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Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, on monialainen oppilaitos,
jossa opiskelee vuosittain runsaat 3 000 nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa KSAOssa on noin 240. KSAO toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä Kouvolan alueella. Lisäksi Tiilitiellä,
Utinkatu 47:ssa ja Anjalassa sijaitsevat oppimisympäristöt.
• Mikä KSAO: Tietoa KSAOsta
• Opiskelijana KSAOssa
• Henkilökunta apunasi KSAOssa: yhteystiedot

2. Ammatilliset tutkinnot
Olet lähtenyt suorittamaan toisen asteen tutkintoa, joita Suomen koulutusjärjestelmässä ovat ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, yhteensä noin 160 eri tutkintovaihtoehtoa.
Toisen asteen tutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden, jos haluat joskus myöhemmin jatkaa opintojasi esim. ammattikorkeakoulussa. Tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä
käytännön työtehtävien yhteydessä.
Tutkintojen sisältöihin ja ammattitaitovaatimuksiin pääset tutustumaan Opintopolun ePerusteissa.
Tutustu KSAOn koulutusaloihin ja tutkintoihin.
Pääset tutustumaan Opintopolussa.
Ammatillinen koulutus on monelle mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin ja saavuttaa jotain uutta ja olemmekin keränneet www-sivuillemme opiskelijoiden tarinoita. Tutustu opiskelijoiden tarinoihin.
Ammatillisen koulutuksen käsitteet ovat usein monimutkaisia ja joskus jopa vaikeasti ymmärrettäviä: HOKS, uraohjaus, koulutussopimus, oppisopimus, näyttö, hankittu osaaminen, tunnustaminen
jne. Seuraava linkki ohjaa sinut sivustolle, jossa avataan tarkemmin tätä koulutussanastoa: Ammatillisen koulutuksen reformisanasto (PDF)
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Piirroskuvitus: Katja Fortuna

1. Vaikuttavaa osaamista
- Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Opiskelun alussa yleensä mietityttää miten rahoittaa opiskelu. Tätä varten olemme keränneet
sinulle www-sivuillemme tietoa opintojen erilaisista rahoitusvaihtoehdoista: Opintojen rahoitus
(PDF).
Voit hankkia tutkinnossa tarvittavaa osaamista myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin olet työsuhteessa tai yrittäjä ja harjoittelet tutkinnossa vaadittavia asioita työtä tekemällä. Oppisopimuksella voit suorittaa koko tutkinnon tai vaikka tutkinnon osan/osia ihan oman tarpeesi mukaan. Voit
siirtyä oppisopimusopiskeluun myös kesken opintojesi, jos löydät alan työpaikan, jonka kanssa sopimus voidaan solmia.
Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoa meillä KSAOssa antavat eri alojen oppisopimusvastaavat
sekä oppisopimus- ja työelämäkoordinaattori. Voit kysyä myös omalta vastuuopettajaltasi.
Tietoa oppisopimuksesta KSAOn www-sivuilla.

3. Toimipisteet ja oppimisympäristöt
KSAOssa opiskellaan kolmessa toimipisteessä, niiden oppimisympäristöissä, työpaikkojen ja
yritysten omissa tiloissa sekä ohjattuna verkko-opiskeluna.
Toimipisteet:
KSAO Utinkatu 44
Käyntiosoite: KSAO, Utinkatu 44–48, 45200 Kouvola
KSAO Utinkatu 85
Käyntiosoite: KSAO, Utinkatu 85, 45200 Kouvola
KSAO Kopterikuja 65
Käyntiosoite: KSAO, Kopterikuja 65, 45410 Utti
Oppimisympäristöt:
Utinkatu 44:ssa sijaitsevat opetusravintola Pikkukokki sekä hius- ja kauneudenhoitoalan opetus- ja asiakaspalvelupiste PikkuSalonki.
Utinkatu 47:ssa sijaitsee turvallisuusalan oppimisympäristö, hyvinvointialan oppimisympäristö Soteklinikka Helli sekä opintojen tukipaja eli Duunipaja.
Tiilitie 5:ssä sijaitsee logistiikka-alan oppimisympäristö.
Ankkapurhantie 6:ssa (Anjalassa) toimii luonto- ja ympäristöalan oppimisympäristö.
KSAOssa on virtuaalisena oppimisalustana Peda.net, johon luot itse oman kirjautumistunnuksen. Luo tunnus Pedan.net-palveluun.
• Tutustu KSAOn toimipaikkoihin, aluekarttoihin ja oppimisympäristöihin.
• Tutustu oppimisympäristöihimme virtuaalisesti.
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4. Oppilaitoksen tiloissa toimiminen
4.1. Siisteys ja hygienia
“Enhän minä niin välitä, mutta noi meilän pojat ne tahtoo nin puhlasta, sano Mäkelän muari kun
paitansa helmaan kuppia pyhkis.” (Hämäläinen sananparsi). Toden totta, yleinen siisteys ja hygienia on kaikkien etu. Kun jokainen huolehtii omalta osaltaan yleisestä siisteydestä oppilaitoksen tiloissa ja alueella sekä henkilökohtaisesta hygieniasta, on jokaisella mukavampi olla yhdessä.
Oppilaitoksen yleinen siisteys paranee, kun mm.
•
•
•
•
•

pyyhit kenkäsi sisään tullessa
laitat roskat roska-astiaan sekä sisällä että ulkoalueella
korjaat ylimääräiset tavarat pois pöydiltä ja ikkunalaudoilta
pidät ulkovaatteesi tuntien aikana naulakossa
ruokailet vain ruokailulle varatuissa tiloissa (ei luokissa, käytävillä ja aulatiloissa)

Omasta päivittäisestä perushygieniasta tulee meidän jokaisen pitää huolta. Huomaa varsinkin
seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

peseydy riittävän usein
pukeudu puhtaisiin vaatteisiin
käytä opiskelussa tarvittavia työvaatteita ja -jalkineita vain työsaleissa ja
oppilaitoksen sisätiloissa
voit käyttää tuoksuttomia tai mietotuoksuisia deodorantteja, mutta vältä vahvoja tuoksuja
kiinnitä erityistä huomiota
käsienpesuun (THL:n käsienpesuohje (PDF)
oikeanlaiseen yskimiseen ja aivastamiseen (THL:n yskimisohje (PDF) )

Erityistilanteissa, joissa edellytetään tehostettua hygieniaa, noudata seuraavia ohjeita: 		
Korona-ajan ohjeistus oppimisympäristöihin (PDF).

4.2. Turvallisuus
Vahtimestarit perehdyttävät sinut opintojesi alussa KSAOn turvallisuusohjeisiin mm. turvakävelyillä. Heiltä voit myös kysyä kaikesta turvallisuuteen liittyvistä, mieltäsi askarruttavista asioista.
Perehdy myös KSAOn turvallisuusohjeeseen KSAO-opiskelijan-turvallisuusohjeet-28012020.pdf.
Olemme jokainen vastuussa turvallisesta opiskelusta oppilaitoksen sisällä. Kerro matalalla kynnyksellä vahtimestarille, jollekin opettajalle tai henkilökunnan edustajalle, jos havainnoit jotain
poikkeavaa oppilaitoksen sisällä tai ulkoalueella. Huolehdi omista tavaroistasi, älä jätä luokkiin
henkilökohtaisia tavaroitasi ja pidä arvoesineet aina mukanasi.
Huomioi, että oppilaitoksen ulko-ovet ovat illalla ja viikonloppuisin suljettu.
Vahtimestareiden yhteystiedot:
• KSAO Utinkatu 44:
Jarno Lehtinen, puh. 020 615 8137
Sanna Nokkala, puh. 020 615 8886
Mikko Virtanen, puh. 020 615 8183
• KSAO Utinkatu 85:
Ari Pitkänen, puh. 020 615 8190
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4.3. Vakuutukset
Ammattiopiston päätoimiset opiskelijat kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.
Vakuutusosakeyhtiö on If. Vakuutus kattaa varsinaisella opiskeluajalla sattuneet tapaturmat 		
(käytännön opetuksessa, näytössä sekä työelämäjakson aikana, myös ulkomailla). Vakuutus ei korvaa opiskelijan vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia eikä oppilaitoksen tai oppilaan omalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja.
Jos opiskelet oppisopimuksella ja työnantajasi maksaa sinulle palkkaa koulutuspäiviltä, kuulut
työnantajasi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin työsuhteen aikana tapahtuvan koulutuksen aikana.

4.4. Savuton KSAO
KSAO on savuton oppilaitos! Tupakointi ja tupakkatuotteiden (mm. nuuska) käyttö on kielletty
KSAOn kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla, ajoneuvoissa sekä KSAOn alueiden ulkopuolella työmailla,
opetustilanteissa ja tilaisuuksissa. Tämä koskee myös sähkötupakan käyttöä. Huomaa myös, että
työelämässä oppimisen aikana monilla työpaikoilla ei saa tupakoida työpäivän aikana.
Nämä kaikki rajoitukset perustuvat ns. tupakkalakiin.
Tiedoksesi, että oppisopimusopiskelijana oma työterveyshuoltosi antaa sinulle tarvittaessa tukea
ja apua tupakonnin lopettamiseen. Opiskelijaterveydenhuolto on käytettävissäsi, jos olet perustutkinto-opiskelija.

4.5. Ruokailu
Opiskelijoille on KSAOssa tarjolla monipuolinen, ravitsemuksellisesti oikeaoppinen opiskelijalounas. Lounaaseen kuuluu lämmin ruoka, salaatti, leivät ja ruokajuoma. Opiskelijaruokalat sijaitsevat
KSAOn kaikissa toimipisteissä ja lounas on tarjolla opiskelupäivinä klo 10.45–12.30. Tiilitie 5:ssä sijaitsevan oppimisympäristön opiskelijoilla on käytössä lähellä olevan paikallisen yrittäjän ruokapalvelut.
Lounasvaihtoehtoja miettiessäsi muista, että opiskelupäivän aikana nautittu maittava ja suositusten mukainen ateria tukee terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Oppisopimusopiskelijana tai ammatti- tai
erikoisammattitutkintoa suorittavana opiskelijana saat lounaan KSAOn opiskelijaruokaloista edulliseen hintaan. Lounas maksetaan UK44:n opiskelijakahvion tai UK85:n opiskelijaruokalan kassaan.
Työelämässä oppimisen aikana saat ateriointia varten ateriakorvauksen, ellei työpaikka tarjoa sinulle lounasta. Tämä koskee vain perustutkintoa suorittavia opiskelijoita.
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4.6. Kahviot

Opiskelupäivääsi sisältyy useita taukoja, jotka on tarkoitettu palautumiseen ja virkistäytymiseen.
KSAOssa toimii useita pisteitä, joissa sinun on mahdollista nauttia kahvia, muita juomia sekä virkistäviä välipaloja.
KSAO Utinkatu 44:n kahvila Barista on kaupungin ruokapalvelujen ylläpitämä kahvila ruokasalin yhteydessä. Se on avoinna opiskelupäivinä klo 8.00–14.00. Sieltä saat terveellisiä aamu- ja välipaloja sekä maukkaita kahvileipiä.
KSAO Utinkatu 44:n KSAO Cafésta, jonka löydät opetusravintola Pikkukokin yhteydessä (siipi 2, A-sisäänkäynti), voit ostaa erilaisia opiskelijoiden tekemiä herkkuja: leipää, pullaa, leivonnaisia
yms. KSAO Café on avoinna ma–pe klo 9.00–14.30 (suljettu 12.30–13.00).
KSAO Utinkatu 85:n kahvio toimii opiskelijaruokalan yhteydessä.

5. Opintotoimisto
Opintosihteereiden palvelut ovat käytössäsi monissa pulmatilanteissa opintojesi aikana. Heidän palveluitaan tarvitset, mikäli käyttäjätunnuksesi eivät toimi tai tarvitset erilaisia todistuksia ja
dokumentteja opinnoistasi KSAOssa. Parhaat hetket jokaisen opintosihteerin uralla on ne, jolloin hän saa lähettää tutkintotodistuksen
valmistuneelle opiskelijalle. Eli jos sinulla on kysyttävää todistuksestasi, tai jos vaikka myöhemmin elämässäsi todistuksesi katoaa, avun
löydät opintotoimistosta. Opintotoimisto on auki opiskelupäivinä.
Oman opintosihteerisi tiedon löydät Wilmasta tai voit kysyä sitä
omalta vastuuopettajaltasi. Voit tiedustella em. asioita myös hakutoimistosta, p. 020 615 7069, hakutoimisto@ksao.fi.

6. Opiskelijan ohjaus ja HOKS
6.1 Vastuuopettaja
Tärkein ohjaajasi opintojesi aikana on oma vastuuopettajasi. Olet todennäköisesti tavannut hänet
jo haastattelussa tai mahdollisesti jutellut puhelimessa tai sähköpostin välityksellä jo miettiessäsi
opintojen aloittamista.
Tärkeä vaihe opinnoissasi on henkilökohtaistaminen eli tuttavallisemmin HOKSin laadinta. Hoksauksessa sinulle laaditaan henkilökohtainen polku opintoihin ja pohditaan aiemman osaamisen
merkitystä osana nyt suoritettavia opintoja. HOKS on tärkeä asiakirja, jonka laadit yhdessä opettajasi ja mahdollisen työpaikkaohjaajasi kanssa, se viitoittaa polkuasi kohti valmistumista. HOKSia päivitetään ja muutetaan matkan varrella, koska elämä ja oppiminen on harvoin suoraviivaista.
Koska teet HOKSin yhdessä vastuuopettajasi kanssa, hän tuntee sinun aiemman osaamisesi ja tavoitteesi opiskelussa ja osaa ohjata ja luovia kanssasi opintojen läpi kohti näyttöjä ja valmistumista.
Käänny hänen puoleensa opintojen suunnittelua, aikataulutusta, sisältöä tai muuttuneita olosuhteita koskevissa kysymyksissä.

6.2 Muut asiantuntijat apunasi
Oman vastuuopettajan lisäksi opintojasi tukevat opinto-ohjaaja ja uravalmentaja. Olet voinutkin
tavata heitä jo hakiessasi opintoihin tai vakkapa Opo-chatin kautta, kun olet kysellyt lisätietoja hakemisesta.
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Uravalmentaja ottaa sinuun yhteyttä heti opintojen alussa. Hän keskustelee kanssasi opintojesi tavoitteista ja urasuunnitelmistasi. Hänen kanssaan on hyvä pohtia omia tavoitteita, mahdollisuuksia
ja vaihtoehtoja. Toisen kerran uravalmentaja ottaa sinuun yhteyttä valmistumisen aikoihin. Silloin
keskustelette tavoitteidesi toteutumisesta, jatkosuunnitelmistasi työelämässä ja mahdollisista
koulutustarpeistasi tulevaisuudessa.
Opinto-ohjaajan tukea voit tarvita opintojen suunnitteluun tai lisätuen saamiseen opiskelun solmukohdissa. Ota rohkeasti yhteyttä, sillä opintojesi eteneminen ja tavoitteidesi saavuttaminen on
meidän yhteinen asiamme.

6.3 Palaute opiskelusta
Saat sähköpostiisi kaksi kertaa opintojen aikana palautelinkin. Tämä linkki tulee valtakunnallisesta palautejärjestelmästä. Ensimmäisen kerran viesti tulee, kun HOKSisi on laadittu ja allekirjoitettu ja toisen kerran, kun olet valmistunut. Toivomme kovasti, että vastaat näihin palautekyselyihin.
Näin voit vaikuttaa oman oppilaitoksesi toiminnan kehittämiseen. Me nimittäin käsittelemme palautteet ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, että voisimme entistä paremmin tarjota laadukkaita opintoja.
Jos olet tyytymätön johonkin opiskelusi aikana, ota asiassa yhteyttä vastuuopettajaan, muuhun
opettajaan tai johonkin muuhun KSAOn henkilökuntaan kuuluvaan henkilöön esimerkiksi tiimiesimieheen, tarvittaessa rehtoriin.
Jos olet tyytymätön saamaasi osaamisen arviointiin tai arvosanaan, voit ensin pyytää sen tarkastamista arvioijilta. Jos olet edelleen tyytymätön saamaasi arvioinnin tarkastamispäätökseen, voit
tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Apua tilanteessa voit pyytää vastuuopettajaltasi.
Voit hakea itseäsi koskeviin koulutuksen järjestäjän tekemiin päätöksiin oikaisua aluehallintovirastosta tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta tai muutosta hallinto-oikeudesta lain 531/2017
mukaisesti. Opiskelijaa koskeviin päätöksiin liitetään aina valitusohje.
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7. Erityinen tuki
Aina kaikki ei etene suunnitelmien mukaan tai
opintojen edistyessä huomaat, että tavoitteisiin
päästäksesi tarvitset enemmän tukea ja apua,
kuin aluksi arvioitkaan. Ei hätää, KSAOn tukiverkko auttaa sinua myös oppimisen vaikeuksissa.
Joskus aikuinen opiskelija on lykännyt jo vuosia
koulutukseen hakeutumista ja ammattitaidon
kehittämistä, jos nuoruuden koulu- ja opiskelukokemukset on olleet lannistavia tai päättyneet
keskeytykseen. Onneksi maailma on muuttunut,
oppimisen vaikeudet tunnistetaan ja niihin on
tarjolla apua ja tukea matalalla kynnyksellä ja jokaisen omat tarpeet huomioiden.
Ole rohkeasti yhteydessä vastuuopettajaasi ja
keskustele hänen kanssaan juuri sinun tarpeitasi
vastaavista ratkaisuista.

8. Digitaalinen KSAO
Tutustu KSAOn järjestelmiin KSAO-startissa. Voit palata näihin ohjeisiin myöhemminkin.
Verkko-oppimisalustamme on Peda.net. Tee sinne tunnukset. Esiinny reilusti omalla nimelläsi ja lisää kuva. Opettajat kertovat miten löydät koulutuksesi materiaalit.
Wilmassa teet esimerkiksi näytön suunnitelman. Tunnukset saat koulutuksen alussa.
Office 365 sisältää Office-sovellukset yhdessä paikassa. Esimerkiksi verkko-opetuksessa käytettävä Teams löytyy näin. Saat kirjautumistunnukset koulutuksen alussa. KSAOssa opiskelijoilla on
mahdollisuus ladata ilmaiseksi kotikoneelle Office 365 ProPlus -paketti. Ohje tähän löytyy Wilmasta.
Office365, Wilma ja Peda.net löytyvät KSAOn kotisivuilta. Paina Ctrl + End tai skrollaa alas ja sivun alalaidasta löytyvät linkit: Wilma, Peda.net ja Office365.
• ksao.fi/office
• ksao.fi/wilma
• ksao.fi/pedanet
Ota seurantaan KSAOn some @ksaolainen: Facebook,
Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter. Koulutusaloilla on omia Instagram-tilejä. Laita hakuun ksao.
KSAOn tiloissa on käytössä langaton Wi-Fi verkko
KS-Tieto_Visitor. Sen käyttäjätunnus ja salasana on
visitor.
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9. Kansainvälinen KSAO
Haluatko avartaa maailmankuvaasi ja hankkia arvostettua kansainvälistä osaamista? KSAOn kansainvälinen toiminta (kv-toiminta) on laajaa ja mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja kotikansainvälistymiseen on tarjolla kaikille opiskelijoille. Tarjoamme erittäin edullisen, jopa lähes ilmaisen,
tavan tutustua oman alasi työelämään ulkomailla. Tutustu oheisiin materiaaleihin ja keskustele vaihtomahdollisuudesta oman vastuuopettajasi kanssa, hän ohjaa sinut eteenpäin, tai ota yhteyttä suoraan oman alasi kansainvälisyyskoordinaattoriin.
Kv-vastaavien yhteystiedot
KSAOn kv-toiminnan esittelyvideon löydät www-sivuiltamme
Headmaster – ErasmusPlus, se on hyvä ajatus (Youtube)
Kv-opiskelijoiden blogit kevät 2020
”Parasta vaihdossa oli, kun sai tavata uusia ihmisiä ja näki toisen maan kulttuuria ja toimintamalleja. Mielestäni aikuisen kannattaa lähteä, niin näkee, kuinka muualla toimitaan työympäristöissä
ja mahdollisesti löytyy myös työpaikka ulkomailta. Tässä lyhyessä ajassa ei ehtinyt paljon varsinaisesti uutta oppimaan, mutta sen voin sanoa, että meillä on monet asiat todella hyvin Suomessa.
Rahat minulla riitti, kun oli säästöjä. Kyllä pienellä rahamäärällä pärjää myös, mutta sitten kannattaa tehdä ruoat itse. Minulla ei ollut hankaluuksia, muuten kuin ymmärtää italian kieltä. Englannilla tulin hyvin toimeen kuitenkin. Sain riittävästi tukea ennen lähtöä ja myös KSAOn opettajalta
alussa paikan päällä. Kannattaa myös itse ottaa etukäteen selvää paikasta, mihin on menossa.”
Jari Suorsa, Liikunnan ammattitutkinto

		

Työssä kuntokeskuksessa...

ja vapaalla Italian auringon alla.

10. Usein kysytyt kysymykset
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia on koottu www-sivuillemme.
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MUISTIINPANOJA
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KSAO Utinkatu 44
Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola, puh. 020 615 5878
Työelämä- ja kehittämispalvelut
Puh. 020 615 6145
Oppisopimuspalvelut
Puh. 020 615 8124
KSAO Utinkatu 85
Utinkatu 85, 45200 Kouvola, puh. 020 615 6371
KSAO Kopterikuja 65
Kopterikuja 65, 45410 Utti, puh. 020 615 5878
Oppisympäristöt
KSAO Utinkatu 47
KSAO Tiilitie 5
KSAO Ankkapurhantie 5
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Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola
puh. 020 61 511, www.ksao.fi

