Opiskele Osaajaksi.

Monipuolista
ammatillista koulutusta
työelämän tarpeisiin
Ammattilaisille
on aina
kysyntää!

Kouvolan seudun ammattiopisto on
monialainen oppilaitos, jossa opiskelee nuoria
ja aikuisia seitsemällä eri koulutusalalla.
Meillä opiskelee vuosittain runsaat parituhatta
opiskelijaa ammatillisessa peruskoulutuksessa.
Näyttötutkintoperusteisessa ja ammatillisessa
täydennys- ja lisäkoulutuksessa KSAO Aikuisopiston puolellakin on jo yli tuhat opiskelijaa ja
oppisopimusopiskelijoitakin puolen tuhatta.
Perusopetuksen päättänyt voi hakea meille
myös Valma-koulutukseen.
Aikuisten näyttötutkintoina voi suorittaa
ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinnot
soveltuvat erityisen hyvin niille, jotka ovat
olleet pitkään työelämässä.
Täydennyskoulutukset, lyhytkurssit sekä
maahanmuuttajille suunnattu koulutus täydentävät tarjontamme. Ammatillisen perustutkinnon rinnalla on mahdollista suorittaa myös
ylioppilastutkinto. Ammattiopisto antaa myös
hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet.
Työssäoppiminen on osa opiskelua ja uusia
koulutuksia on aloitettu työelämän tarpeita
kuunnellen.

Koulutustarjonta
KULTTUURIALA

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuva-artesaani
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
/ korukivi ja jalometalli / restaurointi / stylisti / vaatetus / ohjaustoiminta

LUONNONTIETEIDEN ALA

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Luonnonvaratuottaja
Maatalousalan perustutkinto, Maaseutuyrittäjä
Viljelijän ammattitutkinto

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Kokki
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kodinhuoltaja
Toimitilahuoltaja
Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen tuottaja
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Hiusalan perustutkinto, Parturi-kampaaja
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kosmetologi
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN,

Autoalan perustutkinto, Ajoneuvoasentaja
LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja
Kone- ja metallialan perustutkinto,
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Koneistaja
Sihteerin ammattitutkinto
Levyseppähitsaaja
Taloushallinnon ammattitutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Levyseppähitsaaja
Tullialan ammattitutkinto
Laboratorioalan perustutkinto, laborantti
Lentokoneasennuksen perustutkinto, Lentokoneasentaja
Logistiikan perustutkinto, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ammatilliseen peruskoulutukseen
Pintakäsittelyn perustutkinto, Maalari
valmentava koulutus (VALMA)
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Prosessinhoitaja
Puualan perustutkinto, Puuseppä
Rakennusalan perustutkinto,
Talonrakentaja
Maarakentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,
Automaatioasentaja
Sähköasentaja
Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasentaja
Putkiasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, Elektroniikka-asentaja
Turvallisuusalan perustutkinto, Turvallisuusvalvoja
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, Sisustaja
Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
Lukkosepän ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Puualan ammattitutkinto
Vartijan ammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Joustavasti.
Yksilöllisiä
opintopolkuja!

Ammatillinen
perustutkinto

Aikuiskoulutus,
näyttötutkinnot

Ammatillinen perustutkinnon laajuus on 180
osaamispistettä (osp), joka jakaantuu ammatillisiin, yhteisiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon
osiin. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia.
180 osp

Aikuisten näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkinnon
suorittajan aiempi koulutus- ja työkokemustausta vaikuttavat
siihen paljonko valmistavaa koulutusta hän tarvitsee ennen tutkinnon suorittamista. Opiskeluaika näyttötutkinnoissa määräytyy
henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Jos tutkinnon
suorittajalla on riittävästi osaamista, hänet voidaan ohjata suoraan
tutkintotilaisuuksiin.

Ammatilliset tutkinnon osat
135 osp
Pakolliset tutkinnon osat
Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat (YTO)
35 osp
Pakolliset osaamistavoitteet
Valinnaiset osaamistavoitteet
Vapaasti valittavat tutkinnon osat
10 osp

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset
ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään
yhdellä osa-alueella. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän
tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on
perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajoitetumpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän
tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on
syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Perustutkinto

Opinto-ohjaajat

Aikuiskoulutus voi olla myös yrityksen hankkimaa henkilöstökoulutusta, yhteishankintakoulutusta, omaehtoista täydennys- ja
lisäkoulutusta tai työvoimakoulutusta.

Tekniikka ja liikenteen ala

Sosiaali,- terveys- ja liikunta-ala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Luonnontieteiden ala

Reijo Salin
Kristina Ström
Kati Pakkala

puh. 020 615 5866
puh. 020 615 8120 (heko)
puh. 020 615 8102

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Kristina Ström

puh. 020 615 8120

Luonnonvara-ala

puh. 020 615 8825

Kristina Ström

puh. 020 615 8825
puh. 020 615 8174 (aikuiset)

puh. 020 615 8120

VALMA

- ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
Kati Pakkala
puh. 020 615 8102
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