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Haettavissa olevat koulutukset (suluissa tutkintonimikkeet):  

Autoalan perustutkinto, pk ja yo 
(ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, automaalari, pienkonekorjaaja ja varaosamyyjä)  

Elintarvikealan perustutkinto, pk ja yo (leipuri-kondiittori) 

Hiusalan perustutkinto, pk ja yo (parturi-kampaaja) 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo (kokki ja tarjoilija)  

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk (kiinteistönhoitaja)  

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk ja yo (asentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja)  

Laboratorioalan perustutkinto, yo (laborantti) 

Maanmittausalan perustutkinto, pk ja yo (kartoittaja)  

Matkailualan perustutkinto, yo (matkailupalvelujen tuottaja)  

Media-alan perustutkinto, pk ja yo (mediapalvelujen toteuttaja) 

 AV-tuotanto, yo 

 Digitaalinen tulostustuotanto, pk 

 Digitaalinen viestintä, pk 

 Graafinen julkaisu, yo 

 Piensarjatuotanto, pk ja yo 

 Visuaaliset efektit, yo  

Huom! Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, koe pidetään 4.8.2017 (varaa koko pvä).  

Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk (maalari)  

Prosessiteollisuuden perustutkinto, pk (prosessinhoitaja)  

Puualan perustutkinto, pk ja yo (puuseppä)   

Rakennusalan perustutkinto, pk ja yo – uudisrakentaminen (talonrakentaja) - Abraham Wetterin tie 

Rakennusalan perustutkinto, pk - korjausrakentaminen (talonrakentaja) - Myllypuro  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito (kokeilu), yo (lähihoitaja) 

 Latokartanontien toimipaikka 

Huom! Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, koe pidetään 9.8. 2017 (varaa koko pvä).  

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk (automaatioasentaja ja sähköasentaja)       

Talotekniikan perustutkinto, yo (ilmanvaihtoasentaja, kylmäasentaja, putkiasentaja ja tekninen eristäjä) 

Teknisen suunnittelun perustutkinto, yo (suunnitteluassistentti) 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk (sisustusompelija ja vaatetusompelija) ja yo (modisti, vaatetusompelija 

ja vaatturi) 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk (ICT-asentaja ja elektroniikka-asentaja) ja yo (ICT-asentaja) 

Turvallisuusalan perustutkinto, yo (turvallisuusvalvoja)  

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, pk ja yo (sisustaja) 
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Huom! Poikkeava hakuaika 17.-30.7.2017: 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, yo (lähihoitaja) 

 Hattulantien toimipaikka 

 Latokartanontien toimipaikka 

 Vilppulantien toimipaikka 

 
Kielikoe  
Saat kirjallisen kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa     

muulla tavoin. Kielikoe järjestetään torstaina 20.7. ja 3.8.2017 (lisätietoa kutsussa, kutsu lähetetään vain toiseen). 

  
Hakutoimisto  
Hakutoimistostamme saat tietoa ja ohjausta koulutuksista ja niihin hakeutumisesta.  
Hakutoimisto on avoinna ma - to 9.00 – 15.00 ja pe 9.00 – 14.30, os. Hattulantie 2, 00510 Helsinki  
Voit myös soittaa puh. 09 310 89318 tai lähettää sähköpostia: hakutoimisto(at)edu.hel.fi 


