


• Noin 3000 nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa.

• Tutkintoon johtavissa koulutuksissa (pt, at, eat) runsaat 2500. 

• Henkilökuntaa on noin 200. 

• Monipuolisesta tarjonnasta koulutuksia on valittavana yli 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. 
Täydennyskoulutukset ja maahanmuuttajille suunnattu koulutus täydentävät tarjontaamme. 

• Ammattilaisia valmistuu vuosittain lähes 1000.  

• Hyvät jatko-opintomahdollisuudet. 

• Ammatillisen perustutkinnon rinnalla on mahdollista suorittaa myös ylioppilastutkinto. 

• Työpaikalla järjestettävä koulutus on osa opiskelua. Toteutus oppisopimuksella ja/tai koulutussopimuksella. 

• Kuuntelemme työelämän tarpeita laajentaessamme koulutustarjontaamme. Palvelemme yrityksiä, julkishallinnon 
organisaatioita ja kolmannen sektorin toimijoita koulutussuunnittelussa ja sopivan koulutusratkaisun löytämisessä. 
Laajan tarjontamme lisäksi muokkaamme tarpeeseen sopivat koulutustuotteet ja kehittämismallit.

KSAO - monialainen ammatillinen oppilaitos



Koulutusväylät nuorille ja aikuisille

• Yhteishaku on tarkoitettu pääsääntöisesti peruskoulun päättäville 
• Perustutkinnot
• Yhdistelmäopinnot (kaksoistutkinto)

• Jatkuva haku on tarkoitettu pääsääntöisesti 
- uuden ammattitaidon hankkimiseen tai  
- nykyisen osaamisen syventämiseen

• Vaihtoehtoina perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä
eri alojen lisä- ja täydennyskoulutus

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA



KSAOn organisaatio



KSAOn  uusi organisaatio



KSAOn toimipaikkojen sijainnit



Koska ammatillisen koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä, 
on se säilyttänyt vetovoimaisuutensa vuodesta toiseen. 
Lähes puolet ikäluokasta Kouvolassa hakee vuosittain ammatilliseen koulutukseen. 

KSAOssa on opetusravintola Pikkukokki, hius- ja kauneudenhoitoalan 
oppimis- ja asiakaspalvelupiste PikkuSalonki sekä erikoisoppimisympäristö HELLI, 
joissa kartutetaan oppia käytännössä. Opiskelijoita työllistävät myös asiakastyöt esim. 
autonkorjaus, sähkötyöt, puu- ja metallialan tilaustyöt tai ruoka- ja leivonnaistilaukset. 

Opiskelijat osallistuvat tapahtumiin ja järjestävät tempauksia sekä näytöksiä. 
Kilpailutoiminta ammattitaidon kehittämiseksi on vakiintunut osaksi toimintaamme.
Myös kansainvälinen yhteistyö on aktiivista.

Käytännönläheistä opiskelua



Media-alan  ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
- koru- ja pienesinevalmistus | sisustaja | ohjaustoiminta

Humanistiset ja taidealat



Ammatilliset  perustutkinnot
• Autoalan perustutkinto
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• Lentokoneasennuksen perustutkinto
• Pintakäsittelyalan perustutkinto
• Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Puuteollisuuden perustutkinto
• Rakennusalan perustutkinto
• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

-Automaatioasentaja, sähköasentaja
• Talotekniikanperustutkinto

-Putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

- Muotiassistentti

Tekniikan alat

Ammattitutkinnot
• Lukkosepän ammattitutkinto
• Talotekniikan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
• Lukkosepän erikoisammattitutkinto



Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Ammattitutkinnot
• Liiketoiminnan ammattitutkinto
• Lähiesimiestyön ammattitutkinto
• Taloushallinnon ammattitutkinto

Ammatilliset perustutkinnot
• Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
• Liiketoiminnan perustutkinto, venäjänkielinen

Ammatilliset perustutkinnot
• Tieto-ja tietoliikennetekniikan perustutkinto,                    

elektroniikka-asentaja
• Tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Erikoisammattitutkinnot

•Tieto-ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
• Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Ammattitutkinnot
• Tieto-ja viestintätekniikan ammattitutkinto



Luonnontieteet

Maa- ja metsätalousalat

Ammattitutkinnot
• Viljelijän ammattitutkinto

Ammatilliset perustutkinnot
• Metsäalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
• Kalatalouden ammattitutkinto

Ammatilliset perustutkinnot
• Luonto-ja ympäristöalan perustutkinto

- ympäristönhoitaja, luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja



Palvelualat
Ammatilliset  perustutkinnot
• Hius-ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• Matkailualan perustutkinto
• Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Ravintola-ja catering-alan perustutkinto
• Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Ammattitutkinnot
• Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
• Tullialan ammattitutkinto
• Vartijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
• Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
• Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto



Terveys- ja hyvinvointialat

Ammatilliset  perustutkinnot
• Kasvatus-ja ohjausalan perustutkinto
• Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattitutkinnot
• Mielenterveys-ja päihdetyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
• Kuntoutus-, tuki-ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
• Mielenterveys-ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
• Vanhustyön erikoisammattitutkinto



KSAOssa on mahdollista suorittaa ammatillisten opintojen lisäksi myös 
lukio-opintoja. Lukio-opinnot on keskitetty KSAO Utinkatu 85 toimipisteeseen.
Lukio-opinnot järjestää Kouvolan iltalukio.

Yhdistelmäopinnot

KAKSOISTUTKINTO =

KOLMOISTUTKINTO =



Yhä useampi Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelija suorittaa osan
työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla. 

Vuosittain yli 100 opiskelijaa suuntaa 4-8 viikoksi Eurooppaan esim. Saksaan,
Espanjaan, Iso-Britanniaan tai Maltalle. Mahdollisia maita ovat myös Venäjä, Japani ja Intia.

Kansainväliset jaksot rahoitetaan Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden
ja Nordplus Junior -hankkeiden sekä OPH:n osarahoituksen avulla.

KSAO ottaa myös vastaan saman verran opiskelijoita kuin lähettää maailmalle.

KSAO on palkittu VET Mobility Charter -sertifikaatilla laadukkaasta kansainvälisestä toiminnasta.

Kansainvälinen vaihto



Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA on tarkoitettu
erityisesti peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja 
tukea ammatinvalinnassa sekä opiskeluvalmiuksien vahvistamista

• koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopiva    
koulutuspaikkaa

• aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi

• maahanmuuttajille

VALMA



Kansainvälisiä hankkeita
Erasmus+ liikkuvuushankkeet
Flexible European Learning Pathways -hankkeella rahoitetaan
opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisjaksot ja henkilöstön asiantuntijavaihdot.
• European Skills and Competences for Social and Health Care sosiaali- ja terveysalan hankkeessa 

tavoitteena on järjestää yhteisiä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjaksoja Saksaan, Hollantiin, 
Tanskaan ja Espanjaan.

Erasmus+ kumppanuushankkeet
• Cleaning in Health Care on KSAO Aikuisopiston hanke, jonka tavoitteena on 

yhteiseurooppalaisten osaamiskokonaisuuksien kartoittaminen puhdistuspalvelujen alalle.

• European Learning pathways for Social and Health Care

• E4S-Erasmus+ for Security hankkeessa kehitetään turvallisuusalalle osaamiskokonaisuuksia ja     
oppimateriaalia toisista kulttuureista tulevien kohtaamiseen.

• VET 4.0 -Vocational Education and Training in the Working World 4.0 hankkeessa kartoitetaan 
tekniikan alojen työelmän tarpeita ja suunnitellaan uusia, yhtenäisiä osaamiskokonaisuuksia.

• First Things First -hankkeessa kehitetään hius- ja kauneudenhoitoalojen työturvallisuusohjeistusta  
partnerimaiden Hollannin, Espanjan, Iso-Britannian ja Viron oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Yhteistyö EU:n ulkopuolella
• KSAO koordinoi ammattiopppilaitosten Venäjä-verkostoa
• KSAO on jäsenenä Japani-, Intia-, Malesia(HULA)- ja Taiwan –verkostoissa
• Verkostojen tavoitteena on kehittää yhteistyötä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta.


