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1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot
1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Yhteyshenkilö:
asiakasneuvoja Pia Puheloinen
Kymenlaaksonkatu 29,
48100 Kotka
p. 010 395 9129
f. 010 395 9010
etunimi.sukunimi@ekami.fi
www.ekami.fi



Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto järjestää nuorten ammatillista peruskoulutusta, aikuisten
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Koulutustarjonnassamme on noin 80 eri tutkintoa ja tutkintoon valmistavaa
koulutusta.
Lisäksi järjestämme talouskouluopetusta, maahanmuuttajakoulutusta, ammatillisiin opintoihin valmistavaa ja ohjaavaa koulutusta sekä
erityisopetuksena järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen tarjonta kattaa monet tekniikan ja palvelualojen ammatit, joissa voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.
Oppisopimuskoulutusta voimme järjestää myös sellaisilla aloilla, joihin ei
alueellamme ole oppilaitosmuotoista koulutustarjontaa.
EKAMIn pääasiallinen toiminta-alue on Etelä-Kymenlaakso ja osittain
myös Itä-Uusimaa ja Pohjois-Kymenlaakso. Vaikutusalueemme ulottuu
myös koko valtakunnan alueelle esim. merenkulun, puuvene- ja muusikkokoulutuksen osalta. Lisäksi toiminta-alueena ovat lähialueet (Pietari ja Viro).

Koulutustarjonta
Kulttuuriala

Luonnontieteiden ala

• Käsi- ja taideteollisuusalan pt,
artesaani, puuveneala, tekstiiliala,
vaatetusala
• Musiikkialan pt,
yhtye-/orkesterimuusikko

• Tietojenkäsittelyn pt, datanomi
• Tietojenkäsittelyn at*

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

• Liiketalouden pt, merkonomi
• Myynnin at, kuluttajamyynnin
suuntautumisala
• Sihteerin at
• Taloushallinnon at
• Ulkomaankaupan at,
huolitsijan suuntautumisala
• Yrittäjän at
• Johtamisen eat*

Tekniikka ja liikenne

• Autoalan pt, ajoneuvoasentaja
• Autoalan pt, autokorinkorjaaja
• Elintarvikealan pt,
leipuri-kondiittori
• Kone- ja metallialan pt,
koneenasentaja
• Kone- ja metallialan pt, koneistaja
• Kone- ja metallialan pt,
levyseppähitsaaja
• Logistiikan pt, autonkuljettaja
• Logistiikan pt, varastonhoitaja
• Merenkulkualan pt, korjaaja

• Merenkulkualan pt,
vahtikonemestari
• Merenkulkualan pt, vahtiperämies
• Paperiteollisuuden pt,
paperiprosessinhoitaja
• Pintakäsittelyalan pt, maalari
• Puualan pt, levyprosessinhoitaja
• Puualan pt, puuseppä
• Puualan pt, sahaprosessinhoitaja
• Rakennusalan pt,
maanrakennuskoneen kulj.
• Rakennusalan pt, maanrakentaja
• Rakennusalan pt, talonrakentaja
• Sähkö- ja automaatioalan pt,
automaatioasentaja
• Sähköalan pt,
elektroniikka-asentaja
• Sähkö- ja automaatioalan pt,
sähköasentaja
jatkuu >>



• Talotekniikan pt,
kiinteistönhoitaja er.
• Talotekniikan pt, LVI-asentaja*
• Tieto- ja tietoliikennealan pt,
ICT-asentaja
• Vaatetusalan pt, pukuompelija
• Automaatioasentajan at
• Hitsaajan at
• Kiinteistönhoitajan at
• Koneenasentajan at
• Koneistajan at
• Kunnossapidon at
• Lastinkäsittelyalan at
• Levytekniikan at
• Maalarin at
• Maanrakennusalan at
• Paperiteollisuuden at
• Sähköasentajan at
• Talonrakennusalan at



•
•
•
•
•
•

Voimalaitoksenkäyttäjän at*
Voimalaitoskäyttäjän at
Kunnossapidon eat
Lastinkäsittelyalan eat
Sähköyliasentajan eat
Tekniikan eat*

Sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala

• Hiusalan pt, parturi-kampaaja
• Sosiaali- ja terveysalan pt,
lähihoitaja
• Koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajan at
• Lasten ja nuorten erityisohjaajan at
• Koulunkäyntiavustajan at
• Perhepäivähoitajan at
• Päihdetyön at

• Koulunkäyntiavustajan eat
• Psykiatrisen hoidon eat*
• Vanhustyön eat
Matkailu-, ravitsemis- ja
talousala

• Catering-alan pt, palveluvastaava
• Catering-alan pt, suurtalouskokki
• Hotelli- ja ravintola-alan pt,
laivakokki
• Hotelli- ja ravintola-alan pt,
ravintolakokki
• Hotelli- ja ravintola-alan pt,
tarjoilija
• Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen
pt, kotitalousyrittäjä
• Matkailualan pt, matkailuvirkailija
• Puhdistuspalvelujen pt,
toimitilahuoltaja er.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kotityöpalvelujen at
Laitoshuoltajan at
Matkailun ohjelmapalvelujen at*
Ravintolakokin at
Suurtalouskokin at
Tarjoilijan at
Dieettikokin eat*
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen eat*
• Siivoustyönohjaajan eat*
Muu koulutus

•
•
•
•
•
•

Anniskelupassikoulutus
Asbestipurkukoulutus
Atex-koulutus
Esimiesvalmennus
Hygieniaosaamiskoulutus
Jännitetyökoulutus enintään
1000 V laitteistoissa

• Kattotulityökorttikoulutus
• Käyttöönottomittaukset
• Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentava
koulutus
• Märkätilan vedeneristäjän
koulutus
• Ohjaava ja valmentava koulutus
• Panostajakoulutus
• Sähköturvallisuustutkintoon (ST2)
valmistava koulutus
• Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS6002
• Tietotekniikkakoulutukset
• Tieturvakoulutus
• Tulityökorttikoulutus
• Työturvallisuuskorttikoulutus
• Viriketoiminnan ohjaus,
kädentaidot

pt  = perustutkinto
at  = ammattitutkinto
eat = erikoisammattitutkinto
* = järjestetään valmistavaa
koulutusta


Koulutustarjonta
1.2 Harjun oppimiskeskus

Yhteyshenkilöt:
Hevostalouden perustutkinto ja
viljelijän starttikoulutus
lehtori Marjut Henttonen
p. 044 0432 979
henttonen@harjunopk.fi
Puutarhatalouden perustutkinto
lehtori Merja Erkinharju,
p. 044 0232 991
erkinharju@harjunopk.fi

Harjun oppimiskeskus on yksityinen luonnonvara-alan oppilaitos vanhassa,
idyllisessä kartanomiljöössä. Oppilaitoksella on 225 opiskelijapaikkaa ja
erinomaiset puitteet koulutuksen järjestämiseen. Opetuskäytössä on kuutisenkymmentä hevosta, kaksi maneesia, täysimittainen ravirata, ratsastuskenttä, hevosten kävelytyskone ja valjakko- ja maastoesterata, jotka kaikki
ovat oppilaitoksen omalla maalla tallien välittömässä läheisyydessä, kuten
myös ravi- ja ratsuhevosten harjoittamiseen sopivat harjoitusmaastot.
Oppilaitoksen käytössä on 900 hehtaarin maatila, josta metsää on 650
hehtaaria ja peltoa 180 hehtaaria. Harjun oppimiskeskuksella on opetuksen
järjestämiseen pitkät perinteet. Opetus koulutilalla alkoi jo vuonna 1889.
Myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Harju on tiiviisti mukana valtakunnallisessa kehityksessä.

Perustutkinnot

ammatillinen lisäkoulutus

• Hevostalouden perustutkinto,
hevostalouden koulutusohjelma,
hevostenhoitajan ja
ratsastuksenohjaajan tutkinto
• Puutarhatalouden perustutkinto,
kukka- ja puutarhakaupan sekä
viheralan osaamisalat,
puutarhurin tutkinto

• Viljelijän starttikoulutus sukupolvenvaihtajille
• Ratsastuksenopettajan tutkinto
(alkaa tammikuussa 2010)
• Puistopuutarhurin ammattitutkinto (alkaa tammikuussa 2010)
Muu koulutus

• Hevos- ja puutarhatalouden
lyhytkursseja

Katariinankuja 19,
49980 Ravijoki, Virolahti
p. 05 229 5500
f. 05 229 5555
oppimiskeskus@harjunopk.fi
www.harjunopk.fi





1.3 Kotkan aikuislukio

1.4 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Aikuislukiossa opiskelet joustavasti oman aikataulusi mukaan. Voit opiskella työn ohessa joko iltaisin tai ohjatusti etäopiskellen. Opiskelun voit aloittaa
joka jakson alussa lukuvuoden aikana. Aikuislukio tarjoaa sinulle monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun ja itsesi kehittämiseen riippumatta iästäsi
tai koulutustaustastasi. Tutkintoon tähtäävä opiskelu on maksutonta.

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus on aikuiskoulutukseen erikoistunut, alueen johtava, monipuolisin ja monialaisin aikuiskouluttaja.
Tarjoamme ajanmukaista ja laadukasta koulutusta niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille ja yhteisöille kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Kysy lisää asiakastöistä, näyttötutkinnoista ja oppisopimuskoulutuksista.
Ota yhteyttä ja tule tutustumaan toimintaamme. Yhdessä löydämme ratkaisut koulutustarpeisiin!
Tarjoamme monipuolista aikuiskoulutusta 15 eri alalla: kuljetus- ja autoosastolla, rakennus- ja metalliosastolla sekä palveluosastolla. Olemme mukana myös useissa aikuiskoulutusta ja työelämää edistävissä projekteissa.
Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitokselle pysyvän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän.

Koulutustarjonta

Yhteyshenkilö:
rehtori Erja Hämäläinen
Kirkkokatu 15, 48100 Kotka
p. 040 4824 788
f. 05 234 4508
erja.hamalainen@kotka.fi
www.kotkanaikuislukio.fi
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•
•
•
•
•
•
•

Peruskoulun tai lukion tutkinto
Ylioppilastutkinto (myös ammatillisen tutkinnon pohjalta)
Aikaisempien opintojen päivittäminen ja täydentäminen
Peruskoulun tai lukion päättöarvosanojen korottaminen
Keskeytyneiden opintojen päätökseen saattaminen
Yksittäisten aineiden opiskelu eli aineopiskelu
Suomen kielen opiskelu

Yhteyshenkilö:
asiakaspalvelusihteeri Marja Virtanen
Taitajantie 2, 45100 Kouvola
p. 020 7879 200
f. 020 7879 298
neuvonta@kvlakk.fi
www.kvlakk.fi
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Koulutustarjonta
Kuljetusala

•
•
•
•
•

linja-autonkuljettaja
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
puutavarakuljettaja
trukinkuljettaja
ADR-ajolupa

Ammattitutkinnot
• linja-autonkuljettaja
• yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• puutavaran autokuljetukset
Lyhytkestoinen koulutus
• vaarallisten aineiden kuljettaja (ADR)
• raskaan kaluston ennakoiva ajo
(REAK)
• kuljetusyritysten energia- ja
ympäristökoulutus
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• trukkikortti
• autonkuljettajan
jatkokoulutus (35 h)
AUTOALA

• pintakäsittelyalan perustutkinto
• talonrakennusalan ammattitutkintokoulutukset
• rakennuskonekorjaaja
• sisäjohtoasentaja

Kurssimuotoista koulutusta
• hydrauliikka ja pneumatiikka
• kappaletavara-automaatio
(ohjelmoitava logiikka)
Palveluala

•
•
•
•
•
•
•

henkilöautoasennus
autoelektroniikka
raskaskalustoasennus
autokorinkorjaus
automaalaus
pienkoneasennus
varaosamyyjäkoulutus

Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset
• rakennus- ja maastonmittauskoulutukset
• märkätila-asentajakoulutukset
• tulityökorttikoulutukset
• työturvallisuuskorttikoulutukset
• panostajien jatkokoulutukset

Rakennusala

Metalliala

Non-Stop koulutusalat
• rakennusalan perustutkinto/talonrakentaja

Non-Stop koulutusta
• kone- ja metallialan perustutkintokoulutukset

Ammatillinen koulutus
Kauppa ja hallinto
• myynnin ammattitutkinto
• myynti- ja asiakaspalvelu
• kaupan esimiehen
erikoisammattitutkinto
• taloushallinnon ammattitutkinto
• sihteerin ammattitutkinto
Ravitsemisala
• baarimestarin erikoisammattitutkinto

• anniskelu- ja
hygieniaosaaminen
• erityisruokavaliot
• juomatietous
• ravintolaruokien valmistus
• vuorovastaavan tehtävät
Turvallisuusala
• vartijan ammattitutkinto
• vartijan perus- ja jatkokurssi
• järjestyksenvalvoja
Sosiaaliala
• koulunkäyntiavustajan
ammattitutkinto
Yrittäjyys
• yrittäjäkoulutus
• yrittäjän ammattitutkinto
• ravintola- ja
majoitusyrittäminen sivuelinkeinona

• matkailuyrittäjille räätälöidyt
koulutukset
PK-yritysten tarpeisiin
räätälöidyt täydennyskoulutukset
• mm. asiakaspalvelu ja
– tyytyväisyys, myynti ja
markkinointi, kustannustietoisuus ja hinnoittelu, Business
English
Tietojenkäsittely
Tutkinnot
• tietokoneen ajokortit
(@, A, AB)
• tietojenkäsittelyn
ammattitutkinto (järjestelmätuki) CCNA-sertifikaatti
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1.5 Kouvolan seudun ammattiopisto
Yritysten henkilöstökoulutus
• mm. työvälineohjelmat,
kuvankäsittely, digikuvaus,
tietoturva
Valmentava koulutus
• Maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistava
koulutus
• suomi vieraana kielenä:
luku- ja kirjoitustaito, perus- ja
jatkokoulutukset, ammattialakohtaiset suomen kielen
koulutukset
• työelämään ja koulutukseen
ohjaava koulutus maahanmuuttajille
• muut kielet: englanti, venäjä.
Uusia kieliä otetaan ohjelmaan kysynnän mukaan
14

• ohjaavat koulutukset mm.
nuorille, aikuisille ammatinvaihtajille, työnhakijoille, muutosturvan piiriin kuuluville
• Työnhakukoulutukset ja uraohjaus eri kohderyhmille
• elämänhallinta ja arjen taidot
• ensiapukoulutukset
• erilaiset asiakkaille räätälöidyt
koulutukset

Yhteyshenkilöt:
aikuiskoulutuspäällikkö Marja Sarante
ja aikuiskoulutussihteeri Päivi Suntio
Utinkatu 44 – 48, PL 43, 45201 Kouvola
p. 020 615 6145 / Marja Sarante
p. 020 615 5900 / Päivi Suntio
f. 020 615 3388
marja.sarante@ksao.fi
paivi.suntio@ksao.fi
www.ksao.fi

Kouvolan seudun ammattiopisto on monialainen oppilaitos. KSAO:n seitsemässä toimipisteessä opiskelijoita on noin 2500 ja henkilökuntaa runsaat
200. Oppilaitoksessamme voi opiskella noin neljääkymmentä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.
Aikuisopiskeluun tarjoamme monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Aikuiskoulutus toteutetaan joustavasti ja jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan
henkilökohtainen opiskelupolku aikaisemman osaamisen ja oman elämäntilanteen perusteella. Opinnot voivat olla perinteisen päivällä tapahtuvan
lähiopetuksen lisäksi myös ilta-, etä- ja verkko-opintoja.
Tarjontaamme sisältyy perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon
johtavaa koulutusta omaehtoisena, oppisopimus- tai työvoimakoulutuksena. Tarjoamme myös ammattitaitoa syventävää lisä- ja täydennyskoulusta
sekä lyhytkestoisia kursseja, joiden tavoitteena on tietyn täsmätiedon saavuttaminen.
KSAO:n opintoaloja ovat kulttuuri, liiketalous, tietojenkäsittely, tekniikka
ja liikenne, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravintola ja puhdistuspalveluala, sosiaali- ja terveysala sekä kauneudenhoitoala.
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Koulutustarjonta
suoritettavat tutkinnot

Kulttuuriala
• vaatetusalan ammattitutkinto
• vaatetusalan erikoisammattitutkinto
Liiketalous ja tietojenkäsittely
• liiketalouden perustutkinto
• taloushallinnon ammattitutkinto
• tietojenkäsittelyn perustutkinto
Luonnonvara- ja ympäristöala
• kalastusoppaan ammattitutkinto
• karjatalouden ammattitutkinto
• maatalousalan perustutkinto
• maatalouskoneasentajan
ammattitutkinto
• metsäalan perustutkinto
• viljelijän ammattitutkinto

Matkailu-, ravintola- ja
puhdistuspalveluala
• hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
• laitoshuoltajan ammattitutkinto
Sosiaali- ja terveysala
• perhepäivähoitajan
ammattitutkinto
• psykiatrisen hoidon
erikoisammattitutkinto
• sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto
• vanhustyön erikoisammattitutkinto
Tekniikan ja liikenteen ala
• kiinteistönhoitajan ammattitutkinto
• koneistajan ammattitutkinto
• puualan perustutkinto
• puusepänalan ammattitutkinto
• bioenergia-alan koulutus

muu koulutus

• maatalouden sukupolven vaihdon edellyttämä EU –koulutus
• EA -koulutus
• anniskelupassi
• elintarvikehygieeninen osaaminen ja hygieniaosaamistesti
(hygieniapassi)
• tulikorttikoulutus
• työturvallisuuskorttikoulutus
• tietokoneiden ajokorttikoulutukset
• turvallisuusalan koulutus
ym.

2. Kansalaisopistot
2.2 Haminan kansalaisopisto

Haminan kansalaisopisto tarjoaa kaiken ikäisille alueen asukkaille vapaatavoitteista yleissivistävää tutkintoon johtamatonta koulutusta. Opiston koulutusohjelma jaetaan postitse jokaiseen kotiin Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä, ja se on luettavissa myös opiston
Internet-sivuilla. Lukukausi alkaa syyskuussa, ja ilmoittautumiset
otetaan vastaan puhelinSantraan elokuussa (ks. ohjelmavihkonen).
Kurssitarjonta
Yhteyshenkilö:
rehtori Anna-Liisa Lavila
Kirkkokatu 1 B, 49400 Hamina
p. 05 749 4521
f. 05 749 4527
anna-liisa.lavila@hamina.fi
www.haminankansalaisopisto.fi

•
•
•
•
•
•

Kielet
Musiikki
ATK
Taide- ja kädentaitoaineet
Liikunta
Tanssi

•
•
•
•

Teatteri
YKI-kielitutkinnot
Atk-ajokorttikoulutus
Eri organisaatioille suunniteltu
yksilöllinen tilauskoulutus
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2.3 Iitin kansalaisopisto

2.4 Kotkan opisto

Iitin kansalaisopisto palvelee lähinnä iittiläisiä heidän vapaa-ajallaan.
Kurssien opetus auttaa opiskelijaa kehittymään harrastuksissa, taidoissa
tai tiedoissa. Kursseja tarjotaan taiteen, käsitöiden, musiikin, liikunnan,
kielten ja tietojenkäsittelyn aloilta. Lisäksi on vaihtuvia lyhytkursseja ja
luentotilaisuuksia esim. terveydestä tai yleistiedosta. Opistolla on rajallinen
mahdollisuus myös tilauskoulutusten järjestämiseen.

Kurssitarjonta

Yhteyshenkilö:
rehtori Anja Tikkanen
Rautatienkatu 22, PL 32,
47401 Kausala
p. 020 615 9776
f. 020 615 9617
anja.tikkanen@iitti.fi
www.peda.net/veraja/iitti/kansalaisopisto
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•
•
•
•
•

Taide
Käsityö
Musiikki
Tietojenkäsittely
Kielet

ym.

Yhteyshenkilö:
toimistosihteeri Maritta Heikkinen
Ratakatu 14, 48600 Kotka
p. 05 234 4552 / Maritta Heikkinen
p. 05 234 4553 / neuvonta
f. 05 234 4557
maritta.heikkinen@kotka.fi
www.kotkanopisto.fi

Kotkan opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta
elämänlaajuisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille
avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Lisäksi opisto järjestää yrityksille
ja yhteisöille maksullista koulutusta sekä ohjelmapalveluja.
Kotkan opiston vuosittainen opetustuntimäärä on noin 25 000 oppituntia, ja opetukseen osallistuu vuosittain noin 7500 yksittäistä opiskelijaa.
Opistossa on 15 päätoimista opettajaa ja noin 80 tuntiopettajaa.
Opiston päätoimipaikka on Opintokeskus Karhu Karhulassa. Lisäksi
opiston toimipisteitä ovat Mariankatu 24 ja Vanha paloasema Kotkansaarella sekä Velho Karhuvuoressa. Opetusryhmäkohtainen ohjelma on luettavissa osoitteessa www.kotkanopisto.fi
Kotkan opisto tarjoaa yli 16-vuotiaille sekä tasolta toiselle eteneviä että
vuosittain vaihtuvia opintoryhmiä eri aloilta. Opetusryhmiä on iltaisin,
päivisin ja viikonloppuina.
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Kurssitarjonta
2.1 Kouvolan kansalaisopisto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Ihminen ja yhteiskunta
Tietotekniikka
Kielet
Taideaineet
Musiikki
Tanssi
Liikunta
Käytännön taidot
Pekkas-akatemia, jossa annetaan
kirjallisuuden ja kirjoittamisen
opetusta.
Lisäksi opistossa toimii atk-paja,
puutyöpaja sekä ompelun ja
kudonnan työpaja.
Kielitutkinnot perus- ja
keskitasolla
ATK-ajokortit
Suomen Navigaatioliiton
tutkinnot

Kouvolan kansalaisopisto järjestää kaikille avointa koulutusta mahdollistaen
opiskelijalle valita 1264 kurssista itselleen sopivan. Opiston opinto-ohjelma
esitellään opinto-oppaassa. Kurssitarjonta on myös luettavissa nettisivuillamme. Kursseille voi ilmoittautua Internetin kautta, toimistossa ja lisäksi
puhelimitse Elimäen, Jaalan ja Valkealan taajamien alueella asuvat.
Kansalaisopisto järjestää myös kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja
ja tilaisuuksia, joiden tiedot löytyvät opinto-ohjelmasta. Lukuvuoden opetustuntimäärä on 31 600 tuntia ja opettajia on noin 200.
Kurssitarjonta
Yhteyshenkilö:
rehtori Hanna Karimo-Monder
Salpausselänkatu 38,
45100 Kouvola
p. 020 615 8280
f. 020 615 3051
hanna.karimo-monder@kouvola.fi
www.opistopalvelut.fi/kouvola

• Avointa yliopisto-opetusta
• ATK-ajokorttikoulutus
• Saaristomerenkulun- ja
rannikkomerenkulun kurssit
• Vapaan sivistystyön kurssitarjonnassa
•
mm. tietotekniikan hyväksikäyttö,

kirjallisuus ja kirjoittaminen, historia,
muotoilu ja käden taidot, kuvataiteet
ja muotoilu, musiikki, tanssi, liikunta,
kielet, kotitalous, ihmissuhde- ja
mediakoulutus, yleisluentoja.
Taiteen perusopetusta
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2.5 Kymenlaakson opisto

3. Kansanopistot

Kansanopistotoiminnan lisäksi Kymenlaakson Opisto järjestää erityisesti
entisen Anjalankosken kaupungin alueella kansalaisopistotoimintaa, josta
opistolla on ostopalvelusopimus Kouvolan kaupungin kanssa. Katso opiston
tarkempi esittely sivulta 25 (Kansanopistot > Kymenlaakson opisto).

3.1 Jamilahden kansanopisto

Jamilahden kansanopisto on turvallinen pienyhteisö, jossa tuetaan opiskelijan henkisen ja taiteellisen identiteetin kasvua. Kodikas ja viihtyisä opisto
sijaitsee kauniilla paikalla meren rannalla vain kahden kilometrin päässä
Haminan historiallisesta keskustasta. Kauppakeskus Itäväylän palvelut ovat
400 m päässä, samoin paikallisliikenteen bussipysäkki.

Kurssitarjonta

Yhteyshenkilö:
rehtori Olli Laurila
Marintie 9, 46900 Anjalankoski
p. 020 7118 530
f. 05 363 4580
kyka@kyka.fi
www.kyka.fi

•
•
•
•
•
•

Ikäihmisille
Kielet
Liikunta ja terveys
Kuva- ym. taiteet
Musiikki
Taitoaineet

Yhteyshenkilö:
rehtori Urpo Wainio
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
p. 05 755 6600
f. 05 755 6670
toimisto@jamilahti.com
www.jamilahti.com
23
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Koulutustarjonta
3.2 Kymenlaakson opisto
9 kk kestävät linjat

•
•
•
•
•
•

Musiikkiteatterilinja
Kirjoittajalinja
Kasvatusalan linja
Suomeen! –linja
Kuvataidelinja
Erityislinja

avoin yliopisto-opetus

• Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
• Arityispedagogiikan
perusopinnot
• Kirjoittamisen perusopinnot

kurssit

• Suomen kieli (eri tasot)
• Lasten ja nuorten
kirjoittajakoulutus
• Elämänkertakirjoittaminen
• Lukuisia muita lyhytkursseja
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Yhteyshenkilö:
rehtori Olli Laurila
Marintie 9, 46900 Anjalankoski
p. 020 711 8530
f. 05 363 4580
kyka@kyka.fi
www.kyka.fi

Kymenlaakson Opisto on taideaineisiin painottunut aikuisoppilaitos, jolla
on yli 100 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta. Opisto on sisäoppilaitos ja tarjoaa oppilailleen myös mahdollisuuden asumiseen opiston yhteydessä. Kymenlaakson Opistossa on neljä vapaatavoitteista taidelinjaa
(graafinen suunnittelu, kuvallinen ilmaisu, sarjakuva ja kuvittaminen sekä
valokuvaus), jotka antavat hyviä edellytyksiä ammatillisiin jatko-opintoihin taideyliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi opisto järjestää
maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta. Kansanopistotoiminnan lisäksi
Kymenlaakson Opisto järjestää erityisesti entisen Anjalankosken kaupungin alueella kansalaisopistotoimintaa, josta opistolla on ostopalvelusopimus
Kouvolan kaupungin kanssa.
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon/ julkaisugrafiikan osaamisalaan valmistavan koulutuksen voi suorittaa joko lähiopiskeluna (kokopäiväistä opiskelua), seuraava alkaa syksyllä 2010, tai etä-opetuksena,
jolloin lähipäiviä on n. 2 kpl kuukaudessa. Linja on tarkoitettu aikuisille,
jotka ovat olleet työelämässä ja haluavat päivittää alan tietojaan, vaihtaa
ammattia tai täydentää nykyistä ammattitaitoa. Valmistavan koulutuksen
jälkeen voi osallistua tutkintotilaisuuteen, jossa osaaminen todennetaan.
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Koulutustarjonta
3.3 Perheniemen evankelinen opisto
4 ja 9 kk kestävät linjat

•
•
•
•
•

Perheniemen evankelisessa opistossa ihmisten kohtaaminen toteutuu
päivittäin ja on hyvin monitahoista. Kansanopistossa opiskeleminen on
yhteisöllistä. Kaunis luonto, kartanomiljöö ja järvimaisema luovat viihtymiselle ja ulkoilulle erinomaiset puitteet. Opistolla on myös oma punttisali.
Terveyttä tukee osaltaan monipuolinen ruokavalio, johon Perheniemessä
on panostettu jo vuosien ajan. Oma yrttimaamme ja puutarhamme ovat
tärkeä osa opistoa, joista molemmista saat nauttia ainakin ruokailujen
yhteydessä. Anna itsellesi lupa rakentua – tule Perheniemeen!

Graafinen suunnittelu
Kuvallinen ilmaisu
Sarjakuva- ja kuvittaminen
Valokuvaus
Maahanmuuttajalinja

Ammattitutkintoon
valmistava koulutus

• Audiovisuaalinen viestintä
Yhteyshenkilöt:
kurssisihteeri Pirkko Syrjänen ja
vararehtori Mari Turunen
Opistontie 15 B,
47450 Perheniemi
p. 05 7574 100
f. 05 7574 101
opisto@perheniemi.com
www.perheniemi.com
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Koulutustarjonta
3.4 Valkealan kristillinen kansanopisto
pitkäkestoisia linjoja

Kestot vaihtelevat 2-9kk
• Tartu elämään – johdatus
terapeuttiseen sielunhoitoon
• Sielunhoitoterapeuttikoulutus
• Opetuslapseuskoulu
(yhteistyössä Missionuorten
kanssa)
• Kasviskokkikoulutus
monimuotokoulutukset

Monimuotokoulutukset ovat pitkäkestoisia, perusteellisia koulutuksia,
jotka on mahdollista suorittaa työn
ohessa, sillä opiskelu tapahtuu
viikonloppuisin
• Kriisiterapian ja sielunhoidon
monimuotokoulutus
28

• Kolmannen vuosituhannen evankelista –koulutus
• Jäsenkorjaus

Valkealan kristillinen kansanopisto sijaitsee Kouvolassa, Selänpään kylässä,
puolen tunnin ajomatkan päässä Kouvolan matkakeskuksesta. Opistolla
on mahdollisuus suorittaa koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto, joka
antaa pätevyyden toimia koulunkäyntiavustajana kouluissa, päiväkodeissa
ja vapaa-ajantoiminnossa erilaista tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa.
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö
toimii vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Koulutus antaa
valmiudet kohdata erityistä tukea tarvitsevia lapsia/nuoria ja heidän perheitään. Opisto tarjoaa mahdollisuuden täydentää perusopetuksen opintoja
peruskoululuokalla ja korottaa numeroita kymppiluokalla.

lyhytkurssit

•
•
•
•
•

Kädentaidot
Taideaineet
Heprean kieli
Sielunhoidolliset teemat
Raamattu
Yhteyshenkilöt:
Pauliina Ahola ja
Maritta Mörk-Huttunen
Kansanopistontie 53,
47830 Hasula
p. 05 341 4600
p. 044 338 8974 / Pauliina Ahola
p. 044 338 8975 / Maritta Mörk-Huttunen
f. 05 341 4610
toimisto@valkealanopisto.fi
www.valkealanopisto.fi

Koulutustarjonta
Ammattitutkintoon valmistava koulutus
• Koulunkäyntiavustaja
• Lasten ja nuorten erityisohjaaja
Valkealan kristillinen kansanopisto tarjoaa mahdollisina uusina linjoina koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkintoa. Lisäksi tarjoamme räätälöityjä henkilöstökoulutuksia. Opistomme järjestää matkailu- ja ravitsemuspalveluja.
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• Kymenlaakson alueen identiteetti ja historia, mm www.
ﬁnnicakymenlaakso.ﬁ -sivusto
• rautatietutkimus, Rautatiekulttuurikeskus Reilia
• kotimaiset ja kansainväliset kehittämis- ja tutkimushankkeet

4. Korkeakoulut
4.1 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka palvelee erityisesti aikuisopiskelijoita sekä julkisen sektorin ja
elinkeinoelämän organisaatioita. Palmenian toimialoja ovat täydennyskoulutus, kehittämispalvelut ja innovaatiotoiminta sekä tutkimus.

Kouvolan toimipisteen yhteyshenkilöt:
koulutussihteerit Helena Luoma ja
Anja Mäntysalo
Paraatikenttä 6, PL 239,
45101 Kouvola
p. 050 316 05 40 / Helena Luoma
p. 050 316 05 42 / Anja Mäntysalo
f. 09 191 203 90
info@kouvola.helsinki.fi
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
www.helsinki.fi/palmenia
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Kouvolan yksikkö
Yksikön erikoisosaamista on
• kulttuurienvälinen, monikielinen viestintä
• kielten ammattilaisten täydennyskoulutus
• monikielinen terminologinen työ				
• opettajien täydennyskoulutus ja opetusalan kansainväliset
hankkeet
• maahanmuuttajien koulutus, ohjaus ja neuvonta
• Venäjä- ja lähialueyhteistyö
• Kiinan kieleen ja kulttuuriin liittyvät palvelut, projektit ja
hankkeet (Koulutuskeskus Sinoa)

Kotkan toimipisteen yhteyshenkilöt:
koulutussihteerit Seija Sulander ja
Raija Puhakka, koulutuspäällikkö
Maija Mikkilä
Metsontie 41 A, 48220 Kotka
p. 050 316 0517 / Seija Sulander
p. 050 316 0512 / Raija Puhakka
p. 050 316 0509 / Maija Mikkilä 		
f. 09 191 20392
info@kotka.helsinki.fi,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
www.helsinki.fi/palmenia/kotka

Koulutuskeskus Sinoan yhteyshenkilö:
kehittämispäällikkö Tuomo Kauha
Paraatikenttä 6, PL 239,
45101 Kouvola
p. 050 316 0532
f. 09 191 20390
tuomo.kauha@helsinki.fi
www.helsinki.fi/sinoa

Kotkan toimipiste
Kotkan yksikön painopistealueet:
• ympäristöala
• Venäjä- ja Baltia-osaaminen
• opetus- ja kasvatusala
• maahanmuuttajat
• kulttuuri ja historia
• alueellinen kehittäminen
Koulutuskeskus Sinoa
Koulutuskeskus Sinoa on 2007 perustettu Kiinan kielen ja kulttuurin asiantuntijayksikkö. Tällä hetkellä Sinoa tarjoaa aikuiskoulutuspalveluja, kuten
tilauskoulutus ja yleissivistävä toiminta sekä kehittämis- ja tutkimuspalveluja, kuten asiakasorganisaatioiden tilaamia hankkeita, alueellisia kehittämishankkeita, kansainvälisiä hankkeita, soveltavaa tutkimusta, sekä
arviointia ja konsultointia. Tulevaisuudessa on tähtäimessä kehittää myös
erikoistumisopintojen ja pätevöittävän koulutuksen tarjontaa.
31

Amaren yhteyshenkilö (Kouvola):
Jenni Korjus
Paraatikenttä 6, 45101 Kouvola
p. 050 316 0535
jenni.korjus@helsinki.fi
www.amareinfo.fi
Amaren yhteyshenkilö (Kotka):
Päivi Hännikäinen
Metsontie 41, 48220 Kotka
p. 050 316 0504
paivi.hannikainen@helsinki.fi
www.amareinfo.fi
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Akateemisten maahanmuuttajien resurssikeskus AMARE
Keskus on aloittanut toimintansa tammikuussa 2009 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa eri paikkakunnilla.
Toimintaa rahoittaa Opetusministeriö.
Ohjauskeskus neuvoo ja opastaa ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamisessa, hakeutumisessa suomalaiseen korkeakouluun, työharjoittelu- ja
työpaikan etsimisessä, erilaisten työllistymisvaihtoehtojen löytämisessä ja
muissa akateemiseen uraan liittyvissä asioissa.
Neuvonta on henkilökohtaista ja tapahtuu ajanvarauksella (ma-pe klo
9-16). Neuvontakielet ovat suomi ja englanti. Palvelu on maksutonta. Jos
tarvitset tietoa siitä, millaiseen työhön tutkintosi antaa mahdollisuuksia ja
mitä sinun täytyy tehdä päästäksesi eteenpäin, ota yhteyttä ja sovi aika!
AMARE:n rekrytointi- ja neuvontapalvelut auttaa myös työnantajia, jotka
etsivät akateemisten alojen osaajia tai haluavat ilmoittaa avoimesta työpaikasta vaivattomasti ja oikealle kohderyhmälle. Lisäksi hankkeessa on koottu laaja
maahanmuuttajien koulutukseen ja rekrytointiin keskittyvä eri viranomaisten, oppilaitosten ja yritysten verkoston, jota työnantajat voivat hyödyntää.

Koulutustarjonta
palmenia kouvola ja kotka

koulutuskeskus sinoa

• Yliopistollinen täydennyskoulutus
• Ammatilliset erikoistumisohjelmat
• Opettajien täydennyskoulutus
• Kielikoulutus
• Kulttuurikompetenssikoulutukset
• Maahanmuuttajien koulutus
• Työvoimakoulutus
• Eri organisaatioille suunnattu
tilauskoulutus

• Eri organisaatioille suunnattu
yksilöllinen tilauskoulutus
• Kiinan kielen ja kulttuurin
johdanto ja -jatkokurssit
• Asiantuntijaluennot
• Yliopistollinen täydennyskoulutus
• Opettajien täydennyskoulutus
• Kiinalaisille maahanmuuttajille
suunnattu koulutus
• Työvoimapoliittinen
aikuiskoulutus
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Koulutustarjonta
4.2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Ohjaus ja neuvonta
Kasarminmäen kampus:
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Metsolan kampus:
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Opetus tapahtuu Kyamk:in
kampuksilla ja toimipisteissä.
Katso www.kyamk.fi
Tutkintoon johtavan koulutuksen haku
Yhteyshenkilö: Tuija Koskipuro
p. 044 702 8890
hakutoimisto@kyamk.fi
www.kyamk.fi/hakeminen
Täydennyskoulutus, Avoin AMK,
erikoistumisopinnot, kielikoulutus ja
työvoimapoliittinen koulutus
Yhteyshenkilö:
osastonjohtaja Riitta Muuronen
p. 044 702 8963
Katso muut yhteyshenkilöt
s. 47 / opiskelijat ja s. 54 / työelämä
www.kyamk.fi/kt-palvelut
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu profiloituu sosiaalisesti, ekologisesti
ja teknologisesti kestävän ja turvallisen kehityksen asiantuntijana, innovaatioprosessien edistäjänä sekä Venäjä-osaamisen kehittäjänä. Kymenlaakson
ammattikorkeakoulun painoaloja ovat energiatuotanto ja siihen liittyvät
teknologiat, kuljetusketjujen sujuvuus ja turvallisuus, kuntoutusosaaminen
sosiaali- ja terveysalalla sekä innovatiivinen Design & Business.
Aikuisopiskelu on mahdollista työn ohella, koska opetus on monimuoto-opetusta, jossa mm. verkko-opetuksella on entistä merkittävämpi rooli. Aikuisopiskelun opinnäytetyö/kehittämistehtävä tehdään usein omalle
työpaikalle, jolloin oma asiantuntemus syvenee myös siltä osin.

tutkintoon johtava
koulutus

Tutkintoon johtavan koulutuksen
aikuispaikat koulutusohjelmissa vaihtelevat hieman vuosittain. Tarjolla
on myös ylempään AMK-tutkintoon
johtavia koulutusohjelmia. Koulutusohjelmiin haetaan valtakunnallisessa
aikuisten yhteishaussa keväällä ja
syksyllä.
Tekniikka, metsä ja liikenne, Kotka
Merenkulku ja logistiikka
• liiketoiminnan logistiikka,
tradenomi
• logistiikka, insinööri (AMK)
• merenkulku, insinööri (AMK)
• merenkulku, merikapteeni (AMK)

• veneteknologia, insinööri (AMK)
• merenkulun hallinto,
merikapteeni (ylempi AMK)
Metsä- ja puutalous
• metsätalous,
metsätalousinsinööri (AMK)
• puutekniikka, insinööri (AMK)
Tekniikka
• energiatekniikka, insinööri (AMK)
• rakennustekniikka,
insinööri (AMK)
• tietotekniikka, insinööri (AMK)
• teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK)

Kansainvälinen liiketoiminta ja
kulttuuri, Kouvola
Liiketalous
• International Business, tradenomi,
Bachelor of Administration
• johdon assistenttityö ja kielet,
tradenomi
• kansainvälinen kauppa, tradenomi
• liiketalous, tradenomi
• International Business Management, tradenomi (ylempi AMK),
Master of Business Administration
Muotoilu ja media
• Design, muotoilija (AMK),
Bachelor of Culture and Arts
• muotoilu, muotoilija (AMK)
• restaurointi, artenomi (AMK)
• viestintä, medianomi (AMK)
jatkuu >>
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Sosiaali- ja terveysala, Kotka ja
Kuusankoski
Sosiaaliala
• sosiaaliala, sosionomi (AMK)
• sosiaaliala, sosionomi
(ylempi AMK)
Terveysala
• ensihoito, ensihoitaja (AMK)
• hoitotyö, terveydenhoitaja (AMK)
• hoitotyö, sairaanhoitaja (AMK)
• naprapatia, naprapaatti (AMK)
• vanhustyö, geronomi (AMK)
• terveyden edistäminen, ensihoitaja, geronomi, naprapaatti,
sosionomi, terveydenhoitaja tai
sairaanhoitaja (ylempi AMK)

muu koulutus

• Avoin AMK
• Erikoistumisopinnot
• Maahanmuuttajien valmentava
koulutus
• Työvoimapoliittinen koulutus
• Täydennyskoulutus
• Yleiset kielitutkinnot
• Yritys- ja organisaatiokohtaiset
koulutuspalvelut

5. Kesäyliopisto
5.1 Kymenlaakson kesäyliopisto

Yhteyshenkilö:
koulutussuunnittelija Olli Mustapää
p. 05 229 6861, 040 555 9094
Kouvola:
Hallituskatu 7 F, 45100 Kouvola
p. 05 229 6850
f. 05 229 6870

Kymenlaakson kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen,
alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja
kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Toiminnan tavoitteena on
kehittää ja uudistaa ammattiin sovellettavaa ja ammattitaitoa syventävää
tietotaitoa. Kesäyliopiston toiminta on ympärivuotista ja sen ylläpitäjä on
Kymenlaakson Liitto. Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat yhden väylän
yliopistoon. Mikäli tutkintotavoitteinen opiskelu kiinnostaa, ota yhteyttä
kesäyliopistoon!

Kotka:
Metsontie 41, 48220 Kotka
p. 05 229 6800
f. 05 229 6820
etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi
www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi
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Koulutustarjonta
avoin yliopisto-opetus

• Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (JoY) kesä 2010
• Erityispedagogiikka, aineopinnot
35 op (JoY) talvi 2011
• Erityispedagogiikka, syventävät
opinnot 75 op (JoY) talvi 2010
• Gerontologia, perusopinnot 25
op (JY) syksy 2009
• Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (KY) syksy 2009
• Kasvatustiede, perusopinnot 25
op (JoY) syksy 2009
• Kasvatustiede, aineopinnot 35 op
(JoY) kesä 2010
• Kasvatustiede, syventävät opinnot 75 op (JoY) 2009 – 2011
• Taidehistoria, perusopinnot 25 op
(JY) syksy 2009
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• Terveyshallintotiede, perusopinnot 25 op (KY) syksy 2009
• Terveyshallintotiede, aineopinnot
kesä 2010
• Englannin suullinen taito
• Englannin kirjallinen taito
• Ruotsin suullinen taito
• Ruotsin tekstikurssi
ammatillinen
täydennyskoulutus

muu koulutus

• Koulutusohjelmat
• Lukiokurssit
• Alue- ja kulttuurifoorumit

6. Oppisopimuskoulutus
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa opiskelija on työsuhteessa ja opiskelee samanaikaisesti joko saavuttaakseen tutkinnon
tai hankkiakseen lisäosaamista. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.
Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisia
perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi tarjolla on paljon
erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Oppisopimus on nykyään mahdollista myös yrittäjälle.

• Hallinto, talous ja elinkeinoelämä
• Työyhteisön johtaminen ja
kehittäminen
• Lakialan koulutus
• Opetus- ja kasvatusala
• Sosiaali- ja terveysala
• Taideala
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6.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto / Oppisopimuskoulutus

7. Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto järjestää oppisopimuskoulutusta. Vuoden 2008 aikana Ekamin oppisopimuskoulutuksessa oli 669 opiskelijaa. Oppisopimustyönantajia oli 275 ja yhteistyöoppilaitoksia 98. Liki 90 % opiskeli
tutkintotavoitteisesti.

Yhteyshenkilö:
asiakasneuvoja Pia Puheloinen
Malminginkatu 6,
48600 Kotka
p. 010 395 9129
pia.puheloinen@ekami.fi
www.ekami.fi

6.2 Kouvolan seudun ammattiopisto / Oppisopimuskoulutus

Yhteyshenkilö:
koulutustarkastaja Tommi Neuvonen
Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola
p. 020 6158 124
f. 020 6153 387
tommi.neuvonen@kouvola.fi
www.kouvola.fi

Kouvolan oppisopimustoimisto toimii Kouvolan kaupungin alaisuudessa
ja on osa Kouvolan seudun ammattiopistoa. Pääasiallinen toiminta-alueemme on Pohjois-Kymenlaakso. Voimassa olevia oppisopimuksia meillä
on noin 650 yli 300:ssa eri yrityksessä.

7.1 Palvelut koulutus- ja ammatinvalintatilanteissa

Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto
Kotka, Laivurinkatu 3b		
Hamina, Maariankatu 4
kotka@mol.fi
www.mol.fi/kotka
Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto
Kouvola, Hallituskatu 7
Inkeroinen, Päätie 19
Iitti, Rautatienkatu 20
kouvola@mol.fi
www.mol.fi/kouvola

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut auttavat löytämään ratkaisuja
ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja
koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään tilanteeseensa sopiva urasuunnitelma. Palvelut on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille.
• Kotkan TE-toimisto puh. 010 19 4310
• Kouvolan TE-toimisto puh. 010 19 4303
Koulutus- ja ammattitietopalvelut
Koulutus- ja ammattitietopalvelusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista,
opintojen rahoituksesta sekä aloista ja ammateista.
• Kotkan TE-toimisto puh. 010 19 4312
• Kouvolan TE-toimisto puh. 010 19 4302
• Valtakunnallinen puhelinpalvelu Koulutuslinja p. 010 19 4901
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Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta.
Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja
työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella
olevat voivat osallistua koulutukseen.
Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi
omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena
on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Siksi se
on monipuolista ja käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työssä
oppimista.
• Kotkan TE-toimisto puh. 010 19 4312
• Kouvolan TE-toimisto puh. 010 19 4513
• www.mol.fi/koulutukset
7.2 Koulutuspalvelut työnantajille

Koulutus työnantajan ja valtion yhteishankintana
Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään
yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteis42

hankintakolutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä,
joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Lisäksi
vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen.
Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä
suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.
Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin
suunnatun palvelutuotteen perhe:
• RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia
muusta koulutuksesta.
• TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
• MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään
uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja
työntekijöitään koulutuksen avulla.
Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä henkilöstöllesi
sopiva koulutuspaketti!
• Kotkan TE-toimisto puh. 010 19 4312
• Kouvolan TE-toimisto puh. 010 19 4513
43

8. Yhteystiedot opiskelijoille
Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Merenkulku ja logistiikka

Tuula Tiihonen

050 576 5421

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Kaija Seppänen

010 395 9106

Hevostalouden pt ja
viljelijän starttikoulutus

Marjut Henttonen

044 043 2979

Puutarhatalouden pt

Merja Erkinharju

044 023 2991

Kotkan aikuislukio

Erja Hämäläinen

040 482 4788

Kouvolan Ammatillinen
Aikuiskoulutuskeskus

Marja Virtanen

020 787 9200

Kouvolan seudun ammattiopisto

Päivi Suntio

020 615 5900

yhteyshenkilö

puhelin

Haminan kansalaisopisto

Anna-Liisa Lavila

05 749 4521

Iitin kansalaisopisto

Anja Tikkanen

020 615 9776

Harjun oppimiskeskus
yhteyshenkilö

puhelin

Kielikoulutus ja maahanmuuttajakoulutus

Sari Turkia

010 395 9543

Kone- ja metalliala

Eija Suomi

010 395 9130

Rakennus-, talotekniikka-,
pintakäsittely- ja puuala

Eija Suomi

Sähkö-, automaatio- ja prosessiala

Eija Suomi

010 395 9130
010 395 9130

kansalaisopistot
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Kulttuuriala

Merja Lehtola

010 395 9114

Liiketalous ja hallinto, matkailu,
tietojenkäsittely

Pirkko Suhonen

010 395 9127

Ravitsemis- ja talousala

Pirkko Suhonen

010 395 9127
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Kotkan opisto

Maritta Heikkinen

05 234 4552

Kouvolan kansalaisopisto

Hanna Karimo-Monder

020 615 8280

Kymenlaakson opisto

Olli Laurila

020 711 8530

Kansanopistot
yhteyshenkilö

puhelin

Jamilahden kansanopisto

Urpo Wainio

05 755 6600

Kymenlaakson opisto

Olli Laurila

020 711 8530

Perheniemen evankelinen opisto

Pirkko Syrjänen,
Mari Turunen

05 757 4100

Valkealan kristillinen kansanopisto
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Korkeakoulut

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia

yhteyshenkilö

puhelin

Kouvola

Helena Luoma
/Anja Mäntysalo

050 316 0540
/050 316 0542

Kotka

Seija Sulander
/Raija Puhakka

050 316 0517
/050 316 0512

Koulutuskeskus Sinoa

Tuomo Kauha

050 316 0532

Akateemiset maahanmuuttajat,
Kouvola

Jenni Korjus

050 316 0535

Akateemiset maahanmuuttajat,
Kotka

Päivi Hännikäinen

050 316 0504

Tuija Koskipuro

044 702 8890

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkintoon johtava

05 341 4600

Täydennyskoulutus, Avoin AMK,
erikoistumisopinnot, kielikoulutus
ja työvoimapoliittinen koulutus

Koulunkäyntiavustajan koulutus

Pauliina Ahola

044 338 8974

• osastonjohtaja

Riitta Muuronen

044 702 8963

Lasten ja nuorten erityisohjaajan
koulutus

Maritta Mörk-Huttunen

044 338 8975

• johtaminen, liiketalous,
muotoilu ja media

Seppo Harmaala

044 702 8965
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• puunjalostus ja metsätalous

Sami Perttola

044 702 8425

• merenkulku

Suvi-Tuuli Lappalainen

044 702 8521

• tekniikka ja kielikoulutus

Päivi Kitunen

044 702 8221

• sosiaali- ja terveysala

Tuija Lindberg

044 702 8928

• sosiaali- ja terveysala

Tiina Kirvesniemi

044 702 8976

oppisopimuskoulutus
yhteyshenkilö

puhelin

Kouvolan seudun ammattiopisto /
Oppisopimustoimisto

Tommi Neuvonen

020 615 8124

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Pia Puheloinen

010 395 9129

työ- ja elinkeinotoimistot
Koulutuslinja

Kesäyliopisto

Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto
Kymenlaakson kesäyliopisto
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yhteyshenkilö

puhelin

Olli Mustapää

040 555 9094

Kotkan toimisto

05 229 6800

Kouvolan toimisto

05 229 6850

Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto

010 19 4901
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu

010 19 4310

Koulutus- ja ammattitietopalvelu

010 19 4312

Työvoimakoulutus

010 19 4312

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu

010 19 4303

Koulutus- ja ammattitietopalvelu

010 19 4302

Työvoimakoulutus

010 19 4513
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Liiketalous ja hallinto, matkailu,
tietojenkäsittely

Päivi Parkko

010 395 9600

Merenkulku ja logistiikka

Matti Sulin

010 395 9450

Oppisopimuskoulutus

Pirjo Ranta

010 395 9336

Ravitsemis- ja talousala

Virpi Äijälä

010 395 9526

Rakennus-, talotekniikka-,
pintakäsittely- ja puuala

Kari Kauppinen

010 395 9316

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hilkka Huisko

010 395 9650

Sähkö-, automaatio- ja prosessiala

Kimmo Kallioniemi

010 395 9409

Hevostalouden pt ja
viljelijän starttikoulutus

Marjut Henttonen

044 043 2979

Puutarhatalouden pt

Merja Erkinharju

044 023 2991

Kotkan aikuislukio

Erja Hämäläinen

040 482 4788

Kouvolan Ammatillinen
Aikuiskoulutuskeskus

Marja Virtanen

020 787 9200

9. Koulutus- ja kehittämispalvelut yrityksille ja yhteisöille
Alueemme menestys on yhteinen asiamme
Kun haluat kehittää tai kehittyä, Kymenlaakson oppilaitokset tarjoavat
neuvontaa ja ohjausta, koulutusta ja asiantuntijapalveluita. Edustamme
aikuiskoulutusta ammatillisesta peruskoulutuksesta korkea-asteen opintoihin. Näin pystymme laaja-alaisesti vastaamaan eri henkilöstöryhmien
kehittämis- ja koulutustarpeisiin.
Avoimen koulutustarjonnan lisäksi suunnittelemme ja toteutamme koulutusta sekä kehittämishankkeita yritysten ja julkisten organisaatioiden tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä aikuiskoulutuksen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää!
Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot
Harjun oppimiskeskus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
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yhteyshenkilö

puhelin

Kielikoulutus ja maahanmuuttajakoulutus, projektit

Paavo Ahosola

010 395 9270

Kone- ja metalliala

Ilpo Ristola

010 395 9400

Kulttuuriala

Eija Vajavaara

010 395 9346
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Kouvolan seudun ammattiopisto

Marja Sarante

020 615 6145

kansalaisopistot

Kymenlaakson opisto

Olli Laurila

020 711 8530

Perheniemen evankelinen opisto

Pirkko Syrjänen,
Mari Turunen

05 757 4100

Valkealan kristillinen kansanopisto

05 341 4600

yhteyshenkilö

puhelin

Haminan kansalaisopisto

Anna-Liisa Lavila

05 749 4521

Koulunkäyntiavustajan koulutus

Pauliina Ahola

044 338 8974

Iitin kansalaisopisto

Anja Tikkanen

020 615 9776

Lasten ja nuorten erityisohjaajan
koulutus

Maritta Mörk-Huttunen

044 338 8975

Kotkan opisto

Mika Kempas

05 234 4550

Kouvolan kansalaisopisto

Hanna Karimo-Monder

020 615 8280

yhteyshenkilö

puhelin

Kymenlaakson opisto

Olli Laurila

020 711 8530

Kouvola

Helena Luoma
/Anja Mäntysalo

050 316 0540
/050 316 0542

Kotka

Maija Mikkilä

050 316 0509

Koulutuskeskus Sinoa

Tuomo Kauha

050 316 0532

Akateemiset maahanmuuttajat,
Kouvola

Jenni Korjus

050 316 0535

Kansanopistot

Jamilahden kansanopisto
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yhteyshenkilö

puhelin

Urpo Wainio

05 755 6600

Korkeakoulut

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia
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Akateemiset maahanmuuttajat,
Kotka
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osastonjohtaja
Tiimi-, johtoryhmä- ja esimiestyö

Päivi Hännikäinen

050 316 0504

Riitta Muuronen

044 702 8963

Seppo Harmaala

044 702 8965

Metsä- ja puutalouden
koulutukset

Sami Perttola

044 702 8425

Markkinointiviestintä ja
yhteystoiminta

Pia Paukku

044 702 8510

Sosiaali- ja terveysalan
koulutukset

Tuija Lindberg

044 702 8928

Sosiaali- ja terveysalan
koulutukset

Tiina Kirvesniemi

044 702 8976

Kesäyliopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto
Kotkan toimisto
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yhteyshenkilö

puhelin

Olli Mustapää

040 555 9094

Kouvolan toimisto

05 229 6850

oppisopimuskoulutus
yhteyshenkilö

puhelin

Kouvolan seudun ammattiopisto /
Oppisopimustoimisto

Tommi Neuvonen

020 615 8124

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Pia Puheloinen

010 395 9129

yhteyshenkilö

puhelin

työ- ja elinkeinotoimistot

Kotkan työ- ja elinkeinotoimisto

Yhteishankintakoulutus

010 19 4312

Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto

Yhteishankintakoulutus

010 19 4513

05 229 6800
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Katso tuorein tieto osoitteesta www.kymiedu.fi

Esite on tehty Opin Ovi Kymi -projektissa v. 2009.

