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VAAO
Ammatilliset opinnot
Ammatilliset opinnot antavat hyvät valmiudet
työelämään sekä jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun. Opintoihin sisältyy paljon opiskelua
työpaikoilla ja osaaminen osoitetaan näytöillä
käytännön työtehtävissä.

Koulutus- ja oppisopimus sekä
näytöt

Oppimisesta työelämässä tehdään koulutustai oppisopimus. Opiskelun aikana on useita työelämäjaksoja, joiden aikana opit uutta, saat näyttää osaamista ja luot kontakteja
työelämään.
Koulutussopimuksella opiskellessa opiskelija
ei saa palkkaa eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta. Osa opinnoista voidaan suorittaa
palkallisena oppisopimuksena. Tämä edellyttää,
että löytyy työnantaja, joka on valmis palkkaamaan opiskelijan määräajaksi sekä kykyä itsenäiseen opiskeluun.
Yksi osa arviointia ovat näytöt, jossa opiskelija
osoittaa käytännön työtilanteissa, miten hyvin
hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma HOKS
Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan mm. aiemmin hankitun
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta,
hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen
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osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja
tuesta, myös erityisestä tuesta.

Opiskeluympäristöt
VAAO on kuin monialatehdas: meiltä löytyy rakennustyömaa, ravintola, autokorjaamo, parturi-kampaamo, kosmetologi, sähkö- ja metallityösali ja ulkopuolisilla työpaikoilla vielä paljon
lisää! Työpaikoilla oppiminen parantaa myös
työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Omaohjaaja
Omaohjaaja on henkilö, jonka puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Omaohjaajan
kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma HOKS ja omaohjaajan
tapaamisissa käsitellään opintojen kannalta
ajankohtaisia asioita.

Kansainvälisyys
Kansainvälisyys VAAOssa on työssäoppimista ulkomailla, kotikansainvälisyyteen liittyvää
toimintaa Campuksella sekä oman kieli- ja
kulttuuripääoman vahvistamista. Kansainvälisessä toiminnassa saa valmiuksia ja rohkeutta
toimia kansainvälisessä työ- ja elinympäristössä
sekä arvokasta kokemusta myös arkioppimisen
kautta. Kansainvälisyysvastaava tiedottaa lukuvuosittain mahdollisuuksista kansainväliseen
työssäoppimiseen.
Edellytyksenä ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle on pääsääntöisesti, että olet täyttänyt 18
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vuotta ennen jakson alkamista. Ennen ulkomaille lähtöä varmistetaan, että sinulla on valmiudet
lähtöön, kaikki tarvittavat asiakirjat kunnossa ja
riittävä kieli- ja kulttuuriosaaminen.

VAAO - sopivan kokoinen
VAAO on lähellä Tamperetta, josta on hyvät
yhteydet VAAOlle. Linja-autot kyyditsevät sinut
VAAOn viereen myös lähikunnista. Mutta jos tulet autolla, niin VAAOssa on ilmaiset parkkipaikat koulupäivän ajaksi.
Päiväsi alkaa mukavasti VAAOn tarjoamalla
aamupuurolla. Myös kahviomme palvelee sinua
koulupäivän ajan. Myynnissä on myös opiskelijatyönä tehtyjä maukkaita ruokia ja leivonnaisia
sekä makeisia että kylmiä ja kuumia juomia. Perustutkintoihin kuuluu maittava lounas.
Välitunneilla voit pelata liitokiekkoa, pingistä
tai biljardia. Ulkona voi pelata korista ja sopivalla säällä rantalentopalloa. VAAOssa on myös
hyvin varusteltu kuntosali.
VAAO on sopivan kokoinen, opiskelemme samalla alueella kaikki, joten kavereiden kanssakin pystyy tauoilla juttelemaan.

Me olemme monien mahdollisuuksien
VAAO.

Y H T E I S H A K U
Tekniikan alat

Palvelualat

Autoalan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

- autotekniikan osaamisala

- asiakaspalvelun osaaja

ajoneuvoasentaja

- talouspalvelujen osaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

- kansainvälisen kaupan osaaja

- tuotantotekniikan osaamisala

merkonomi

- asennuksen ja automaation osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

koneistaja, levyseppähitsaaja, koneasentaja

IT-tukihenkilö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

sähköasentaja, automaatioasentaja

- ihon hoidon osaamisala
- hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala

Prosessiteollisuuden perustutkinto
- paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden osaamisalat
prosessinhoitaja

- kampaajatyön osaamisala
- parturityön osaamisala
kampaaja, parturi, kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja

Rakennusalan perustutkinto
- talonrakennuksen osaamisala

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

talonrakentaja

- ruokapalvelun osaamisala

Talotekniikan perustutkinto

kokki				

- putkiasennuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

putkiasentaja

- lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Pintakäsittelyalan perustutkinto

- sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

- rakennusmaalauksen osaamisala

- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

maalari

lähihoitaja

		

VALMA, ei valmista tutkintoon

#väylätauki
Valkeakosken ammattiopistossa voit opiskella ammatillisen perustutkinnon. Suoritettu perustutkinto
antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja avaa ovet työelämään.
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Ammatillinen
oppilalaitos
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Peruskoulu

Lisää tietoa löydät www.vaao.fi/yhteishaku
www.vaao.fi

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä
vain alemman asteen
opinnot suorittanut voi
opiskella ylemmän asteen koulutuksessa, mutta opinnoissa voi edetä
montaa reittiä

Valkeakosken ammattiopistossa on 12 ammatillista perustutkintoa ja
monta osaamisalaa. VAAO sijatsee Valkeakoski Campuksella, lukio ja
HAMK ovat lähellä, helpottaa mm. kaksoistutkinnon suorittamista.
VAAOssa voit kokea oppimisen iloa osaavien opettajien ja koko henkilöstön ohjauksessa. Kansainvälisyystoimintamme tarjoaa opiskelijoillemme
mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen.
Opiskelu VAAOssa edellyttää opiskelijoilta vastuuta omasta oppimisesta
ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi. Tästä meillä on esimerkkeinä monia menestystarinoita.
VAAO katsoo tarjonnassaan eteenpäin. Pidämme huolen siitä, että
tänään aloitettu koulutus vastaa työelämän tarpeita myös huomenna.
Tutkinto VAAOsta on kovaa valuuttaa työmarkkinoilla ja avaa sinulle tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia. VAAOssa opiskelet omien tavoitteidesi mukaan.

Yhteishaku 23.2.-23.3.2021
Voit hakea VAAOn yhteishaussa ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, jos
•

saat perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2021 tai olet saanut sen sitä ennen

•

sinulla ei ole vielä toisenasteen tutkintoa ja korkeakoulututkintoa.

Hakutoivejärjestys on sitova, eli jos tulet hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle, et voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiin. Ylemmän hakutoiveen opiskelupaikan vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.

Yhteishaun askeleet
1.

Selaa opiskelupaikkoja VAAOn sivuilla. Löydettyäsi sopivan tutkinnon, klikkaa siinä olevaa linkkiä Opintopolkuun.

2.

Laita hakulomakkeelle koulutukset järjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on mieluisin hakutoiveesi. Voit tulla valituksi vain
ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat.

3.

Jos valitsemaasi alaan kuuluu pääsy- tai soveltuvuuskoe, saat VAAOsta kutsun ohjeineen sähköpostissa. Tutustu kutsun mukana
tuleviin ohjeisiin ja osallistu kokeeseen.

4.

Saat tiedon yhteishaun tuloksista 17.6. sähköpostiisi Opetushallitukselta. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella,
saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta ota vastaan tai peru opiskelupaikka. Ota paikka vastaan viimeistään 1.7.2021.

5.

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan OPH:n sähköpostissa tulleen linkin kautta, saat sen jälkeen sähköpostia tai postia
VAAOlta. Lue postissa tulevat ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

6.

Jos et saanut opiskelupaikkaa, saat tiedon myös siitä sekä tietoa, miten haet jatkuvalla haulla mahdollisesti yhteishaussa vapaiksi
jääneille paikoille.

Harkintaan perustuva valinta
Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Voit hakea, kun:
•

sinulla on oppimisvaikeuksia

•

sosiaaliset syyt edellyttävät sitä

•

sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)

•

koulutodistuksiasi ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haet ulkomaisella todistuksella)

•

kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Täytä hakemus opintopolussa ohjeiden mukaan. Toimita VAAOlle selvitys erityisesti syistä, esim. asiantuntijan lausunto, todistus oppimisvaikeuksista. Toimita selvitys ennen yhteishaun päättymistä osoitteeseen:
Valkeakosken ammattiopisto/
harkintaan perustuva valinta
PL 119
37601 Valkeakoski
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Ammattipolkua kulkevat kaikki
Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä (osp).
• ammatilliset tutkinnon osat, 145 osp
• yhteiset tutkinnon osat, 35 osp (pakolliset 26 osp ja valinnaiset 9 osp)
Yhteiset tutkinnon osat:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

10 hyvää syytä tulla VAAOn!
1.

Monipuolinen ja laaja tarjonta ammatillisia
perustutkintoja.

2.

Mutkattomasti oppimaan työelämään koulutus- tai oppisopimuksella.

3.

Työntekoa oikeille asiakkaille opintojen alusta
asti.

4.

Tukea ja ohjausta opintoihin mm. omaohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori,
psykologi.

5.

Informaatiokeskuksessa voi mm. tulostaa,
lainata kirjoja ja opiskeluvälineitä sekä saada opastusta tiedonhakuun ja ohjelmistojen
käyttöön.

6.

Kaveripiirisi pysyy koossa, kun kaikki opiskelevat samalla kampusalueella alasta riippumatta.

7.

Ilmainen aamupuuro, lounas (perustutkinnot),
kuntosali ja parkkipaikkoja opiskelijoille.

8.

Mahdollisuus tuoda omaa osaamista näkyväksi niin kansallisissa kuin kansainvälisissä
kilpailuissa.

9.

Campus-alueella sijaitseva lukio mahdollistaa kaksoistutkinnon, yhteisiä tapahtumia ja
projekteja.

10. VAAO on savuton oppilaitos. Työskentelemme
aktiivisesti monin eri tavoin savuttoman arjen
puolesta, terveydenhoitajat antavat tukea ja
neuvoja tupakoinnin lopettamiseen.
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Autoalan perustutkinto
Autotekniikan osaamisala,
ajoneuvoasentaja
Ajoneuvoasentaja toimii auto- ja konekorjaamolla monipuolisissa huoltotehtävissä. Tietokoneavusteinen mittaus ja testaus, järjestelmien vianhaku ja
osavaihtotekniikat kuuluvat työnkuvaan. Yhä enemmän vaaditaan myös ajoneuvojen sähkö-, käynti-, turvallisuus- ja mukavuusjärjestelmien tuntemusta.
Osastolla on monipuolinen mahdollisuus opiskella
mm. moottorin koneistusta ja viritystä sekä korinoikaisua ja maalausta. VAAOn autoalan työsalissa
tehdään monipuolisesti kaikkia autokorjaamolla
tehtäviä asiakastöitä. Aito kiinnostus tekniikkaan,
oikea asenne ja vastuuntunto ovat ajoneuvoasentajalletunnusomaisia piirteitä.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelutaito, looginen
ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, ympäristömyönteinen toiminta ja yrittäjäosaaminen.
uTyöpaikkoja: Autoliikkeet, autokorjaamot, kuljetusliikkeet, ajoneuvojen valmistus,
automaalaamot.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Kampaajatyön osaamisala, kampaaja
Parturityön osaamisala, parturi
Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi
Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
Hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus tarjoaa mahdollisuuden päästä työskentelemään monipuolisessa palveluammatissa, jossa tavoitteena on
tuottaa asiakkaan kauneutta, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita.
Työ on yksilöllistä asiakaspalvelutyötä, joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Aloilla työskentely edellyttää Sinulta reipasta, oma-aloitteista ja positiivista asennetta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Tätä työtä tehdään omalla
persoonalla.
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on
laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen
erikoistuneempi osaaminen. Voit valita kampaajatyön, parturityön, ihon hoidon, tai kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan
osaamisalan.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, esteettinen näkemys ja
luovuus, erilaisuuden hyväksyminen, joustavuus, kädentaidot, myynti- ja markkinointosaaminen, rohkeus, yhteistyötaidot ja yrittäjähenkisyys.
uTyöpaikkoja: Kampaamot, kauneushoitolat, kylpylät, apteekit, palvelutalot,
kauneus- ja hyvinvointiliikkeet, tuotemyynti- ja koulutustehtävissä, maahantuojat
ja tavaratalot sekä voit toima yrittäjänä.
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Kone ja tuotantotekniikan perustutkinto
Asennuksen ja automaation osaamisala,
koneasentaja
Koulutus antaa perusvalmiudet työskentelyyn kone- ja
metallialan yrityksissä monipuolisissa kokoonpano-, valmistus-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä.

Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja
Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisia
koneenosia. NC-koneiden avulla voidaan valmistaa tuotteita joiden mittatarkkuus voi olla jopa tuhannesosamillimetrien luokkaa. Koneistajan työ on puoliksi kädentaitoa
ja puoliksi tietotekniikan soveltamista koneistustyöhön.

Tuotantotekniikan osaamisala,
levyseppähitsaaja
Levyseppähitsaaja työskentelee kone- ja metallialan yrityksissä monipuolisissa hitsaus-, levytyö- ja teräsrakennetöissä.

uTärkeät taidot: Havainnointi- ja hahmotuskyky, huolellisuus, kädentaidot, looginen päättelykyky, ongelmanratkaisu kyky, piirrustusten luku- ja tulkintotaito ja matemaattiset taidot.
uTyöpaikkoja: Teknologia-alan yritykset, koneiden valmistus-, huolto- ja kunnosssapitoyritykset, konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot, prosessi- ja automaatiotekniikka-alojen yritykset, teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Liiketoiminnan perustutkinto
uTärkeät taidot: Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, kielitaito, numerotarkkuus, oma-aloitteisuus, some-osaaminen, tietotekniset valmiudet ja yrittäjämäinen
asenne.
uTyöpaikat: Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. asiakaspalvelun ja myynnin,
markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden,
toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa
organisaatioissa.

Merkonomi
Merkonomiopinnoissa opit kohtaamaan asiakkaita, myymään tai toimimaan taloushallinnon tehtävissä ja toimimaan tuloksellisesti. Yrittäjyys ja
käytännön projektit ovat mukana opinnoissa

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja
Asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautunut merkonomi osaa toimia monipuolisissa sekä vaihtelevissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä.

Talouspalvelujen osaaja
Talouspalveluihin suuntautunut merkonomi hallitsee yrityksen talouden
perustoiminnot. Hän osaa hoitaa yrityksen maksuliikennettä sekä osaa
palvella oma-aloitteisesti toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja
Kansainväliseen liiketoimintaan suuntautunut merkonomi opiskelee projekteissa ja erilaisissa toimeksiannoissa. Koulutus soveltuu sosiaalisille,
joustaville ja tiimityöstä pitäville opiskelijoille. Pääpaino opinnoissa on
käytännön tekemisessä, esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä, myyntitilanteissa sekä erilaisissa markkinointitehtävissä. Kansainvälisen liiketominnan osaajaan haetaan yhteishaussa
Valkeakosken ammattiopistoon liiketoiminnan perustutkintoon merkonomikoulutukseen. Tämän lisäksi hakijan täytyy tulostaa ja täyttää lomake
katso lisätiedot:
vaao.fi/koulutus/kansainvalisen-kaupan-merkonomi
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Pintakäsittelyalan perustutkinto
Rakennusmaalauksen osaamisala, maalari
Maalarit ovat rakennusalan erikoisosaajia, jotka tekevät rakennusten ja erilaisten pintojen pintakäsittelytöitä sekä auttavat asiakkaita materiaalien,
värien ja pinnoitteiden valinnassa. Koulutuksen jälkeen voi toimia erilaisissa rakennus- ja teollisuusmaalaustehtävissä. Rakennusmaalauksen
osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt
tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.
Rakennusalalla pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöihin. Metalliteollisuudessa tarvitaan ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosionestomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia sekä metalliruiskuttajia, sinkitsijöitä ja muita pintakäsittelijöitä. Tuotemaalauksessa tarvitaan monitaitoisia pintakäsittelijöitä tuotteiden sekä kiinteitä rakennusosia maalaamisen,
lakkaamiseen ja värjäämiseen.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelu- ja
yrittäjämainen asenne. Hyvä terveys
ja fyysinen kunto, oma-aloitteisuus,
tarkkuus ja tunnollisuus, tekniikan
ymmärtäminen.
uTyöpaikat: Maalaus- ja rakennusliikkeet, remontointiyritykset (uudis- ja remonttityömaat), automaalaamot ja -korjaamot. Moni työskentelee maalausalan
yrittäjänä.

Prosessiteollisuuden perustutkinto
Paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden osaamisalat,
prosessinhoitaja
Prosessinhoitajan opinnot antavat opiskelijoille valmiudet prosessiteollisuuden
eri alojen tuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Opintoihin sisältyy mm. prosessitekniikkaa, sähköä ja automaatiota, kunnossa- ja käynnissäpitoa sekä paperitekniikkaa. Prosessiteollisuuden perustutkinto on hyvin laaja-alainen tutkinto.
Prosessialan yritykset ovat yleensä suuryrityksiä, joissa on mahdollista edetä
uralla vaativiin tehtäviin. Työ on suurelta osin tietokoneohjattujen prosessien
valvontaa.

Paperiteollisuuden prosessinhoitaja tuntee massojen valmistuksen sekä paperin ja kartongin
valmistuksen vaiheet ja osaa toimia jossakin
massan, paperin, kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa.
Kemian teollisuuden prosessinhoitaja osaa
käyttää kemiallisia, mekaanisia, termisiä, ympäristöteknisiä ja aineensiirron yksikköprosesseja.
Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää
työalueensa prosesseja.

uTärkeät taidot: Tarkkaavaisuus, pitkäjänteisyys, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja
huolellisuus.
uTyöpaikat: Vedenpuhdistamot, voimalaitokset, kemianteollisuus, paperiteollisuus, elintarvike- ja panimoteollisuus.
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Rakennusalan perustutkinto
Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja
Rakennusala tarjoaa käsistään käteville osaajille monipuolisen työkentän.
Rakennusalan ammattilaiset vastaavat uudisrakentamisesta sekä rakennetun ympäristön kunnossapidosta. Alalla tarvitaan teknistä tietoa sekä
kädentaitoja.
Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä
vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan.
Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja
materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Talonrakennusalan ammatteja ovat esimerkiksi
kirvesmies, rakennusmies, muurari, kalusteasentaja, laatoittaja ja elementtiasentaja. Työnantajina ovat mm. rakennusliikkeet, kunnat ja yksityiset
työnantajat.
Vaihtoehtona on myös itsenäisenä urakoitsijana toimiminen.
Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan
tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden
sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäivän
rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelu ja yhteistyötaidot, hyvä fyysinen kunto, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, kädentaidot, ongelmanratkaisukyky, vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne.
uTyöpaikat: Maanrakennusyritykset, talonrakennusyritykset, asfaltointi- ja sorayritykset ja kunnallistekniikka.

Ravinto- ja catering-alan perustutkinto
Ruokapalvelun osaamisala, kokki
Kokin koulutus antaa monipuoliset taidot toimia ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kokki osaa valmistaa maukasta ja ravitsevaa ruokaa hygieenisesti erityisruokavaliot
huomioiden sekä hallitsee ruokalista- ja annossuunnittelun. Hän osaa laittaa ruoat tarjolle
sekä suurelle joukolle että annoksina. Opiskelun aikana voi hakeutua ulkomaille työssä
oppimaan ja samalla kielitaitoa parantamaan. Hyvät etenemismahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat alalle luontaista.
Kokilta edellytetään hyviä kädentaitoja, asiakaspalveluasennetta, hygieniaosaamista,
yhteistyökykyä, omatoimisuutta, luovuutta, kielitaitoa, joustavuutta, ripeyttä, paineensietokykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Kokin ammatissa ei voi työskennellä henkilö, jolla on
ruokarajoitteita tai -allergioita. Kokin ammatissa vaaditaan myös hyvää terveyttä.
Voit myös valita Tarjoilijan – asiakaspalvelun osaamisalan opinnot, jolloin opiskelet ensimmäisen vuoden VAAOssa ja sen jälkeen koulutus- tai oppisopimuksella työpaikoilla.
Tarjoilija työskentelee asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä, huolehtii ruokien ja juomien
myynnistä sekä työskentelee kassalla.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelu, hygieniataidot, ideointi ja luovuus, joustavuus, kielitaito,
paineensietokyky, hyvä fyysinen kunto, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, taloudellinen ajattelu, vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne.
uTyöpaikat: Ravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat, liikenneasemat, suurkeittiöt, pitopalveluyritykset, matkailuyritykset ja laivat.
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon,
Sairaanhoidon ja huolenpidon sekä Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tukemisen
osaamisalat, lähihoitaja
Lähihoitajat työllistyvät hyvin ja työ on mielenkiintoista ja
monipuolista ihmissuhdetyötä. Lähihoitajana sinä tuet ja
ohjaat eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvua ja kehitystä, annat hoitoa ja huolenpitoa
sekä tuet heidän kuntoutumistaan.
Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion
tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset
opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja
tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Laaja-alaiset työskentelymahdollisuudet
Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa
sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon
työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa
toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen.
Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta,

uTärkeät taidot: ihmissuhdetaidot, erilaisuuden kunnioittaminen, itsenäisyys, kädentaidot, ongelmanratkaisukyky, kyky koskettaa toista
ihmistä, osaa soveltaa tietoa käytännössä ja päätöksentekokyky.
uTyöpaikat:
Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai
päiväkodeissa, kouluissa jne.
Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.
Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää
omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti.
Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa tarvittavan perusosaamisen sähköalan asennus, -huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Koulutus
sisältää myös energian tuotannon, -jakelun ja-siirron, kiinteistöjen uudis- ja saneerausrakentamisen, kiinteistöautomaation, kodinkoneiden,
antenni- ja atk-verkkojen, hälytysjärjestelmien sekä teollisuuskoneiden
ja -laitteiden perusosaamisen.

Automaatioasentaja
Työtehtävät koostuvat mm. asennus-, huolto-, viritys-, ohjelmointi- ja kunnossapitotehtävistä. Vientiteollisuus tarjoaa automaatioalan
työtehtäviä ulkomailla. Tehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia painottuen nykyaikaisessa automaatiossa erilaisiin tietokoneohjelmien
sovelluksiin.
Automaation jatkuva lisääntyminen, esim. robottien käytön lisääntyminen, luo automaatioammattilaisten tarpeen kasvua.

uTärkeät taidot: Asiakaspalvelutaidot, huoellisuus, hyvä värinäkö, kadentaidot, tekninen ajattelu ja yhteistyötaidot.
uTyöpaikat: Sähköurakointiliikkeet, energiateollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, sähkötarvikkeiden tukkuliikkeet, kone- ja metalliteollisuus.
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Talotekniikan perustutkinto
Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinnon suorittanut
putkiasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin liittyviä
vesijohto- viemäri- ja lämmitysverkoston
putkistoasennuksia sekä ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviä töitä, piirustusten
ja työselitysten mukaisesti. Hän osaa
käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät putkisto-osat ja materiaalit työpiirustusten ja
työselitysten mukaan.
Putkiasentaja kohtaa työssään asiakkaita ja hän tekee yhteistyötä muiden
ammattialojen edustajien kanssa, joten
hän osaa toimia sujuvasti erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

uTärkeät taidot:
Asiakaspalvelu, hahmottamiskyky ja tarkkuus, huolellisuus ja vastuullisuus, kielitaito, kädentaidot, oma-aloitteisuus, piirrustusten lukutaito, vuorovaikutustaidot ja yrittäjähenkisyys.
uTyöpaikat:
LVI-urakointiliikkeet, kiinteistönhuoltoyritykset, energia- ja vesilaitokset ja rakennusteollisuus.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
IT-tukihenkilö
IT-tukihenkilö voi toimia erilaisten yritysten järjestelmätuessa sekä erilaisten tietojärjestelmien ylläpitäjänä sekä asiantuntijana. Ongelmien ratkaisu,
käyttäjien tukeminen tietotekniikan ongelmissa sekä kouluttajana toimiminen kuuluu IT-tukihenkilön työnkuvaan. IT-tukihenkilö voi erikoistua erilaisten tietoteknisten järjestelmien ylläpitoon kuin myös sulautettujen järjestelmien hallintaan. IT-tukihenkilöksi valmistuvalla on hyvät valmiudet erilaisiin
tietotekniikan ylläpito- ja tukitehtäviin. Alalla vaaditaan monipuolista teknistä osaamista, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Tietotekniikka ja eri
tietotekniset järjestelmät on vahvasti mukana opiskelussa.

Tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto, koulutus ja neuvonta ovat tyypillisiä käytön tuen tehtäviä. Alalla työskentelevät voivat toimia erilaisissa
ohjelmistotuotantotehtävissä ja alan edustajana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Alalla työskentelevät voivat toimia mm. tietojärjestelmien
ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja ylläpitotehtävissä. Ala tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin myyntitehtäviin yritysten
välisessä ja erikoistavarakaupassa.

uTärkeät taidot:
Huolellisuus, keskittymis- ja päättelykyky, kädentaidot ja ongelmanratkaisukyky, omatoimisuus, pitkäjänteisyys, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.
uTyöpaikat:
IT-ylläpitoyritykset, elektroniikka-, sähkö- ja koneteollisuus, teleoperaattorit, eletroniikkamyymälät, ohjelmistoalan yritykset.

www.vaao.fi

VALMA - Valmentava koulutus
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika: 23.2. - 23.3.2021

Koulutuksen tavoite
Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Mieti VALMAa vaihtoehtona
• jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
• jos haluat parantaa peruskoulun todistustasi
• jos kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista.
Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tarkennetaan,
mitä opintoja suoritat ja miten. Opintojen laajuus on 60 osp.

VALMAssa voit
• parantaa tiedonhankintataitoja
• kehittää kielitaitoasi
• tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä sinulle sopisi
• kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
• tutustua työelämään työpaikkavierailuilla
• tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
• valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena tai
oppisopimuskoulutuksena

Opiskelijakunta
Oppilaitoksessamme toimii opiskelijakunta,
jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden
yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja
osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja
koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.
Opiskelijakuntatoiminta on osa opintojasi. Voit
suorittaa yhteisten aineiden valinnaisia opintoja
toimimalla VAAOn opiskelijakunnassa.
Opiskelijakunta- ja tutortoimintaan osallistumalla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan
oppilaitoksessa, opettelemaan kokouskäyttäytymistä sekä opastamaan ja auttamaan muita
opiskelijoita oppilaitoksen arjessa.
Lisäksi opiskelijakunta järjestää monenlaisia
oppilaitoksen yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja hoitaa käytännön järjestelyitä opiskelijoiden tilaisuuksissa. Opiskelijakunnan toiminta muotoutuu lukuvuosittain hallituksen aktiivisuuden ja idearikkauden mukaan.
Opiskelijakunta- ja tutortoiminnasta saa lisätietoja opiskelijakunnan ohjaajilta:
Heidi Vikstedt 044 706 1223 tai heidi.vikstedt@vaao.fi
Minna Mäki, 044 906 0452 tai minna.maki@vaao.fi
Tule mukaan opiskelijakunnan toimintaan!
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Kokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkempi aikataulu ja ohjeet. Kun saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, sinun pitää osallistua siihen. Jos et osallistu kokeeseen, sinua ei voida valita koulutukseen.
Valkeakosken ammattiopistossa järjestää soveltuvuuskokeen seuraavalla alalla:
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähkö- ja automaatioasentaja
Soveltuvuuskoepäivä torstai 22.4.2021
Soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisesta yksilötehtävästä, jolla mitataan matemaattis-luonnontieteellisiä ominaisuuksia. Kokeeseen osallistuminen ei edellytä ennakkotehtäviä tai harjoittelua.
Voit saada 0–10 pistettä soveltuvuuskokeesta. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen, jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.

Kielikoe
Jos äidinkielesi on muu kuin suomi ja sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta tai kielitodistusta (todistusta Suomen kielen taidosta) testaamme opintojen vaatiman kielitaidon. Saat kutsun kielikokeeseen
sähköpostilla, jossa on lisätietoa ja toimintaohje. Mikäli kielitaitosi todetaan riittämättömäksi tai et osallistu
kielikokeeseen, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Lukuvuosi 2021-2022
Syyslukukausi ma 9.8.2021 – ke 22.12.2021
Syysloma ma 18.10. – pe 22.10.2021
Joululoma to 23.12.2021 – su 9.1.2022
Kevätlukukausi ma 10.1. – pe 3.6.2022
Talviloma ma 28.2. – pe 4.3.2022

Opiskelu alkaa
9.8.2021
www.vaao.fi

Terveydentila ja toimintakyky
Suosituksia terveydentilasta
Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia esim. pitkäaikaissairauksia, näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita, allergia,
astma tai sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantavat oman tai muiden lähellä työskentelevien
terveyden tai turvallisuuden, sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella.
Vaatimuksia terveydentilasta
Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei sosiaali- terveysalan perustutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö).
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
•

ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja
toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

•

tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka
estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

•

toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä toimimisen

•

päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Katso lisää www.vaao.fi -> yhteishaku -> tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydenhoitajat neuvovat kaikissa terveydentilaa koskevissa asioissa, tekevät terveystarkastuksen ja antavat ehkäisyneuvontaa ja ohjaavat opiskelijoita tarvittaessa kunnallisten terveyspalveluiden piiriin sekä ajanvaraus koululääkärille terveydenhoitajan kautta.
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Esimerkkejä osaamisen poluista
Lukiopolku, kaksoistutkinto
Lukiopolulla vahvistat jatko-opintovalmiuksiasi. Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten
opintojen rinnalla vaatii itsenäistä opiskeluotetta, sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia.
Lukio-opinnot suoritetaan Valkeakosken Tietotien lukiossa, joka toimii samalla Campuksella
ammattiopiston kanssa.
Opintojen laajuus on ammatillisessa perustutkinnossa 180 osaamispistettä. Lukiossa suoritetut noin 40 kurssia tunnustetaan
osaksi ammatillisen perustutkinnon opintoja.
Opiskeluaineita lukiolla ovat mm. äidinkieli,
toinen kotimainen kieli, englanti ja lyhyt/pitkä
matematiikka, yhteiskuntaoppi, psykologia ja
terveystieto.
Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi
koetta (alkaen keväällä -22), joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen,

keen esimerkiksi siirtymällä neljänneksi vuodeksi lukioon.
Lukiossa opiskeltuja opintoja voidaan tunnistaa ja tunnustaa ammatillisiin valinnaisiin opintoihin maks. 25 osp (Sote 15 osp) ja yhteisten
aineiden opintoihin.
VAAOssa suoritetaan ainakin seuraavat yhteisten aineiden opinnot: taide ja luova ilmaisu
1 osp, toiminta digitaalisessa ympäristössä 2
osp, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp,
kestävän kehityksen edistäminen 1 osp, työelämässä toimiminen 2 osp. (Näitä eivät mitkään lukio-opinnot korvaa).
VAAOlla opiskellaan myös opiskelu- ja
urasuunnitteluvalmiudet 1 osp. Lisäksi VAAOlla opiskellaan työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitäminen 2 osp jos ei lukiossa opiskella
terveystietoa. Jos lukio-opintoihin kuuluu terveystieto, opiskellaan VAAOlla vain TYHY1.
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2

tokorttiin viite, mikä osoittaa, että opinnot on
suoritettu lukion oppimäärän mukaan. Tutkintotodistukseen viitettä ei tule.
Lukiokurssien oppikirjat ja muut materiaalit
opiskelija kustantaa itse. Ylioppilaskokeet ovat
maksullisia.

samoin vieraan kielen, A-kielen, koe. Lisäksi
suoritat toisen kotimaisen kielen kokeen tai
matematiikan kokeen ja suoritat myös reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. Kaksoistutkinto
voidaan suorittaa kolmessa vuodessa, mutta
voit käyttää tarvittaessa enemmän aikaa. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti työpaikalla oppimista (koulutussopimus/oppisopimus) kesäaikaan.
Suoritettuaan hyväksytysti vaaditut opinnot
opiskelija saa ammatillisen tutkintotodistuksen
ja ylioppilastutkintotodistuksen. Kaksoistutkinnosta ei saa lukion päättötodistusta. Lukioopinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi
(75 kurssia) ammatillisen perustutkinnon jäl-

osp, opiskellaan VAAOlla jos lukiolla ei opiskella yhteiskuntaoppia (vähintään YH1 ja YH2).
Fysiikka ja kemia 2 osp, on suunniteltu lukiolla
opiskeltavaksi, mutta tarvittaessa HOKSissa
tästä voidaan poiketa.
Lukiossa opiskellaan pääasiassa ne viiden
lukioaineen pakolliset kurssit, jotka kirjoitetaan.
Opinnot voidaan suorittaa kolmessa vuodessa,
mutta usein on järkevää käyttää aikaa enemmän, jotta onnistutaan saavuttamaan paremmat oppimistulokset.
Lukion antama arvosana muunnetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen opetushallituksen antaman muuntotaulukon mukaisesti.
Muunnetun arvosanan perään merkitään opin-

män keskiarvorajan 7,20.

Miten haen kaksoistutkinto-opiskelijaksi?
Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseksi hae yhteishaussa
VAAOon, mutta tee Opintopolku.fi –sivuston ohjeiden mukaiset merkinnät hakeutumisen yhteydessä. Vahvistaessasi opiskelupaikan vastaanottamisen kesällä vahvista
samalla myös halukkuutesi kahden tutkinnon
opintoihin.
Hakijan on täytettävä normaalit ammatillisen
perustutkinnon ja lukion opiskelijaksi valinnan
kriteerit. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee ylittää lukion määrittä-

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Minna Mäki
Valkeakosken ammattiopisto
puh. 044 9060 452
minna.maki@vaao.fi
Valkeakosken lukion
vs. opinto-ohjaaja Hanna-Maria Ritoniemi
puh. 040 335 6252
hanna-maria.ritoniemi@edu.valkeakoski.fi

Taitajapolku
Osaaminen huipussaan
Huippuosaajapolulla kulkee opiskelija, joka haluaa mitata omaa osaamistaan
kilpailutoiminnan kautta. Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu muiden ammatillisten opintojen yhteydessä, erillisessä valmennuksessa ja/tai työelämässä
valmentautuen.
Taitaja-kilpailujen tehtävät pohjautuvat ammatillisten tutkintojen perusteisiin kiitettävän tason mukaisesti. Muut oman alan ammattitaitokilpailut pohjautuvat kilpailun
järjestäjien omiin taitotavoitteisiin. Taitajakisoista tiedotetaan lukuvuosittain, muista
ammattialojen kilpailuista tiedottavat oman alan opettajat.
Osallistuminen Taitaja-kilpailujen semifinaaliin on huippuosaajapolun yksi tavoite.
Taitajakisoihin edetään semifinaalien kautta. Semifinaaleihin osallistuu vuosittain lähes 2000 nuorta. Taitaja-finaaliin pääsy ja siellä Suomen mestaruudesta kilpaileminen
ovat osoitus huippuosaajasta.

Taitajakisat ovat suomen suurin ammatillisen koulutuksen
tapahtuma.

Taitaja 2021 Oulussa
Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Taitaja järjestetään Oulussa ja koko kaupunki täyttyy tämän päivän ja tulevaisuuden huippuosaajista 18.–20.5.2021.
Lisätietoja
SKILLSvastaava Mia Vepsäläinen, puh. 044 906 1113, mia.vepsalainen@vaao.fi

www.vaao.fi
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Valkeakosken ammattiopisto
PL 119, Vanhankyläntie 2
37601 Valkeakoski
Puh. (03) 57 421

Kysy lisää!
Opinto-ohjaaja
Hannele Valtonen
044 706 1109
hannele.valtonen@vaao.fi

Opinto-ohjaaja
Minna Mäki
044 906 0452
minna.maki@vaao.fi

Seuraa meitä!
VAAO.fi

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

Toimimme Valkeakoski Campus-alueella

