Valkeakosken ammattiopisto

Miksi ammatillinen koulutus uudistui?
Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteena on, että koulutus vastaa nopeasti muuttuviin yhteiskunnan osaamistarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa joustavasti eri ympäristöissä. Uudistus tuo lisää joustoa ja selkeyttä työelämässä oppimiseen ja
vahvistaa ammattiosaamista. Nykyään on vähemmän tutkintoja, mutta ne ovat laaja-alaisempia. Aiempaa laaja-alaisemmat tutkinnot vastaavat paremmin työelämän osaamisvaatimuksiin. Opiskelijat voivat erikoistua tutkintojen sisällä ja valinnaisuus lisääntyy.

Opiskelija opiskelee vain puuttuvat palaset
Opiskelija täydentää osaamistaan tarpeisiinsa räätälöidyllä ohjelmalla. Hänelle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
(HOKS), johon kirjataan myös työelämässä oppiminen ja sen tavoitteet. Opiskelija opiskelee vain sellaista, mihin hänellä ei ole osaamista. Osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika.

Yksi tapa suorittaa ammatillinen tutkinto
Nuorilla ja aikuisilla on yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa
suorittaa tutkinto. Osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan pääosin työpaikoilla käytännön
työtehtävissä.
Ammatillisena tutkintona voi suorittaa:
• ammatillisen perustutkinnon
• ammattitutkinnon
• erikoisammattitutkinnon
• tai tutkinnon osia edellisistä
Kaikille ammatillisen perustutkinnon suorittajille kuuluvat myös yhteiset tutkinnon osat (mm. äidinkieli,
matematiikka ja yrittäjyys).

Tiesitkö, että yrittäjänä voit opiskella itsekin
oppisopimuksella?
• Voit opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja/niiden osia
kehittäen yrittäjäosaamistasi tai yrityksesi palveluja.
• Suoritat suurimman osan koulutuksesta omassa yrityksessäsi
töitä tehden. Käytännön tekemistä tuetaan oppilaitoksen järjestämällä
koulutuksella VAAOssa tai verkossa.
• Sinun tulee hankkia itsellesi mentori, joka tukee osaamisesi
kehittymistä ja antaa palautetta osaamisestasi.
• Oppisopimuksen edellytyksenä on vähintään 25 h/vko töitä,
yrityksen Y-tunnus ja eläkevakuutus.
• Opetus on pääsääntöisesti maksutonta ja lähipäivistä voidaan maksaa
opintososiaalisia etuja.
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Miten koulutustyöyhteistyö toimii?
TYÖNANTAJA
• järjestää ja varmistaa resurssit opiskelijan ohjaamiseen
• tarjoaa osaamistavoitteiden mukaisia työtehtäviä
• nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka ohjaa ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä
• solmii kirjallisen koulutus- tai oppisopimuksen
• maksaa oppisopimuskoulutuksessa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
opiskelijalle ja huolehtii siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan sovittuihin
oppilaitoksen lähipäiviin.
TYÖPAIKKAOHJAAJA
• perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
• osallistuu HOKSin laadintaan ja
päivittämiseen
• ohjaa ja tukee opiskelijaa osaamistavoitteiden mukaisissa työtehtävissä
• antaa palautetta oppimisesta ja ammattitaidon karttumisesta
• osallistuu näyttöjen suunnitteluun ja
osaamisen arviointiin.

OPISKELIJA
• osallistuu opintojensa suunnitteluun
• tekee osaamistavoitteidensa mukaisia töitä työpaikalla joko koulutus- tai
oppisopimuksella
• osallistuu HOKSin mukaisiin opetuspäiviin ja tekee oppimistehtävät
• arvioi oppimistaan ja kehittää itseään
oppijana.

OMAOHJAAJA
• laatii ja päivittää HOKSin yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa
• tekee koulutussopimuksen työnantajan
kanssa
• laatii oppisopimuksen työelämäpalveluiden avustuksella opiskelijan ja työnantajan kanssa
• seuraa opiskelijan oppimista ja antaa
palautetta yhdessä työpaikkaohjaajan
kanssa
• tukee työpaikkaohjaajaa
• järjestää opiskelijan opinnot muissa
oppimisympäristöissä
• järjestää näytöt yhdessä opiskelijan ja
työpaikan kanssa.

VAAOn TYÖELÄMÄPALVELUT
• informoi työelämää, opiskelijoita ja VAAOn henkilöstöä
• auttaa oppisopimusten solmimisessa
• asiakkuuspäällikkö allekirjoittaa oppisopimukset.

VAAOn OPINTOTOIMISTO
• maksaa työnantajan ja mentorin koulutuskorvaukset sekä opiskelijan
opintososiaaliset etuudet

Milloin oppisopimus ja milloin koulutussopimus?
Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

OPPISOPIMUS on määräaikainen työsopimus, jon-

KOULUTUSSOPIMUS on työnantajan ja kou-

• Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista
ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.

• Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen
työssäoppiminen).

Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa.
Henkilöstä tulee työntekijä.

Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa.
Henkilö säilyy opiskelijana.

• Sopii kaikenikäisille (yli 15-v).
• Opiskelija on työsuhteessa.
• Työaika keskimäärin vähintään 25 h/viikko.
• Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa.
Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle voidaan maksaa erikseen
sovittavaa koulutuskorvausta.
• Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon
suorittamisen ajaksi.

• Sopii kaikenikäisille.
• Opiskelija ei ole työsuhteessa.
• Voi ajoittautua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
• Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta
tutkinnon osasta.

ka allekirjoittavat työnantaja, opiskelija sekä koulutuksen järjestäjä.

lutuksen järjestäjän välinen sopimus, mikä annetaan
tiedoksi opiskelijalle.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS
Opinnot alkavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisella (HOKS).
Nimetty omaohjaaja laatii ja päivittää opiskelijan kanssa yhdessä suunnitelman ja opintoihin liittyvät päätökset. Työelämässä oppimisen osalta myös
työelämän edustaja on mukana. Suunnitelmaan kirjataan osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Palaute osaamisen kehittymisestä
Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä koulutuksen aikana. Oppimista arvioivat ja siitä antavat palautetta opettajat ja muut opiskelijan
opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat VAAOn edustajat, sekä työelämässä oppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKSn mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Näyttö – osaamisen osoittaminen ja arviointi
Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä pääosin aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). VAAO vastaa näytön toteuttamistavasta ja perehdyttää työelämän edustajat arviointiin. Näytön arvioi kaksi VAAOn nimeämää arvioijaa:
työelämän edustaja ja opettaja.

Mitä tukea työnantaja saa?
Tukea työpaikkaohjauksen arkeen
• Opiskelijan omaohjaaja ja työelämäpalveluiden henkilöstö auttavat mielellään kaikissa opiskelijan ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät koulutus- tai oppisopimuslomakkeista ja tämän esitteen takasivulta.
• Ohjeita ja apua löytyy ohjaan.fi- ja Parasta osaamista -sivustoilta. Sivustojen sisältö on koottu hyödyntäen uusinta tutkimustietoa, ohjaajien palautteita ja työelämän hyviä ohjauskäytänteitä. Tutustu ja ota arjen työväineeksi ohjaan.fi, blogit.gradia.fi/parasta_osaamista
sekä työelämän ja oppilaitosten kumppanuus urly.fi/1v8l.
• VAAO järjestää maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta ryhmille sekä yksilöllistä ohjausta työpaikoilla. Koulutuksen aikana käydään
läpi hyviä ohjauskäytänteitä ja esiin nousseita asioita.
Koulutuskorvaus
Oppisopimustyönantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta perustutkinnoissa 0-150 €/kk. Se neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Yrittäjälle omassa yrityksessä järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa ei makseta koulutuskorvausta. Koulutuskorvausta voidaan kuitenkin maksaa
toiselle yritykselle yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Koulutussopimuksessa ei makseta koulutuskorvausta.
Palkkatuki
Jos työnantaja palkkaa työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen, on hänestä mahdollisuus hakea palkkatukea TE-toimistosta. Lue lisää urly.fi/1tj3
Kuntoutusraha
Jos työnantaja palkkaa kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön oppisopimuskoulutukseen, kannattaa tarkistaa kuntoutusrahan hakumenettely KELAn paikallistoimistosta tai työntekijän työeläkeyhtiöstä.
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VAAOrekry – tavoita tarvitsemasi tekijät!

VAAOrekry on Valkeakosken ammattiopiston palvelu, jonka kautta työnantajien on entistä helpompi tavoittaa opiskelijat.
Sovelluksena toimii ura- ja rekrytointijärjestelmä Tiitus.
Työnantajat voivat ilmoittaa yrityksessään avoinna olevista työpaikoista, keikkatöistä, projekteista sekä koulutus- ja oppisopimuspaikoista. VAAOrekry
etsii soveltuvia opiskelijoita tai jo ammattiin valmistuneita ehdokkaita yritykselle ja työnantajan on helppo lähettää VAAOrekryn kautta yhteydenottopyyntö
heille. Tiituksen avulla voi tavoittaa usean eri oppilaitoksen opiskelijat yhdellä ilmoituksella.
Tutustu tiitus.fi/vaao ja rekisteröidy heti käyttäjäksi maksuttomasti!

Miten VAAO palvelee yrityksiä osaamisen kehittämisessä?
Selvitämme yrityksenne moninaiset osaamistarpeet yksittäisen henkilön, tietyn ammattialan
tai koko henkilöstön osalta.
Laadimme kartoituksen pohjalta koulutussuunnitelman, jossa yhdistyvät sekä yrityksen-

ne kehittämistarve että yksittäisen työntekijän
osaamisen kehittäminen.
Suunnitelmasta etenemme toteutuksen
suunnitteluun - esittelemme eri koulutusmahdollisuuksia ja jatkamme koulutuksen suunnittelua yhdessä yrityksenne kanssa.
Koulutusten lähtökohtana on tuottaa asiakkaillemme räätälöityjä koulutusratkaisu-

ja. Koulutusmuotoina ovat tarpeen mukaan
esimerkiksi perinteinen lähiopetusta, lyhyet
intensiivijaksot, työelämässä oppiminen tai
verkko-opiskelu.

Toimimme yhteistyössä TE-palveluiden kanssa ja etsimme ratkaisuja yritystenne työvoimatarpeeseen kouluttamalla
osaajia esim. rekry-, täsmä- ja muutoskoulutuksella. Löydät lisätietoa erilaisista työvoimakoulutuksista osoitteesta

urly.fi/1tj0
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Tutkintoon johtava koulutus VAAOssa
Perustutkinnot
Autoalan perustutkinto
- ajoneuvoasentaja
- pienkonekorjaaja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
- kampaaja
- kosmetiikkaneuvoja
- kosmetologi
- parturi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
- koneasentaja
- koneistaja
- levyseppähitsaaja
Liiketoiminnan perustutkinto
- merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin osaaja
- merkonomi, Kansainvälisen kaupan osaaja
- merkonomi, Kirjastopalvelujen osaaja
- merkonomi, Talouspalvelujen osaaja
Pintakäsittelyn perustutkinto
- maalari

Puhtaus ja kiinteistäalan perustutkinto
- kiinteistönhoitaja
Rakennusalan perustutkinto
- talonrakentaja
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
- kokki
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
- automaatioasentaja
- sähköasentaja

Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot
Hius- ja kauneudenhoitoalan
erikoisammattitutkinto
Isännöinnin ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan
ammattitutkinto
Taideteollisuusalan ammattitutkinto,
sisustaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
- lähihoitaja

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto
- sisustaja

Yrittäjän ammattitutkinto

Talotekniikan perustutkinto
- putkiasentaja
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
- datanomi

Prosessiteollisuuden perustutkinto
- prosessinhoitaja

Lyhyt- ja korttikoulutukset VAAOssa
VAAOn pätevyys- ja korttikoulutuksilla varmistat, että ammattitaitosi on ajan tasalla ja
säännösten mukainen. Meillä alkaa tasaisin väliajoin mm. seuraavia koulutuksia:
Anniskelupassikoulutus
Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi
Ensiapukoulutukset
Alkusammutuskoulutus
Trukkikoulutus
Tulityökoulutus
Työpaikkaohjaajakoulutus
Työturvallisuuskoulutus
Sähkötyöturvallisuuskoulutus
Sähköturvallisuustutkinnot
Muita räätälöityjä lyhytkoulutuksia teemme yritysten tarpeiden mukaan.

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

Alihankintapalveluja yrityksille

Seuraa meitä!

Alla muutamia esimerkkejä alihankintapalveluistamme:
Tiimityötaitoiset liiketalouden ja kaupan opiskelijat tekevät opinnoissaan työelämälähtöisiä projekteja.
Katso lisää www.vaao.fi/tyoelamalle/myynti-ja-markkinointi/
tai ota yhteyttä
koulutuspäällikkö Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila@vaao.fi
VAAOn metalliosasto tarjoaa asiakkaille monipuolisesti erilaisia metallialan alihankintapalveluja, kuten
koneistus-, koneenasennus-, hitsaus- sekä levytöitä.
Katso lisää www.vaao.fi/asiakaspalvelut/metallin-palvelut/
tai ota yhteyttä
koulutuspäällikkö Ville Järvinen
puh.044 706 1143
ville.jarvinen@vaao.fi

VAAO.fi

https://www.facebook.com/vaao.fi/

Sisustusalan opiskelijat tarjoavat sisustusalan palveluja sekä suunnitteluun että pintaremontointiin.
Katso lisää www.vaao.fi/asiakaspalvelut/sisustussuunnittelu/
tai ota yhteyttä
opettaja Sanna Toijala
puh. 044 706 1235
sanna.toijala@vaao.fi

TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEYSTIEDOT
Asiakkuuspäällikkö Johanna Veijonen
044 906 0445, johanna.veijonen@vaao.fi
Työelämäkoordinaattori Teija Kunelius
044 706 1088, teija.kunelius@vaao.fi

Valkeakosken ammattiopisto
PL 119, Vanhankyläntie 2
37601 Valkeakoski

Yrityskoulutussuunnittelija Paul Välimaa
040 730 8844, paul.valimaa@vaao.fi
Työpajapäällikkö Mirkka Nummela
044 706 1044, mirkka.nummela@vaao.fi
vaao.fi
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