023 alkaviin korkeakouluopintoihin valmentaviin koulutuksiin | Metropolia


