
 

Koulutukset maahanmuuttaneille  
kevät 2023 
 
Koulutuskeskus Salpauksessa voit opiskella mm. 

• kotoutumiskoulutuksessa, johon haet TE-toimiston kautta 
• TUVA – ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
• maahanmuuttajien ammatillisissa koulutuksissa  
• suomen kieltä ja kulttuuria eri tasoisilla iltakursseilla 
• Yki-testiin valmentavassa koulutuksessa ja suorittaa keskitason testin 

Järjestämme koulutuksia myös yrityksille. Suomen kielen koulutuksen lisäksi tarjoamme mm. 
monikulttuurisuuskoulutusta ja koulutusta työpaikkaohjaajille. 

 

 

Tutustu ja hae koulutuksiin 
www.salpaus.fi > Koulutusta maahanmuuttajille 

 
  

http://www.salpaus.fi/


 

Kielikoulutukset  
• Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot  

1A, 2A, 1B-3B 16.1. – 24.5.2023 maanantaisin  
ja keskiviikkoisin klo 16.30-19.00,  
ilmoittaudu 9.1.2023 mennessä 

Koulutuksen hinta 120 euroa 

Valmennukset ja testit 
• Valmennus suomen kielen Yleisen 

kielitutkinnon (YKI) keskitason testiin  
22.11.2022 - 26.1.2023 (ei viikoilla 51 ja 52) 
tiistaisin ja/tai torstaisin erillisen aikataulun 
mukaan klo 16.30 - 19.00. Ilmoittaudu 
14.11.2022 mennessä 

Koulutuksen hinta 85 euroa 

• Yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen 
keskitason testipäivät  
28.1.2023 ilmoittaudu 2. - 13.1.2023 
18.3.2023 ilmoittaudu 1.-28.2.2023 
 

TUVA – tutkintokoulutukseen  
valmentava koulutus 
 

Koulutus alkaa 09.01.2023 (TE-koulutus) 
Haku päättyy 11.12.2022 
 
Koulutus alkaa 1.9.2023 
Haku ajalla 1.5.-31.7.2023. 
Valinta- ja ohjauspäivät järjestetään  
1.-3.8.2023. 

 
 
 

 
 
 
Koulutuksia maahanmuuttaneille, kevät 2023 

Ammatilliset koulutukset, joihin sisältyvät 
opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 
(OPVA) 
Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa, 
kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaan n. 7-
10 kk. Sen jälkeen koulutus voi jatkua  seuraavaan 
tutkinnon osaan tai koko tutkintoon. 
• Kokin koulutus (TE koulutus)  

Aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.1.2023 

• Sosiaali- ja terveysalan koulutus (TE 
koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.1.2023 

• Lastenohjaajan koulutus 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 31.12.2022 
Hakijat kutsutaan valinta- ja ohjauspäivään 
23.1.2023 ja erilliseen kielikokeeseen 

• Puualan koulutus (TE koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Metallialan koulutus (TE-koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Kivirakentajan koulutus, (TE-koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Avustavat rakennustyöt, (TE-koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Siivousalan koulutus (TE-koulutus) 
aloitus 6.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Varastoalan koulutus (TE-koulutus) 
aloitus 1.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

• Linja-autonkuljettajan koulutus (TE-koulutus) 
aloitus 1.3.2023, haku päättyy 22.01.2023 

 
 

 

 

 

päivitetty 21.11.2022 

 

 

 


	Koulutuksia maahanmuuttaneille, kevät 2023
	Koulutus alkaa 09.01.2023 (TE-koulutus) Haku päättyy 11.12.2022
	Koulutus alkaa 1.9.2023 Haku ajalla 1.5.-31.7.2023. Valinta- ja ohjauspäivät järjestetään  1.-3.8.2023.

