
Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! 
 



Optimaalista ohjausta Vaasassa !  
perjantaina 30.10.2015  
  
klo 9.15             Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo 
                            Kahvi + sämpylä 
klo 9.30              Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta, VAO:n Opot; 
Riitta Eskola,Minna Eteläpää, Erika Perander, Jura Räsänen, Heli 
Kantola 
   
klo 10.30           Kone- ja metallialan koulutus, lehtori Reima Mänty  
 
klo 11.00           Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, lehtori Mikko 
Aho 
  
klo 11.30           Ruokailua ja vapaata keskustelua 

 



Uudet opetussuunnitelmat 
• Osaamisperustaisuus 

– Opetussuunnitelma määrittää, mitä osaamista 
opiskelijan on hankittava ja osoitettava. 
 

• Osaaminen on pisteytetty osaamispisteisiin 
(osp). 
– Pisteytys ei ole sidottu mihinkään tuntimäärään. 
– Pisteytys perustuu osaamisen kattavuuteen, 

vaikeusasteeseen ja merkittävyyteen koko 
tutkinnossa. 



Ammatillinen perustutkinto 180 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 
 
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp  
 
 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/amma
tillinenperuskoulutus 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenperuskoulutus
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenperuskoulutus


Koulutustarjonta / Palvelut 

• VALMA-koulutus 
– Ammattistartti, maahanmuuttajien ammatilliseen 

peruskoulutukseen valmistava koulutus, 
kotitalousopetus ja VAUHTI samassa 
opetussuunnitelmassa 

– yhtenäinen koulutuskokonaisuus, jossa kuitenkin 
huomioidaan erilaisten kohderyhmien erityistarpeet 

 
HAKUAIKA: 24.5.—26.7.2016 www.opintopolku.fi 
 

http://www.opintopolku.fi/


Koulutustarjonta / Palvelut 
• Lähihoitaja, 70 pk ja 33 yo 

– Asiakaspalvelu ja tietohallinta 
– Ensihoito 
– Kuntoutus 
– Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 
– Mielenterveys- ja päihdetyö 
– Sairaanhoito ja huolenpito 
– Suun terveydenhoito 
– Vammaistyö 
– Vanhustyö 

(ei enää soveltuvuuskoetta) 



Koulutustarjonta / Palvelut 
• Merkonomi, 50 pk ja 12 yo 

– asiakaspalvelu ja myynti 
– talous-ja toimistopalvelut 

• Datanomi, 26 pk ja 4 yo 
– ohjelmistotuotanto 
– käytön tuki 

• Media-assistentti,  
20 pk ja 2 yo 

• Turvallisuusvalvoja,  
24 pk ja 2 yo  

(ei enää soveltuvuuskoetta) 
 

 



Koulutustarjonta / Palvelut 

• Parturi-kampaaja, 18 pk ja 2 
yo 

 
• Kosmetologi, 18 pk ja 2 yo 

 
(ei enää soveltuvuuskoetta) 



Koulutustarjonta / Palvelut 
 

• Kokki 
• Tarjoilija           60 pk ja 18 yo 
• Vastaanotto- 
 virkailija 
 
– Matkailupalvelujen tuottaja, 

18 pk ja 2 yo 
 

• Toimitilahuoltaja, 10 pk 
 

• Cook, haku suoraan 
oppilaitokseen tammikuussa 
2016 

 



Koulutustarjonta / Tekniikka 

• Sähkö- ja 
automaatioasentaja,  
48 pk ja  2 yo 

• Elektroniikka- ja ICT-
asentaja,  20 pk ja 2 yo 

• Kiinteistönhoitaja, 16 pk 
• Artesaani 16 pk ja 2 yo 
 



Koulutustarjonta / Tekniikka 

• Talonrakentaja 36 pk ja 2 
yo 

• Maarakennuskoneen 
kuljettaja  18 pk ja 2 yo 
(Kokkola 2016) 

  
Terveydentilavaatimukset  
(SORA, Määräys 23.12.2011 nro 8/011/2011) 

 
 

 



Koulutustarjonta / Tekniikka 
• Ajoneuvoasentaja,  

38 pk ja 2 yo 
• Putkiasentaja, 

Ilmanvaihtoasentaja  
36 pk ja 4 yo 
 



Koulutustarjonta / Tekniikka 
• Koneistaja, 

Levyseppähitsaaja, 
Kunnossapitoasentaja,  
54 pk ja 2 yo 

 



Ylioppilaspohjainen koulutus 

• Ylioppilaspohjainen koulutus omana YO-ryhmänään:  
– lähihoitajat, merkonomit ja hotelli-, ravintola- ja 

cateringala  

• Muissa koulutuksissa integroitu 
• Kaikille tunnustetaan aikaisemman osaamisen 

perusteella 57 osp 
• Opintojen kesto noin 2 vuotta 



Kahden tutkinnon suorittaminen 
• Lukiokursseja opiskellaan VAO:ssa 1.-2. vuotena 

ja Vaasan lyseon lukiossa 3. vuotena 
• Opiskelijalle tarjotaan 3 vuodessa mahdollisuus 

suorittaa ammatilliset opinnot ja 
ylioppilastutkinto 

• VAO:ssa tarjottavat lukio-opinnot: 
– Kielet (äi, ru, en), terveystieto  ja lyhyt  matematiikka 
– Kielet (äi, ru, en), terveystieto ja psykologia 
– Kielet (äi, ru, en), terveystieto, pitkä matematiikka ja 

fysiikka; vain tekniikan yksikössä 
• Lukuaineiden keskiarvo väh. 7,0. 

 
 

 



Urheilupainotus 
• Urheilupainotus antaa aktiivisesti urheileville, huippu-

urheiluun tähtääville opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella 
täysipainoisesti opintojen ohella. 

  
• Vaasassa urheilupainotus kattaa uinnin, jalkapallon, jääkiekon, 

salibandyn, taitoluistelun ja tietyt yksilölajit. Mukana olevat 
saavat ohjattua valmennusta. 

   
• Urheilupainotukseen haetaan erikseen. 

 Tomas Brännkärr 
koordinaattori 



Nuori yrittäjyys NY 
 

• NY-yritys on opiskelijoiden muodostama harjoitusyritys, toimii yhden 
vuoden (lukukausi tai kalenterivuosi) ajan 

• Tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja 
toimintatavan oppiminen 

• Toimii oikealla rahalla ja voi myydä tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille 
 
Lukuvuoden vaiheet: 
 

• Ideointi ja oman ryhmän luonti 
• Yrityksen toimintasuunnitelma ja tehtävät 
• Yrityksen perustaminen  
• Idean ja tuotteen tai palvelun kehittäminen  
• Liiketoiminta ja myynti alkaa  
• Osavuosikatsaus 
• Alueelliset NY-messut 
• Kevään loppurutistus (myyntiä ja toimintaa)  
• Vuosikertomus ja yrityksen lopetus 

 



• Noin 100 opiskelijaa  lähtee  ulkomaan 
jaksolle  VAO:n kautta joka lukuvuosi 

– Jaksot ovat 1-12 viikkoa 
– Jaksot koostuvat pääasiassa 

työssäoppimisesta mutta myös 
opiskelusta ulkomaisten 
partnereiden oppilaitoksissa 
 

• VAO järjestää vaihdot eri hankkeiden 
kautta ja maksaa opiskelijan matkat ja 
asumisen. Kaikilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus lähteä  ulkomaille. 
 

• Ulkomaanjaksot eivät pidennä 
opiskeluaikaa vaan hyväksytään osana 
opiskelua. 

 
• Kaikille opiskelijoille tarjotaan 

mahdollisuus valita kansainvälinen 
opintopolku ,joka antaa opiskelijalle 
valmiudet toimia kansainvälistyvässä 
työelämässä ja yhteiskunnassa  

        (kulttuuriopiskelut, globalisaatio,     
         kieliopinnot, ulkomaanharjoittelut) 

 

Continue  

Kansainvälinen toiminta 



• VAO:lla on yhteistyökumppaneita seuraavissa 
maissa  jossa  ulkomaanjaksot  suoritetaan: 

– Ruotsi  
– Norja  
– Tanska  
– Viro 
– Liettua  
– Tsekki  
– Puola 
– Unkari 
– Saksa  
– Iso-Britannia  
– Irlanti,  
– Hollanti  
– Espanja 
– Turkki  
– Slovenia 
– Intia 
– Tansania 
– Japani 

Kansainvälinen yhteistyö 



Yhteishaku 2016 
Hakuaika 

23.2.-15.3.2016 
www.opintopolku.fi 

 
Lisähaku kesällä 

www.opintopolku.fi 
 

Vanhempainilta 9-
luokkalaisten 

vanhemmille to 
28.1.2016 klo 18 

tekniikan yksikössä 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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