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Opinto-ohjaajat /uravalmentajat  

Pehkonen
Henna 
opinto-ohjaaja

040 483 2866 PALVELUJEN KOULUTUSALA /Liiketoimintapalvelun tiimi
- Liiketoiminnan perustutkinto
- Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
- Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
- Liiketoiminnan ammattitutkinto
- Lähiesimiestyön ammattitutkinto
- Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
- Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 
- Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
- Tullialan ammattitutkinto (ulkopuolinen oppisopimus)

Haapio Anna
opinto-ohjaaja

040 672 2805 HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Hyvinvoinnin tiimi
- Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
- Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 
- Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 
- Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
- Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 
- Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
- Vanhustyön erikoisammattitutkinto  
- Hoiva-avustajan koulutus

HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Ravinto- ja puhtauspalvelun tiimi
- Elintarvikealan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
- Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
- Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Irina 
Grishankova
opinto-ohjaaja

 040 154 7292 TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Talotekniikan tiimi
- Laboratorioalan perustutkinto
- Prosessiteollisuuden perustutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
- Talotekniikan perustutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
- Talotekniikan ammattitutkinto 
- Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
- Talotekniikan erikoisammattitutkinto

TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Luovien alojen tiimi
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, elektroniikka- ja 
   hyvinvointiteknologia-asentaja

Lehtinen
Johannes
opinto-ohjaaja

040 740 7619 PALVELUJEN KOULUTUSALA /  Luonto- ja matkailualan tiimi
- Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
- Maatalousalan perustutkinto
- Matkailualan perustutkinto  
- Metsäalan perustutkinto (ei metsäkoneenkuljetuksen osaamisala)
- Kalatalouden ammattitutkinto
- Maatalousalan ammattitutkinto 
- Metsäalan ammattitutkinto 

PALVELUJEN KOULUTUSALA / Teknisen palvelun tiimi
- Autoalan perustutkinto
- Logistiikan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala
- Turvallisuusalan perustutkinto
- Turvallisuusalan ammattitutkinto
- Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
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Opinto-ohjaajat /uravalmentajat  

Kakkonen 
Minna
uravalmentaja

 040 483 2858 TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Talotekniikan tiimi
- Laboratorioalan perustutkinto
- Prosessiteollisuuden perustutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 
- Talotekniikan perustutkinto 
- Talotekniikan ammattitutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
- Talotekniikan erikoisammattitutkinto
 
TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Luovien alojen tiimi
- Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- Taideteollisuusalan perustutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, elektroniikka- ja 
   hyvinvointiteknologia-asentaja
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistonkehittäjä
- Taideteollisuusalan ammattitutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 

TEKNIIKAN KOULUTUSALA / 
Rakentamisen ja teollisuuden tiimi
- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
- Puuteollisuuden perustutkinto
- Pintakäsittelyalan perustutkinto
- Rakennusalan perustutkinto,  (ei maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa)
- Koneistajan ammattitutkinto
- Puuteollisuuden ammattitutkinto
- Tuotantotekniikan ammattitutkinto

VALMA- koulutus

Korhonen 
Rainer 
uravalmentaja

040 488 4386 PALVELUJEN KOULUTUSALA/ Teknisen palvelun tiimi 
- Autoalan perustutkinto
- Logistiikan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,  kiinteistöhoidon osaamisala
- Turvallisuusalan perustutkinto
- Vartijan ammattitutkinto
- Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 

PALVELUJEN KOULUTUSALA /Liiketoimintapalvelun tiimi
- Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
- Liiketoiminnan perustutkinto
- Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
- Liiketoiminnan ammattitutkinto
- Lähiesimiestyön ammattitutkinto
- Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
- Tullialan ammattitutkinto (ulkopuolinen oppisopimus)
- Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
- Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto  

PALVELUJEN KOULUTUSALA /Luonto ja matkailun tiimi
- Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
- Maatalousalan perustutkinto
- Matkailualan perustutkinto
- Metsäalan perustutkinto  (ei metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa)
- Kalatalouden ammattitutkinto
- Luonto- ja ympäristöalan ammattitutkinto
- Maatalousalan ammattitutkinto
- Metsäalan ammattitutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja



9      Kouvolan seudun ammattiopisto  |  opiskelijan opas  2021 

Opinto-ohjaajat /uravalmentajat  

Pakkala Kati
opinto-ohjaaja

040 538 7997 TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Luovien alojen tiimi 
- Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- Taideteollisuusalan perustutkinto  
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjät
- Taideteollisuusalan ammattitutkinto 
- Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 
 
TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Rakentamisen ja teollisuuden tiimi
- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
- Puuteollisuuden perustutkinto 
- Pintakäsittelyalan perustutkinto 
- Rakennusalan perustutkinto 
- Koneistajan ammattitutkinto 
- Tuotantotekniikan ammattitutkinto 
- Puuteollisuuden ammattitutkinto 

VALMA- koulutus

Pyötsiä Sari
uravalmentaja

040 672 2872 HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Hyvinvoinnin tiimi 
- Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
- Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto  
- Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 
- Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
- Päihdetyön ammattitutkinto
- Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 
- Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 
- Vanhustyön erikoisammattitutkinto  

HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Ravinto- ja puhtauspalvelun tiimi 
- Elintarvikealan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
- Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
- Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
- Hoiva-avustajan koulutus

Spolander 
Merja
opinto-ohjaaja

040 740 7649 HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Hyvinvoinnin tiimi
- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
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