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Tervetuloa opiskelemaan! 

Rehtorin tervehdys 

Moi! 

Kädessäsi on selkokielinen opiskelijan opas, 
josta löydät opiskelua koskevia 
käytännön tietoja sekä kalenterin. 
Kaikki oppaan tiedot löytyvät myös 
opiston nettisivuilta www.liveopisto.fi 

Jos olet aloittanut uutena opiskelijana, 
olet todennäköisesti aloittanut 
opiskelusi elokuussa 2020. 
Uusia opiskelijoita kuitenkin aloittaa ja 
myös valmistuu ammattiin ympäri vuoden. 
Opiskelu ei siis ole sidottu tiettyyn aikaan, 
vaan saat todistuksen heti, 
kun olet suorittanut tutkinnon. 
Huomioimme opiskelun alussa 
aikaisemman osaamisesi ja kokemuksesi, 
joka voi lyhentää opiskeluaikaa. 

Uusi Leppävaaran toimipaikka 
Alkuvuodesta 2020 meille valmistui 
uusi toimitila Leppävaaraan. 
Olemme iloisia hienoista uusista tiloista. 
Saimme muun muassa upeat harjoitustilat 
kulttuurialojen käyttöön. 
Saimme myös ravintolan, joka toimii samalla 
kokiksi opiskelevien oppimispaikkana. 
Uusi rakennus toimii tukikohtana 
jopa 450 Ammattiopisto Liven opiskelijalle. 
Kannattaa tulla tutustumaan, 
vaikka opiskelisit toisessa toimipaikassa. 
Koulun tiloissa voit tavata muita opiskelijoita, 
työskennellä omaan tahtiin sekä 
hyödyntää monipuolisia tukipalveluita. 

Koulun omien tilojen lisäksi 
opiskelemme paljon työpaikoilla, 
ja yhä enemmän myös verkossa. 

Liikkuva live - liikettä ja tehoa arkeen! 
Liikunta on meille tärkeä osa 
arjen hyvinvointia. 
Meillä on liikunnasta aika 
yksinkertainen ajatus: 
hyvässä kunnossa ja hyvällä fiiliksellä 
jaksat paremmin. 

Liikunnan opetuksessa pääosassa 
on hyvän energian lataaminen ja hauskanpito 
– ei suoritusten mittaaminen. 
Autamme etsimään sopivia 
harrastusmahdollisuuksia. 
Tuemme vaikka kilpaurheiluun 
tähtäävän harjoittelun aloittamisessa. 
Tsekkaa liikuntahaasteet Instagramissa 
tunnisteella #liikkuvalive. 

Me olemme Live 
Ammattiopisto Livessä opiskelee 
yhteensä lähes 1200 opiskelijaa. 
Meitä opettajia, ohjaajia ja 
muita asiantuntijoita on yli 350. 
Meidän tehtävämme on ohjata, 
tukea ja kannustaa sinua eteenpäin. 

Tervetuloa mukaan uudet 
ja jatkavat opiskelijat! 

Antti Aavikko, rehtori 

www.liveopisto.fi
www.liveopisto.fi
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Täältä töihin 

Ammattiopisto Live 

Ammattiopisto Live on 
pääkaupunkiseudun suurin 
ammatillinen erityisoppilaitos 
ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. 

Ammattiopiston koulutukset 
on tarkoitettu henkilöille, 
jotka tarvitsevat opinnoissa 
ja työllistymisessä vaativaa 
erityistä tukea sekä yksilöllistä ohjausta. 
Meillä voit opiskella arjen ja 
itsenäisen elämän taitoja ja 
valmentautua perustutkintokoulutukseen. 
Voit myös suorittaa perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon. 

Ammattiopisto Livellä on 
yhdeksän toimipaikkaa Uudellamaalla. 
Vuosittain meillä opiskelee 
yli tuhat opiskelijaa. 

Ammattiopiston palveluihin kuuluu myös 
työllistymispalveluja tarjoava Live Palvelut, 
joka on tarvittaessa apunasi 
opintojen loppuvaiheessa. 
Apua on tarjolla etenkin 
työpaikan hakemiseen. 

Koulutustarjonta 
Koulutustarjontaamme kuuluvat 
valmentava ja kuntouttava koulutus, 
ammatillinen peruskoulutus sekä 
ammatillinen lisäkoulutus. 

Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavassa TELMA-koulutuksessa 
opiskellaan kotona ja 
työelämässä tarvittavia taitoja. 
Siinä opitaan toimimaan mahdollisimman 
itsenäisesti jokapäiväisessä elämässä. 
Koulutuksen jälkeen opiskelija 
voi päästä omia kykyjään vastaavaan työhön. 

Ammatilliseen koulutukseen 
valmentavan VALMA-koulutuksessa 
pääset tutustumaan 
eri osaamisaloihin ja ammatteihin. 
Samalla saat selville omat 
vahvuutesi ja mielenkiinnon kohteesi. 

VALMA-koulutus on joustava, 
joten voit hakeutua perustutkinto-
koulutukseen jo VALMA-opintojen aikana. 
Ehtona on, että valmiutesi opintoihin 
ovat kasvaneet ja osaamisalalla 
on vapaita paikkoja 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
opiskelu on hyvin käytännönläheistä 
eli tekemällä oppimista. 
Opiskelijat opiskelevat myös työpaikoilla 
ja oppivat taitoja alan ammattilaisilta. 
Ammattiopisto Livessä voi opiskella 
12 erilaista perustutkintoa. 

Ammatillinen lisäkoulutus eli 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
suorittaminen on suunnattu 
aikuisille ja alanvaihtajille. 
Se on joustava tapa osoittaa 
ammatillista osaamista tai 
opiskella uusi ammatti. 
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Opiskelu 

Tervetuloa Ammattiopisto Liveen 
olit sitten opintojasi jatkava opiskelija 
tai vasta aloittava. 

Me täällä ammattiopistossa olemme 
juuri sinua varten. 
Tuemme sinua monin eri tavoin 
opintojen sujumisessa. 
Henkilökohtaiset ja joustavat 
opiskelusuunnitelmat sekä 
pienet opiskeluryhmät tarjoavat sinulle 
hyvän lähtökohdan opiskelulle. 

Me valmennamme sinua työelämään. 
Annamme tukea arjesta selviytymiseen 
ja aikuisuuteen kasvamiseen. 

Me tarjoamme sinulle 
erilaisia vaihtoehtoja suorittaa opintoja. 
Pääosa opinnoista tapahtuu 

lähiopetuksessa ryhmässä joko 
oppilaitoksessa tai työelämässä. 
Sinun on myös mahdollista 
suorittaa opintoja verkon välityksellä 
tai kokonaan työelämässä. 

Muistathan, että olet itse vastuussa 
omista opinnoistasi – me kuitenkin 
tuemme sinua joka vaiheessa. 
Ole yhteydessä henkilökuntaan 
heti kun sinusta tuntuu siltä, 
että tarvitset apua. 

Toivomme, että osallistut aktiivisesti 
omien opintojesi suunnitteluun. 
Niin saamme tehtyä juuri 
sinulle sopivan opintopolun. 
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Lomat 

Syysloma 12.–16.10.2020 
Joululoma 21.12.2020–8.1.2021 
Opiskelijoiden etäopiskelupäivä 15.1.2021 
Talviloma 22.–26.2.2021 
Pääsiäinen 2.–5.4.2021 
Lukuvuosi päättyy 24.6.2021 
Kesäloma 28.6.–30.7.2021 

Työjärjestykset 

Oma vastuuopettajasi huolehtii, 
että sinulla on ajantasainen työjärjestys. 

Sähköposti 

Opiskeluaikana sinulla on käytössäsi 
Liven sähköpostiosoite. 
Seuraa säännöllisesti sähköpostiasi, 
sillä opiskeluun liittyvä tiedotus 
tapahtuu myös sitä kautta. 

Oppilaitoksen sähköpostin 
järjestelmä on Outlook. 
Saat vastuuopettajaltasi tunnukset 
sähköpostiin opintojen alkaessa. 

Mikäli sinulla on käytössäsi yksityinen 
sähköpostiosoite (esimerkiksi Gmail, Hotmail), 
käytä sitä opiskelun ulkopuoliseen viestintään. 

Sähköpostia pääset käyttämään 
osoitteessa https://outlook.office.com 

Opiskelijoiden sähköpostiosoite on muotoa 
etunimi.sukunimi@liveopisto.fi 

Microsoft 365 

Oppilaitoksessamme on käytössä 
Microsoft 365-pilvipalvelut. 
Outlook webmail -sähköpostia, 
OneDrive -kotihakemistoa ja 
Office Online -sovelluksia 
pääset käyttämään osoitteessa 
https://portal.office.com 

GSuite – Google Gafe 

Livessä on käytössä verkko-
oppimisympäristö Google Gafe, 
joka on tarkoitettu etä- ja lähiopetuksen 
sähköiseksi välineeksi. 
Google Gafe löytyy osoitteesta 
https://classroom.google.com 
Kysy vastuuopettajaltasi ohjeet 
kirjautumiseen oppimisalustalle. 
Kirjaa itsellesi ylös ohjeet, 
kuinka oppimisalustalle kirjaudutaan. 

https://classroom.google.com
https://portal.office.com
mailto:etunimi.sukunimi@liveopisto.fi
https://outlook.office.com
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Unohtunut salasana 

Unohtuneen salasanan voit uusia 
käyttämällä salasanaportaalia, 
joka löytyy osoitteesta salasana.inlive.fi 

Salasanaportaali toimii 
millä tahansa tietokoneella tai 
mobiililaitteella (älypuhelin, tabletti), 
jossa on verkkoyhteys. 

Salasanaportaalin kautta 
voit uusia salasanasi, 
jota käytetään seuraavissa palveluissa: 
• Ammattiopiston tietokoneille kirjautuminen 
• Microsoft 365 (Outlook-sähköposti 
ja OneDrive) 
• Google for Education (Classroom) 

1. Mene selaimella osoitteeseen 
salasana.inlive.fi ja valitse 
”Unohtunut salasana” 

2. Anna käyttäjätunnuksesi 
(käyttäjätunnus muodostuu 
OP-etuliitteestä ja nimikirjaimista, 
esimerkiksi Mikko Mallioppilas = opmikmal) 

3. Anna henkilötunnuksesi (HETU) 

4. Tämän jälkeen pääset syöttämään 
itsellesi uuden salasanan. 
Huomioi salasanan minimivaatimukset. 
Uusi salasana syötetään kahteen kertaan, 
valitse lopuksi ”Vaihda salasana” 

5. Kun saat ilmoituksen, 
salasanasi on vaihdettu onnistuneesti, 
ja voit sulkea selainikkunan 

Salasanaportaalia ei tarvitse käyttää 
normaalitilanteessa, 
kun haluat vaihtaa salasanasi. 
Pääset vaihtamaan salasanan 
esimerkiksi niin, että kirjaudut 
ensin ammattiopiston tietokoneelle. 
Siten painat Ctrl-Alt-Delete -näppäinyhdis-
telmää 
ja valitset ”Vaihda salasanaa” 

Löydät tästä ohjeesta kuvallisen version 
https://www.liveopisto.fi/ -sivun alalaidassa 
olevasta Pikalinkit-kohdasta. 
Klikkaa kohtaa ”Salasanan vaihto”. 

HOKS eli Henkilökohtainen 
Osaamisen Kehittämissuunnitelma 

HOKS eli Henkilökohtaisen Osaamisen 
Kehittämissuunnitelma on opintojesi 
tärkein seuranta- ja työväline. 
Aloitat sen laatimisen heti 
opintojen alussa yhdessä 
vastuuopettajasi ja muiden tarvittavien 
tukihenkilöiden kanssa. 
Jos olet alle 18–vuotias, 
kutsumme mukaan myös huoltajasi 
tai muun tarpeellisen tahon. 

HOKSiin kirjataan opintojesi tavoite sekä se, 
mitä olet aiemmin oppinut ja osaat jo. 
HOKSiin sisältyy myös opintojesi 
etenemisen aikataulu. 

HOKSissa suunnitellaan 
millaista osaamista tarvitset, 
ja miten sitä hankitaan 
eri oppimisympäristöissä. 
Samalla suunnitellaan tarvittavat 
ohjaus- ja tukitoimet, eli miten opit parhaiten 
ja miten tuemme opintojesi etenemistä. 

HOKSiin sisältyy urasuunnitelma. 
Siinä kirjataan toimenpiteet, 
joilla edistetään työllistymistäsi 
tai mahdollisiin jatko-opintoihin sijoittumista 
koulutuksen jälkeen. 

HOKS muuttuu, täydentyy ja 
tarkentuu koko opintojesi ajan. 
Osallistu ja vaikuta aktiivisesti. 
Oman HOKSisi löydät WILMAsta 
https://wilma.liveopisto.fi 

https://wilma.liveopisto.fi
https://www.liveopisto.fi
https://salasana.inlive.fi
https://salasana.inlive.fi


8 Live 2020–2021Opiskelijan opas 

 

Wilma 

Wilma on verkon kautta toimiva järjestelmä, 
jonka kautta voit seurata 
opintojesi etenemistä, valita opintojaksoja, 
viestiä opettajiesi kanssa ja 
seurata opintojen kertymistä. 
Voit myös lukea oppilaitosta koskevia tiedot-
teita 
liittyen vapaa-ajan toimintaan 
sekä esimerkiksi mahdollisiin muutoksiin 
työjärjestyksessä. 

Saat omat Wilma-tunnuksesi 
vastuuopettajaltasi heti opintojesi alussa. 
Kirjaa tunnukset itsellesi muistiin. 
Jos olet alle 18-vuotias, 
myös huoltajasi voivat tehdä tunnuksen. 
Näin he voivat seurata tietojasi. 

On tärkeää, että päivität Wilmaan 
ajantasaiset yhteystietosi. 
Näin esimerkiksi opettajasi lähettämät 
tekstiviestit löytävät perille. 
Wilma löytyy osoitteesta 
https://wilma.liveopisto.fi 

Jos unohdit Wilma-salasanasi 
klikkaa kohtaa ”Unohditko salasanasi?” 
Jos Wilma-tunnuksesi on sähköpostiosoite, 
syötä se Sähköpostiosoite-kenttään 
ja klikkaa Lähetä-painiketta. 

Jos Wilma-tunnuksesi on 
muu kuin sähköpostiosoite, 
esimerkiksi etunimi.sukunimi 
tai opiskelijanumero, täytä molemmat kentät 
ja klikkaa sitten Lähetä-painiketta. 
Saat sähköpostiisi viestin, 
jossa on linkki sivulle, 
jolla salasana vaihdetaan. 

Aiemmin hankitun 
osaamisen tunnustaminen 

Mikäli sinulla on aikaisempia opintoja 
tai opiskelemasi alan työkokemusta, 
voit saada kertynyttä osaamista 
tunnustetuksi osaksi opintojasi. 
Myös se, että olet jo pitkään 
harrastanut jotain tai olet 

suorittanut asepalveluksen, 
voidaan huomioida. 

Keskustele vastuuopettajasi kanssa 
mahdollisista tunnustamisista 
mahdollisimman pian opintojen alettua 
ja HOKSin laatimisen yhteydessä. 

Osallistu tarvittaessa osaamisen 
tunnistamistyöpajaan (OSTU-paja), 
joissa sinua neuvotaan 
osaamisen tunnustamisessa. 
Muistathan ottaa OSTU-pajaan mukaan 
dokumentit ja todisteet, 
joiden perusteella haet 
osaamisen tunnustamista. 

Palaute ja kehittämisehdotukset 

Keräämme sinulta aktiivisesti palautetta 
omasta toiminnastamme ja siitä, 
miltä sinusta opiskelu tuntuu. 
Sinulla on oikeus ja velvollisuus 
antaa palautetta oppilaitoksen toiminnasta. 
Ole aktiivinen ja vastaa eri kyselyihin – 
vain sillä tavalla voit vaikuttaa 
opetuksen kehittämiseen. 

Voit antaa palautetta ja 
kertoa kehittämisehdotuksesi myös 
suullisesti tai kirjallisesti 
kenelle tahansa henkilökunnasta. 
Henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä 
henkilökohtaisesti tai sähköpostitse 
etunimi.sukunimi@inlive.fi 
Palautetta voit antaa myös 
oppilaskunnan kautta. 

mailto:etunimi.sukunimi@inlive.fi
https://wilma.liveopisto.fi
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Poissaolot 

Poissaoloja ovat ne tunnit, 
jolloin et ole tunnilla, 
mikäli kanssasi ei ole toisin sovittu. 
Luvallinen syy olla pois opetuksesta voi liittyä 
esimerkiksi opiskelun suunnitteluun. 
Poissaolosi merkitään aina Wilmaan, 
jonka kautta voit seurata poissaolomääriäsi. 
Myös etäopinnoissa poissaoloja seurataan.  

Eniten oppimistuloksiin vaikutat sinä itse. 
Opiskelu on yhteistyötä sinun ja koulun 
välillä. 
Me tarjoamme opetuksen, ohjauksen, 
oppimisympäristöt sekä tukea opintoihisi. 
Sinä sitoudut hoitamaan opinnot 
suunnitelman mukaisesti. 
Samoin sitoudut toimimaan opiston 
järjestyssääntöjen mukaisesti. 

Myös laki ammatillisesta koulutuksesta 
velvoittaa sinut osallistumaan 
opetukseen sekä näyttöihin. 
Samoin sinun on suoritettava 
tehtäväsi tunnollisesti ja 
käyttäydyttävä asiallisesti. 

1–3 päivän sairauspoissaolosta riittää 
ilmoitus vastuuopettajallesi. 
Tee ilmoitus heti kun sairastut. 
Jos sairautesi kestää yli kolme päivää, 
ota yhteyttä oman terveysaseman 
terveydenhoitajaan tai lääkäriin. 
Toimita sairauslomatodistus vastuuopetta-
jallesi. 
Muista, että poissaoloista 
on AINA sovittava etukäteen 
vastuuopettajan kanssa. 

Opetus 

Meillä opiskelet pääsääntöisesti 
5 päivänä viikossa. 
Tuntimäärä ylittää aina 25 tuntia viikossa 
ja osaamispisteinä 4,5 pistettä kuukaudessa. 
Osan opinnoista voit suorittaa 
myös verkon välityksellä. 

Silloin saat tukea ja ohjausta 
myös verkon kautta. 
Olet kuitenkin itse vastuussa 
omasta opiskelustasi. 

Oppisopimuskoulutus 

Sinulla on mahdollisuus suorittaa 
ammatillinen tutkinto myös oppisopimuksella. 
Tämä edellyttää, että sinulla on työpaikka. 

Oppisopimuskoulutuksessa olet 
tehnyt työsopimuksen työnantajan kanssa, 
ja sinulle maksetaan palkkaa. 
Osoitat osaamisesi näytöillä. 
Kysy lisää oppisopimuksesta 
omalta vastuuopettajaltasi tai 
opinto-ohjaajalta. 

Oppisoppi 

Leppävaaran sekä Metsälän toimipaikassa 
toimii Oppisoppi. 

Voit tulla Oppisoppiin tekemään 
tekemättä jääneitä tehtäviä ja 
täydentämään suorituksiasi. 
Oppisopissa on aina sen aukioloaikoina 
tukea ja ohjausta tarjolla. 

Kysy lisää Oppisoppi-toiminnasta 
vastuuopettajaltasi. 

Oppimisvalmiuksia 
tukevat opinnot (OPVA) 

Perustutkintokoulutuksen opiskelijat 
voivat tarvittaessa osallistua 
oppimisvalmiuksia tukeviin OPVA-opintoihin. 
Niissä vahvistetaan opinnoissa 
tarvittavia perustaitoja. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
suomen kielen taito ja 
oppimaan oppimisen taito. 

Kysy lisää OPVA-opinnoista 
vastuuopettajaltasi tai opinto-ohjaajalta. 
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Työelämään valmentautuminen 

Jos opiskelet VALMA- tai TELMA-koulutuksessa, 
opintoihisi kuuluvat työelämään 
valmentautumisen jaksot. 
Ne toteutetaan eri työpaikoilla tai 
Ammattiopisto Liven omissa 
oppimisympäristöissä. 

Työelämässä tapahtuva oppiminen 

Osa opinnoistasi tapahtuu työelämässä 
aidoissa työympäristöissä. 
Työelämän oppimisympäristöissä 
tapahtuvan oppimisen laajuus vaihtelee 
oman HOKSisi mukaisesti. 

Voit myös suorittaa osan opinnoistasi 
Liven omissa oppimisympäristöissä 
aitoja työtehtäviä suorittaen. 

Koulutussopimus 

Ammattiopisto Live ja työpaikka 
laativat sinua koskevan 
kirjallisen koulutussopimuksen siksi ajaksi, 
kun olet työpaikalla oppimassa. 

Koulutussopimuksessa sovitaan siitä, 
miten pystyt kartuttamaan osaamistasi 
eri työtehtäviä suorittaen ja 
miten osaamisesi arvioidaan. 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 

Opintoihisi sisältyy 
vapaasti valittavia tutkinnon osia. 
Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 
voi sisältyä oman koulutusalan tai 
muiden alojen ammattitaitoa 
täydentäviä opintoja (YTO-opintoja). 
Niihin voi kuulua myös verkko-opintoja, 
jatko-opintoihin valmentavia opintoja, 
opiskelijatutor-toimintaa tai työkokemusta, 
jotka tukevat oppimistavoitteitasi. 

Kysy lisää vapaasti valittavista tutkinnon osista 
vastuuopettajaltasi tai opinto-ohjaajalta. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 

Perustutkintokoulutuksessa osoitat 
näytössä sen, mitä olet oppinut. 
Näyttö tarkoittaa sitä, 
että teet työpaikalla niitä työtehtäviä, 
joita olet opiskellut. 
Samalla arvioijat seuraavat 
työntekoasi tai keskustelevat 
kanssasi työtehtävistä. 
Teet näytön kaikista 
ammatillisista tutkinnon osista. 

Näytön suunnittelu aloitetaan, 
kun olet oppinut kaikki tiedot ja taidot, 
joita tutkinnon osa sisältää. 
Keskustelet opettajan kanssa siitä, 
milloin olet valmis näyttöön. 
Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinun ja opettajan tulee olla 
varma osaamisestasi. 
Tämän jälkeen suunnittelet yhdessä 
opettajan ja mahdollisesti 
työpaikkaohjaajan kanssa näyttöä. 
Näyttö suunnitellaan 
HOKS-lomakkeelle Wilmaan. 
Suunnitelmaan kirjoitetaan näytön ajankohta, 
ja miten osoitat osaamisesi. 
Siinä todetaan myös, ketkä sinua arvioivat 
ja miten he arvioivat sinua. 

Näytön aikana sinun on hyvä miettiä itse, 
kuinka onnistut ja saavutatko tavoitteet. 
Näytön jälkeen keskustelet 
arvioijien kanssa siitä, 
miten sait eri työtehtävät tehtyä. 
Arvioijat antavat sinulle arviointipäätöksen 
ja kertovat perustelut arvioinnille. 
Jos joudut uusimaan näytön tai 
osia siitä tai haluat korottaa arvosanaa, 
oma opettajasi kertoo, kuinka se tehdään. 
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Arvioinnin tarkastaminen 
ja oikaisu 

Jos olet tyytymätön 
saamaasi arviointipäätökseen, 
voit pyytää, että arviointi tarkistetaan. 
Voit pyytää sitä kirjallisesti 
14 päivän kuluessa siitä, 
kun olet saanut arviointipäätöksen. 
Näytön arvioinut opettaja tai 
oma vastuuopettajasi antaa sinulle ohjeet, 
miten sinun tulee toimia. 
Tarvittaessa opettaja auttaa sinua 
arvioinnin tarkastamispyynnön tekemisessä. 

Arviointi 

Arvioinnissa osaamistasi 
verrataan tutkinnon perusteiden 
arviointikriteereihin ja arviointiasteikkoon. 

Ammatillisissa perustutkinnoissa 
ammatillisten tutkinnon osien 
osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5. 

Yhteisten tutkinnon osien osaaminen 
arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. 
Osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1–5. 

Valmentavassa koulutuksessa koulutuksen 
osien osaaminen arvioidaan asteikolla 
hyväksytty – hylätty. 

TELMA-koulutuksessa saat lisäksi 
sanallisen arvioinnin osaamisestasi 
ja vahvuuksistasi. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 
tutkintojen osat arvioidaan asteikolla 
hyväksytty – hylätty. 

Mukauttaminen 

Opiskelun aikana sinua tuetaan opinnoissa. 
Jos tuesta huolimatta et saavuta 
ammatillisissa perustutkinnoissa 
arvioinnin mukaista T1-tason osaamista, 
voidaan arviointia mukauttaa. 
Mukauttaminen voi koskea joko 
koko tutkintoa tai sen osaa. 
Mukauttaminen voi myös koskea 
niitä työtehtäviä, jotka ovat liian vaikeita. 

Vastuuopettaja keskustelee 
kanssasi mukauttamisesta. 
Jos olet alle 18-vuotias, 
myös huoltajasi osallistuu keskusteluun. 
Mukauttamisesta kirjoitetaan hakemus, 
ja siitä tehdään päätös Wilmaan. 
Sinä (ja huoltajasi) hyväksytte päätöksen. 
Jos et halua hyväksyä mukauttamista, 
keskustele asiasta vastuuopettajan 
tai laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. 

Jos näytössä työtehtävät sujuvat hyvin 
ja saavutat vähintään T1-tason, 
voidaan mukauttaminen purkaa. 
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Palvelut ja edut 

Kahvilat ja ravintolat 

Opiskelijoille tarjotaan ilmainen lounas 
jokaisena opiskelupäivänä. 
Näin Ammattiopisto Live huolehtii myös siitä, 
että sinun ei tarvitse opiskella nälkäisenä. 
Ruokalistat löytyvät verkkosivulta 
www.liveopisto.fi/opiskelijalle/ruokalistat. 
Lisäksi Leppävaaran, Metsälän ja 
Tenholantien toimipaikoissa voi 
syödä aamupuuron ilmaiseksi. 

Lounas on ilmainen, 
mutta muu ruokailu maksaa. 
Liven kahviloissa on tarjolla muun muassa 
kahvia, teetä, erilaisia välipaloja, 
makeisia, juomia sekä tuotteita, 
jotka voi ottaa mukaan. 
Lisäksi myydään esimerkiksi salaatteja. 

Leppävaaran toimipaikka 
Kahvila/Ravintola Live Leppävaara 
puhelin 040 610 8833, 
leppavaaran.keittio@inlive.fi 
Kahvila on auki 
maanantaista torstaihin kello 7.30–14.00, 
perjantaisin kello 7.30–13.30 
Lounas tarjotaan arkisin kello 10.30–13.30 
Aamupuuro, joka on opiskelijoille ilmainen, 
tarjotaan arkisin kello 7.30–9.00 

Metsälän toimipaikka 
Kahvila Live Metsälä 
puhelin 040 482 2605, 
kahviometsala@inlive.fi 
Kahvila on auki maanantaista torstaihin 
kello 7.30-14.00, 
perjantaisin kello 7.30–13.00 

Ravintola Live Metsälä 
puhelin 040 143 2985, 
metsalan.keittio@inlive.fi 
Lounas tarjotaan arkisin kello 10.45–12.00 
Aamupuuro, joka on opiskelijoille ilmainen, 
tarjotaan arkisin kello 7.30–9.00 

Tenholantien toimipaikka 
Kahvila Live 
1. kerros 
puhelin 040 662 0092, 
kahvila@inlive.fi 
Kahvila on auki maanantaista torstaihin 
kello 7.30–17.00, 
perjantaisin kello 7.30–15.00 
Aamupuuro, joka on opiskelijoille ilmainen, 
tarjotaan arkisin kello 7.30–9.00 

Ravintola Live 
6. kerros 
puhelin 040 664 7022, 
ravintola.live@inlive.fi 
Lounas tarjotaan arkisin kello 10.30–13.00 

https://10.30�13.00
mailto:ravintola.live@inlive.fi
https://7.30�9.00
https://7.30�15.00
https://7.30�17.00
mailto:kahvila@inlive.fi
https://7.30�9.00
https://10.45�12.00
mailto:metsalan.keittio@inlive.fi
https://7.30�13.00
https://7.30-14.00
mailto:kahviometsala@inlive.fi
https://7.30�9.00
https://10.30�13.30
https://7.30�13.30
https://7.30�14.00
mailto:leppavaaran.keittio@inlive.fi
www.liveopisto.fi/opiskelijalle/ruokalistat
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Opintotoimistot 

Opintotoimisto palvelee sinua käytännön 
asioissa, jotka liittyvät opintoihisi. 
Saat opintotoimistosta muun muassa 
todistukset matkalippuja varten, 
opiskelijatodistukset sekä 
opintosuoritusotteet ja -todistukset. 

Leppävaaran ja Turuntien toimipaikat 
Opintosihteeri Sisko Partanen 
puhelin 040 664 6770 
• Ammatillinen perustutkintokoulutus 

Opintosihteeri Katja McDonagh 
puhelin 040 662 0802 
• Ammatillinen perustutkintokoulutus 
• Valmentava koulutus eli VALMA 
• Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus eli TELMA 

Metsälän toimipaikka 
Opintosihteeri Pirkko Kojo 
puhelin 040 778 7612 
• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
• Ammatillinen perustutkintokoulutus 

Opintosihteeri Katja McDonagh 
puhelin 040 662 0802 
• Ammatillinen perustutkintokoulutus 
• Valmentava koulutus eli VALMA 
• Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus eli TELMA 

Tenholantien toimipaikka 
Opintosihteeri Katja McDonagh 
puhelin 040 662 0802 

Opintotoimiston sähköpostiosoite: 

opintotoimisto@inlive.fi 

Vakuutukset 

Sinulla on vakuutus voimassa niinä päivinä, 
kun opiskelet Ammattiopisto Livessä. 
Vakuutus koskee opetusta luokassa, 
liikuntatunneilla ja välitunneilla. 
Vakuutus koskee opetussuunnitelman mukaisia 
yhteisiä urheilusuorituksia ja retkiä 
sekä esimerkiksi käyntejä näyttelyissä, 
museoissa, tehtaissa ja työpaikalla. 

Sinulla on lakisääteinen tapaturmavakuutus, 
joka korvaa työpaikalla tapahtuneet tapaturmat, 
kun ne ovat sattuneet oppimisen tai työelämään 
valmentautumisen yhteydessä. 
Tämä vakuutus on voimassa 
Suomessa ja myös ulkomailla. 

Liven ottama tapaturmavakuutus korvaa 
myös tapaturmat, jotka ovat sattuneet, 
kun olet matkalla työharjoittelupaikalle tai 
sieltä takaisin kotiisi tai asunnollesi. 

Sen sijaan vakuutukset eivät korvaa tapaturmia, 
jotka ovat sattuneet vapaa-ajallasi. 

Kustannukset 

Sinulle opiskelu Ammattiopisto 
Livessä on ilmaista. 
Opiskelusi sisältää opetuksen ja ohjauksen 
sekä lounaan joka arkipäivä. 
Lisäksi työvaatteet, opiskelumateriaalit ja 
opiskeluvälineet, joita tarvitset 
opintojesi aikana, ovat sinulle ilmaisia. 
Leppävaaran, Turuntien, Metsälän ja 
Tenholantien toimipaikoissa on 
myös tarjolla ilmainen aamupuuro. 

mailto:opintotoimisto@inlive.fi
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Oppimisen tuki 

Opinto-ohjaaja eli opo 

Opinto-ohjaaja auttaa sinua suunnittelemaan 
oman HOKSisi ja asettamaan 
omat oppimistavoitteesi. 
Lisäksi opinto-ohjaaja auttaa sinua silloin, 
kun suunnittelet tulevaa työtäsi 
tai jatko-opintoja. 
Häneltä saat apua myös muissa opiskeluun 
mahdollisesti liittyvissä pulmatilanteissa. 

Opinto-ohjaaja osallistuu tarvittaessa 
HOKSisi laadintaan yhteistyössä sinun 
ja vastuuopettajasi kanssa. 
HOKSin laadinnassa voi olla mukana 
myös muita oppimistasi tukevia henkilöitä. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot: 
Leppävaaran ja Turuntien toimipaikat 
Minna Hykkönen, puhelin 050 572 0297 
Minna Korpi, puhelin 040 725 3366 
Mika Sjöberg, puhelin 040 745 7464 

Metsälän toimipaikka 
Sirpa Komsi, puhelin 040 653 2360 
Tuula Mikkola, puhelin 050 439 0547 

Tenholantien toimipaikka 
Minna Korpi, puhelin 040 725 3366 

Muut toimipaikat 
Mika Sjöberg, puhelin 040 745 7464 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@inlive.fi 

Laaja-alainen erityisopettaja eli Ela 

Laaja-alainen erityisopettaja eli Ela tukee sinua, 
jos sinulla on vaikeuksia oppimisessa. 
Yhteistyössä muun henkilöstön kanssa 
Ela voi suunnitella sekä toteuttaa 
tarvittavia tukitoimia, joita sinä ehkä tarvitset. 
Hän on myös tarvittaessa mukana, 
kun HOKSiasi laaditaan. 

Ela voi olla mukana oppitunneilla, 
ja tapaat hänet myös Oppisopissa. 
Elalta saat apua silloin, kun sinusta tuntuu, 
että opinnot eivät etene. 
Hän pohtii yhdessä sinun ja 
vastuuopettajasi kanssa, 
miten opintosi olisi parasta järjestää. 

Laaja-alaisten erityisopettajien yhteystiedot: 
Leppävaaran ja Turuntien toimipaikat 
Päivi Salo, puhelin 040 681 1663 
Kaisa Suhonen, puhelin 040 198 9238 
Silja Taipale, puhelin 040 676 6414 

Metsälän toimipaikka 
Henna Eskelinen, puhelin 040 682 2352 
Elina Hurtig, puhelin 040 630 8811 
Jukka Martti, puhelin 040 034 3634 

Tenholantien toimipaikka 
Päivi Salo, puhelin 040 681 1663 

Muut toimipaikat 
Kaisa Suhonen, puhelin 040 198 9238 

mailto:etunimi.sukunimi@inlive.fi
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Opiskelun ohjaus ja tuki 

Koko opiskelun ajan sinulla on tukenasi 
vastuuopettaja ja ryhmänohjaaja. 
He tukevat sinua opinnoissa ja 
kaikessa Ammattiopisto Liven toiminnassa. 
Heidän lisäkseen sinulla on tukena 
muita henkilöitä, jotka auttavat 
sinua koko opintojesi ajan. 

Urasuunnittelun tuki 

Urasuunnittelun tukea järjestetään ryhmissä. 
Sinulla on myös mahdollista saada yksilöllistä, 
vain sinulle tarkoitettua ohjausta ja tukea. 
Saat apua myös silloin, kun suunnittelet 
tulevaa työtäsi tai jatko-opintoja. 

Työhönvalmentaja tukee sinua työpaikalla. 
Hän auttaa oppimisessa ja työhön sijoittumisessa. 
Työhönvalmentaja tukee sinua, kun teet 
jatkosuunnitelmiasi ja alat toteuttaa niitä. 
Hän voi esimerkiksi selvittää sinulle, 
millaisia työllistymisen tukia voit saada. 
Voit lähettää sähköpostilla tukipyynnön 
työhönvalmentajille sähköpostilla 
osoitteeseen tyohonvalmentajat@inlive.fi 

Yes You Can on opiskelijoille tarkoitettu 
työhönvalmennuspalvelu. 
Se antaa apua esimerkiksi, 
kun teet tai korjaat ansioluetteloasi 
tai kirjoitat työhakemusta. 
Yhdessä työhönvalmentajan kanssa voit 
myös etsiä työpaikkoja tai 
työharjoittelupaikkoja. 

Urasuunnittelun tuen toimijoiden 
yhteystiedot eri toimipaikoissa 

Leppävaara 
Opinto-ohjaajat: 
Minna Hykkönen, puhelin 050 572 0297 
Minna Korpi, puhelin 040 725 3366 
Mika Sjöberg, puhelin 040 745 7464 

Työhönvalmentajat: 
Pirjo Pellikka, puhelin 040 669 4142 
Heli Laakkio, puhelin 040 840 6016 
Aino Kauppinen, puhelin 040 575 3633 
Tiina Alkio, puhelin 040 664 6435 

Metsälä 
Opinto-ohjaajat: 
Sirpa Komsi, puhelin 040 653 2360 
Tuula Mikkola, puhelin 050 439 0547 

Työhönvalmentajat: 
Mari Vuorimo, puhelin 040 411 0286 
Tina Koski, puhelin 040 681 0661 
Mia Hagelberg, puhelin 040 552 8464 
Pirjo Pellikka, puhelin 040 669 4142 

Muut toimipaikat 
Opinto-ohjaaja Mika Sjöberg 
puhelin 040 745 7464 

Työhönvalmentajat: 
Mia Hagelberg, puhelin 040 552 8464 
Tiina Alkio, puhelin. 040 664 6435 

mailto:tyohonvalmentajat@inlive.fi
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Oppimisen tuki 

Oppimisen tukea järjestetään ryhmissä. 
Sinulla on myös mahdollista saada yksilöllistä, 
vain sinulle tarkoitettua ohjausta ja tukea. 
Kun laaditaan HOKSia, vastuuopettajasi 
arvioi kanssasi, millaisia tukitoimia 
mahdollisesti tarvitset opintoihisi. 
Jos tarvitset lisätukea opintoihisi, 
voit osallistua ryhmään, jossa saat tukea. 

On myös erilaisia menetelmiä, 
joiden avulla voidaan arvioida, 
minkälaista tukea tarvitset opintoihisi. 
Laaja-alainen erityisopettaja voi miettiä 
kanssasi, miten opintosi olisi parasta järjestää. 

Oppimisen tuen toimijat ja 
yhteystiedot eri toimipaikoissa 

Leppävaara 
Laaja-alaiset erityisopettajat: 
Silja Taipale, puhelin 040 676 6414 
Kaisa Suhonen, puhelin 040 198 9238 

Työhönvalmentajat: 
Pirjo Pellikka, puhelin 040 669 4142 
Heli Laakkio, puhelin 040 840 6016 
Aino Kauppinen, puhelin 040 575 3633 
Tiina Alkio, puhelin 040 664 6435 

Metsälä 
Laaja-alaiset erityisopettajat: 
Henna Eskelinen, puhelin 040 682 2352 
Elina Hurtig, puhelin 040 630 8811 

Työhönvalmentajat: 
Mari Vuorimo, puhelin 040 411 0286 
Tina Koski, puhelin 040 681 0661 
Mia Hagelberg, puhelin 040 552 8464 
Pirjo Pellikka, puhelin 040 669 4142 
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Hyvinvoinnin tuki 

Ammattiopisto Livessä järjestetään 
hyvinvoinnin tukea monella eri tavalla. 
Tämän lisäksi saat tarvittaessa 
tukea omien asioidesi hoitamiseen ja 
elämäsi hallintaan. 

Ammattiopistossa saat tarvittaessa 
myös palveluohjausta. 
Sen avulla saat vielä opiskelujen 
jälkeen palveluja, joita tarvitset. 
Ammattiopisto Livessä toimii ryhmiä, 
joissa tarjotaan tukea eri aiheista. 
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi 
• ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen 
valmennus, 
• Friends ystävä -ryhmät ja 
• sovittelu. 

Ryhmissä saamasi tuen lisäksi sinulla on 
mahdollisuus saada myös yksilöllistä ohjausta. 
Yksilöllistä tukea voit tarvita esimerkiksi 
palveluiden ja etuuksien hakemisessa, 
asumisessa ja raha-asioissa. 

Leppävaaran ja Metsälän toimipaikoissa 
voit osallistua opiskelijoiden viikkopausseihin. 
Niissä voi olla jokin aihe, jota käsitellään. 
Viikkopaussi voi olla myös 
mukavaa yhdessäoloa ja muiden 
opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaamista. 

Ammattiopisto Livessä toimii myös 
Live Free ja Liikkuva Live. 
Niiden tehtävänä on järjestää erilaisia 
vapaa-ajantoimintoja, 
jotka tukevat opintojasi. 
Opintojesi tukena on tarvittaessa 
myös ammattiopiston oma asuntola. 

Hyvinvoinnin tuen toimijat ja 
yhteystiedot eri toimipaikoissa 

Leppävaara 
Opiskelijakuraattori, puhelin 043 824 6014 
Psykologi Suvi Hoffman, puhelin 040 504 2349 
Terveydenhoitaja Nina Karas, 
puhelin 043 824 9238 

Opiskeluvalmentajat: 
Pia Vyyryläinen, puhelin 041 548 0063 
Aino Niemi, puhelin 040 701 5800 
Marjo Koskinen, puhelin 040 610 6118 

Metsälä 
Opiskelijakuraattori Maria Lahti, 
puhelin 040 334 1454 
Psykologi Nora Moberg, puhelin 040 336 0344 
Terveydenhoitaja, puhelin 040 171 9945 
Psykiatrinen sairaanhoitaja 
Mathias Backström, puhelin 050 362 6382 

Opiskeluvalmentajat: 
Maiju Airio, puhelin 040 637 4007 
Asta Sillanpää, puhelin 040 623 3221 

Kiusaaminen ja häirintä 

Haluamme luoda sinulle 
mahdollisimman turvallisen ympäristön oppia. 
Emme suvaitse kiusaamista tai 
häirintää missään muodossa. 
Jos sinua tai opiskelutoveriasi kiusataan, 
ota välittömästi yhteyttä vastuuopettajaasi 
tai johonkin muuhun henkilökunnan jäseneen. 
Voit ottaa yhteyttä jo silloin, 
kun sinusta edes tuntuu siltä, 
että sinua kiusataan. 
Voit myös ilmoittaa kiusaamisesta ja 
häirinnästä Wilman kautta. 
Voit lukea asiasta lisää oppilaitoksen 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. 
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Toiminta ja vapaa-aika 

Kansainvälinen toiminta 

Ammattiopisto Livessä voit osallistua 
kansainväliseen toimintaan monella tavalla. 
Se voi toteutua opiskelemalla tai 
harjoittelemalla ulkomailla. 
Myös kotimaassa, omassa ammattiopistossa 
voi osallistua International Friday -tapahtumiin 
ja oppia uutta eri maiden elämästä ja tavoista. 
Pääset harjoittamaan kielitaitoasi ehkä silloin, 
kun ammattiopistossa on ulkomaisia vieraita. 

Ammattiopisto Livessä sinulla voi 
olla mahdollisuus osallistua 
projektimatkaan ulkomaille. 
Voit mahdollisesti myös suorittaa 
kahden viikon työelämäjakson ulkomailla. 

Ulkomailla suoritetut opinnot ovat 
hyvä tapa oppia taitoja, 
joita tarvitset työelämässä. 
Samalla tutustut vieraisiin kulttuureihin 
ja saat uusia kokemuksia. 
Kielitaitosi karttuu, tutustut uusiin ihmisiin 
ja opit uusia toimintatapoja ja menetelmiä. 
Ulkomaan matkan aikana opit 
myös paljon itsestäsi. 
Ulkomaan matkat toteutetaan pienissä ryhmissä, 
ja matkalla on aina mukana henkilökuntaa. 

Ole aktiivinen ja kysy lisätietoja 
ulkomaan opiskelusta ja 
kansainvälisestä toiminnasta 
vastuuopettajaltasi tai Helena Lindroosilta ja 
Pekka Pakkalalta, jotka hoitavat 
ammattiopiston kansainvälisiä asioita. 

Opiskelijakunta 

Ammattiopiston Liven opiskelijat muodostavat 
opiskelijakunnan, jonka tehtävänä on 
järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa. 
Opiskelijakunta edistää myös koko 
ammattiopiston toimintaa. 
Opiskelijakunnan hallitus valitaan 
joka lukuvuoden alussa. 
Kokouksissa käsitellään asioita, 
joita opiskelijat ottavat esiin ja 
niitä viedään tarvittaessa eteenpäin. 
Kokouksiin kutsutaan myös asiantuntijoita 
kertomaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista. 

Opiskelijakunnan puheenjohtaja osallistuu 
ammattiopiston johtokunnan kokouksiin. 
Hänellä on mahdollisuus tuoda 
ammattiopiston johdon käsittelyyn 
opiskelijoiden esiintuomia asioita ja aloitteita. 

Tule mukaan vaikuttamaan. 
Opiskelijakunnalle voi lähettää sähköpostia 
osoitteeseen opiskelijakunta@inlive.fi. 
Opiskelijakunnalle voi myös soittaa, 
puhelin 040 542 3012. 

Tutor-toiminta 

Tutor tarkoitta vanhempaa opiskelijaa, 
joka auttaa, ohjaa ja tukee uusia opiskelijoita. 
Tutor voi neuvoa yhtä opiskelijaa, 
mutta myös kehittää esimerkiksi 
opiskelijakunnan toimintaa. 
Lisäksi tutor voi vaikutta 
koko ammattiopiston ilmapiiriin. 
Ennen kaikkea odotetaan, 
että tutor toimii esimerkkinä 
muille opiskelijoille niin 
ammattiopistossa kuin asuntolassa. 
Tutor voi suuntautua asuntola-, classic-, 
digi- tai liikuntatutoriksi. 

Lisätietoja tutor-toiminnasta saa Pasi Tujuselta. 

mailto:opiskelijakunta@inlive.fi
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Kilpailutoiminta 

Ammattiopistossa sinulla on 
mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan, 
kuten vuosittain järjestettäviin 
Taitaja – Ammattitaidon SM-kilpailuihin sekä 
SAKUstars -kulttuurikilpailuihin. 
Saat lisätietoja kisoista vastuuopettajaltasi 
ja vapaa-ajan ohjaajalta. 

SAKUstars järjestetään 8.–10.9.2020 
Helsingissä ja 
Taitaja2021-kisat pidetään Oulussa 
18.–20.5.2021. 

LiveFree 

LiveFree-toiminta tarjoaa tiloja ja tapahtumia, 
joihin olet tervetullut vapaa-aikana. 
Opiskelijat voivat vaikuttaa paljon 
toiminnan sisältöön, ja se on monipuolista 
ja vaihtelee eri toimipaikoissa. 
Siihen voivat osallistua kaikki 
ammattiopiston opiskelijat. 
LiveFree toimintaa järjestetään 
Leppävaaran ja Metsälän toimipaikoissa ja 
oppilaitoksen asuntolassa, 
Helsingin Ruskeasuolla. 

Ammattiopisto Liven asuntolan yhteydessä 
on LiveFree vapaa-ajantila, 
jossa toimii joka viikko opiskelijakahvila. 
Siellä voit viettää vapaa-aikaasi. 
Opiskelijoiden käytössä on esimerkiksi 
biljardipöydät ja erilaisia lautapelejä. 
Voit esittää toiveita LiveFree kerhoista 
sekä toiminnoista vapaa-ajan ohjaajalle, 
joka on vastuussa LiveFree 
toiminnan järjestämisestä. 
Myös opiskelijat voivat toimia 
kerhojen ohjaajina. 

Liven salibandyjoukkue 

Ammattiopisto Livellä on oma salibandyjoukkue. 
Sen pelaajat ovat ammattiopiston opiskelijoita. 
Joukkue harjoittelee kaksi kertaa viikossa 
sekä osallistuu erilaisiin salibandyturnauksiin. 

Lisätietoja saat vapaa-ajan ohjaaja 
Pasi Tujuselta, puhelin 040 545 6310. 
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Asuminen 

Jos tarvitset asuntoa opintojesi ajaksi, 
ota yhteyttä Ammattiopisto Liven asuntolaan. 
Asuntola sijaitsee Ruskeasuolla, Helsingissä. 
Asuntolassa asuminen on valmentavan ja 
ammatillisen perustutkintokoulutuksen 
opiskelijoille ilmaista. 
Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti 
opiskelijoille, jotka asuvat 
Helsingin ja sen lähialueen ulkopuolella. 
Kuitenkin myös Helsingissä ja sen lähialueilla 
asuvat voivat hakea asuntolapaikkaa. 
Asuntola on kiinni loma-aikoina. 

Asunnot ovat kalustettuja asuntoja. 
Niissä on yhteinen keittiö, 
kylpyhuone ja WC. 
Jokaisella on oma huone. 
Asuntolassa asuminen vaatii 
itsenäisiä asumisen taitoja. 
Jos tarve vaatii, myös henkilökohtaisen 
avustajan käyttö on mahdollista. 
Asuntolapaikkaa ei voida myöntää, 
jos opiskelija tarvitsee suurempaa tukea, 
mitä asuntolassa on mahdollisuus tarjota. 
Ammattiopisto tarjoa myös maksullisia 
asumisen tuen palveluita. 

Asuntolapaikka myönnetään opiskelijalle 
enintään lukuvuodeksi kerrallaan. 
Pääsääntöisesti asuntolassa on 
1–3 ohjaajaa työvuorossa. 

Asuntolan osoite 
Tenholantie 10 a A 4 00280 Helsinki 
liveasuntola@inlive.fi 

Lisätietoja: 
Asuntolaohjaajat puhelin 050 341 6655 
Palveluesimies Jaana Sanaksenaho 
puhelin 040 544 7551 

Asuntolan aukioloajat 

Syksy 2020 

Asuntola aukeaa vanhoille opiskelijoille 
maanantaina 3.8.2020 kello 15.00. 
Asuntola aukeaa uusille opiskelijoille 
sunnuntaina 9.8.2020 kello 15.00. 

Asuntola on kiinni perjantaista 9.10. kello 16.00 
sunnuntaihin 18.10. kello 15.00 asti. 
Silloin on syysloma. 

Asuntola menee kiinni perjantaina 18.12. 
kello 16.00. 
Silloin on joululoma. 

Kevät 2021 

Asuntola aukeaa sunnuntaina 10.1.2021 
kello 15.00 

Asuntola on kiinni torstaista 14.1. kello 16.00 
sunnuntaihin 17.1.kello 15.00 asti. 
Silloin on henkilökunnan Live -päivä. 

Asuntola on kiinni perjantaista 19.2. kello 16.00 
sunnuntaihin 28.2. kello 15.00 asti. 
Silloin on talviloma. 

Asuntola on kiinni torstaista 1.4. kello 16.00 
maanantaihin 5.4. kello 15.00 asti. 
Silloin on pääsiäinen. 

Asuntola on kiinni keskiviikosta 12.5. kello 16.00 
sunnuntaihin 16.5. kello 15.00 asti. 
Silloin on helatorstai. 

Asuntola menee kiinni 
torstaina 24.6. kello 16.00. 

mailto:liveasuntola@inlive.fi
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Hyvät tavat 

Hyvien käytöstapojen osaaminen on 
osa tulevaa ammattitaitoasi. 
Jokaisella työpaikalla tarvitset kykyä 
tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. 
Kun noudatat hyviä tapoja, 
otat huomioon muut ihmiset. 
Se helpottaa ihmissuhteittesi hoitamista. 

Tervehtiminen 

Tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin. 
Muistathan, että kohtelias tervehtii ensin! 
Koulussa tervehdimme kaikkia, 
vaikka emme tuntisikaan heitä. 
Kun olet koulun alueella, 
edustat omaa ammattiopistoasi. 
Ole silloin kohtelias ja avulias 
myös vieraille. 

Myöhästyminen 

Hyviin tapoihin kuuluu saapua 
paikalle sovittuun aikaan. 
Myöhästely on huono tapa. 
Se häiritsee luokkatovereitasi ja opettajaasi. 
Jos myöhästelet jatkuvasti, 
se vaikuttaa arviointiisi. 

Kielenkäyttö 

Kun käytät asiallista ja 
tilanteeseen sopivaa kieltä, 
silloin sinua ymmärretään. 
Näin saat myös asiasi 
parhaalla tavalla hoidetuksi. 
Kiroileminen ei kuulu hyviin tapoihin. 
Älä puhu yksityisasioitasi kovalla äänellä. 
Rauhallinen puheääni on myös 
kohteliasta muita ihmisiä kohtaan. 

Käyttäytyminen tunnilla 

Kun tulet opetukseen sisätiloihin, 
riisu ulkovaatteesi ja riisu lakkisi 
opetuksen ja ohjauksen ajaksi. 
Noudata opettajien ja ohjaajien ohjeita. 
Anna kaikille työrauha. 

Käyttäytyminen ruokailussa 

Muista hyvät tavat ja 
terveelliset ruokatottumukset. 
Ruoka suussa puhuminen 
ja lakki päässä ruokaileminen 
eivät kuulu hyviin tapoihin. 
Noudata ruokailuaikoja. 
Jätä päällysvaatteet, lakit ja laukut 
naulakkoon tai omaan lokeroosi. 
Ennen ruokailua pese kätesi. 
Voit myös käyttää käsidesiä. 

Ota ruokaa ainoastaan 
sen verran kuin jaksat syödä. 
Kun olet syönyt, laita tuoli paikalleen 
ja palauta tarjotin palautuspisteeseen. 
Lajittele astiat koreihin sekä jätteet 
ja roskat niille kuuluviin astioihin. 
Siistit ruokailutavat ja rauhallinen käytös 
varmistavat kaikille viihtyisän ruokahetken. 

Suhtautuminen kavereihin 

Ole reilu ja ystävällinen opiskelukaveri. 
Sinä voit vaikuttaa oman 
ryhmäsi ilmapiiriin. 
Hyvä henki syntyy siitä, 
että jokainen ottaa toiset huomioon. 
Ajattele, miltä tuntuisi, jos olisit 
toisen opiskelijan asemassa. 
Erilaisuuden hyväksyminen auttaa sinua 
myöhemmin myös työelämässä. 
Sielläkin on tultava toimeen 
kaikenlaisten ihmisten kanssa. 
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Tupakointi 

Ammattiopisto Live on savuton oppilaitos! 
Tupakointi on kielletty myös 
oppilaitosta ympäröivillä kaduilla ja 
puistoissa. 

Liven piha-alueilla tupakointi on 
ehdottomasti kielletty! 
Kielto on voimassa kouluaikana 
myös oppilaitoksen läheisyydessä. 
Tupakointi on kielletty silloinkin, 
kun tulet tai lähdet pois oppilaitoksesta. 
Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden 
esilläpito sisätiloissa on kielletty. 
Samoin tupakoiden teko, 
esimerkiksi sätkien teko, on kielletty. 
Oppilaitoksen alue ja sen lähiympäristö 
halutaan pitää siistinä. 
Savuton oppilaitos parantaa kaikkien 
viihtyisyyttä ja luo myönteistä kuvaa. 

Ympäristö 

Ammattiopisto Livessä kannamme 
vastuuta ympäristöstä. 
Lajittelemme jätteet ohjeiden mukaisesti. 
Keräämme erikseen paperin, pahvin, 
ruuan ja muun biojätteen, pakkausmuovin, 
energiajätteen, lasin, metallin ja sähkölaitteet. 
Loput laitamme sekajätteeseen. 

Ota selvää, miten lajittelu ja kierrätys 
toimivat omassa luokassasi 
ja toimipaikassasi. 

Päihteiden käyttö 

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia ja 
huumaavia aineita, jotka aiheuttavat 
ihmiselle päihtymyksen tai humalatilan. 
Ne aiheuttavat käyttäjälleen myös 
erilaisia ongelmia ja riippuvuutta. 

Ammattiopisto Livessä ei sallita 
vähäisintäkään päihteiden käyttöä. 
Sanomme, että meillä on nollatoleranssi 
päihteiden käyttöön ja päihtyneenä 
esiintymiseen niin koulussa kuin asuntolassa. 

Rikoslain mukaan 
huumausainerikokseksi 
määritellään huumeiden 
valmistaminen, tuominen, myyminen, 
välittäminen sekä hallussapito. 

Mikäli havaitsemme, että käytät päihteitä 
tai esiinnyt päihtyneenä, 
saat välittömästi kirjallisen varoituksen. 
Voit saada vain yhden kirjallisen varoituksen. 
Seuraavan kerran jälkeen sinut 
voidaan erottaa määräajaksi. 
Jos sinut erotetaan määräajaksi opistosta, 
se tarkoittaa myös asuntolasta erottamista, 
jos asut siellä. 

Mikäli havaitsemme, 
että sinulla on ongelmia päihteiden kanssa, 
ohjaamme sinut hoitoon 
ammattiopiston ohjeiden mukaisesti. 
Sinun täytyy sitoutua hoitoon. 
Vain siinä tapauksessa voit jatkaa 
opintojasi Ammattiopisto Livessä. 
Jos sinulla on vaikeuksia päihteiden kanssa, 
ota yhteyttä terveydenhoitajaan. 
Hänen kanssaan voit keskustella 
luottamuksellisesti päihteiden käytöstä ja 
mahdollisista tukitoimista ja hoidoista. 
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Sanasto 

Ammattitaitovaatimus 
Ammattitaitovaatimus tarkoittaa niitä tietoja, 
taitoja ja pätevyyttä, joita ammatissa tarvitaan. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöllä. 

Koulutussopimus 
Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan 
välinen kirjallinen ja määräaikainen sopimus. 
Siinä sovitaan, että opiskelija oppii työpaikalla 
käytännön työn kautta ne taidot, 
jota hän tulevassa työssään tarvitsee. 

Näyttö 
Näytöllä tarkoitetaan käytännön työssä 
hankittua osaamista, 
jonka opiskelija osoittaa näyttökokeessa. 

Opintosuoritusote 
Opintosuoritusote kertoo ne opinnot, 
jotka opiskelija on suorittanut. 
Suoritetut opinnot kootaan 
Wilma-järjestelmään, 
josta saat opintosuoritusotteet. 
Pyydä otetta tarvittaessa opintotoimistosta. 

Oppimisen arviointi 
Oppimisen arviointi antaa 
opiskelijalle palautetta siitä, 
miten hänen opintonsa ovat edistyneet. 
Samalla opiskelija saa tiedon, 
miten hyvin hän on saavuttanut 
osaamistavoitteensa. 
Oppimisen arviointi on jatkuvaa. 
Numeroarviointia ei tarvita. 

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot 
eli OPVA -opinnot 
Jos opiskelet ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa, 
sinulla on mahdollisuus osallistua 
oppimisvalmiuksia tukeviin opintoihin 
eli OPVA-opintoihin. 

Niissä keskitytään oppiaineisiin, 
joissa sinulla on eniten haasteita. 
Jos sinut kirjataan OPVA-opiskelijaksi, 
sinun täytyy opiskelussasi 
6 kuukauden ajan käyttää yli puolet 
opiskeluajastasi OPVA-opintoihin. 
Kysy lisää OPVA-opinnoista 
omalta vastuuopettajaltasi. 

Oppimisympäristö 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, 
tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, 
joiden tarkoituksena on edistää oppimista. 
Ammatillisessa koulutuksessa 
oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi 
oppilaitos, työpaikat ja internetin kautta 
toimivat tietoverkot. 

Oppisopimuskoulutus 
Oppisopimuskoulutus on opiskelua, 
joka tapahtuu työpaikalla. 
Sitä täydennetään oppilaitoksessa 
tapahtuvalla koulutuksella. 
Oppisopimusopiskelija on työsopimussuhteessa 
työpaikkaan ja saa työstään 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa 
työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. 

Osaamisala 
Kaikissa tutkinnoissa on käytössä 
sana osaamisala. 
Se korvaa ennen käytetyn 
sanan koulutusohjelma. 
Osaamisala korostaa sitä, 
mitä opiskelija osaa. 
Ei siis vain sitä, millaisia sisältöjä 
koulutuksessa on ollut. 
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Osaamisperusteisuus 
Osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, 
että koulutuksessa kiinnitetään 
enemmän huomiota siihen, 
mitä sinun pitää osata koulutuksen jälkeen. 

Osaamispiste eli osp 
Ammatillisen perustutkinnon laajuus 
on 180 osaamispistettä. 
Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä aina, 
kun hän on suorittanut tutkinnon osan. 
Tällöin hän on osoittanut osaamisen, 
jota tutkinnon osassa on vaadittu. 

Osaamisen arviointi 
Osaamista arvioidaan siten, 
että sitä verrataan osaamiseen, 
joka on määritelty tutkinnon tai 
opetussuunnitelman perusteissa. 
Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 
osaamista arvioidaan muun muassa näytöil-
lä. 

Osaamisen tunnistaminen 
Osaamisesi, jonka olet hankkinut aiemmin, 
voidaan ottaa huomioon. 
Sinun on kuitenkin esitettävä 
siitä todistus tai asiakirja. 
Jos sinulla ei ole todisteita, 
mutta mielestäsi osaat tutkinnon 
osaamisvaatimuksien mukaisia asioita, 
voimme käyttää muita menetelmiä 
osaamisesi tunnistamiseksi. 
Tietoja tästä löytyy esimerkiksi verkkosivulta 
www.osaan.fi. 

Osaamisen tunnustaminen 
Voi olla niin, että olet hankkinut aiemmin 
osaamista ja saanut siitä arvosanan. 
Tämä arvosana tai osaaminen voidaan siirtää 
nykyisen koulutuksesi suoritukseksi. 
Tunnustaminen voi koskea tutkinnon osaa 
tai tutkinnon osa-aluetta. 
Tunnustaminen tehdään aina tutkinnon 
perusteiden ja ammattitaitovaatimusten 
pohjalta. 

Oppiminen työelämässä 
Työelämässä tapahtuvalla oppimisella 
tarkoitetaan työpaikalla käytännön työssä 
tapahtuvaa oppimista. 
Työelämässä tapahtuvaa oppimista 
sisältyy kaikkiin perustutkintokoulutuksiin. 
Työelämässä oppiminen edellyttää 
koulutussopimuksen solmimista. 

Tietosuoja 
Ammattiopisto Livessä sinua 
koskevia asioita käsitellään 
vain siinä yhteydessä, 
kun se on tarpeellista opetuksen ja 
ohjauksen järjestämisen kannalta. 
Sinulla on oikeus saada tietää, 
millaisia sinua koskevia tietoja käsittelemme. 
Sinulla on myös oikeus nähdä ja 
tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. 
Tarkastuksen voi tehdä 
kerran vuodessa maksutta. 
Tieto löytyy osoitteesta  
www.invalidisaatio.fi/tietosuojaselosteet 

Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai 
vanhentuneen henkilötiedon 
täydentämistä tai korjaamista. 
Sinulla on tietyissä tilanteissa 
oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi 
ja peruuttaa suostumuksesi 
henkilötietojen käsittelyyn. 
Tällainen tilanne on esimerkiksi se, 
että tietojen keräämisen alkuperäistä 
käyttötarkoitusta ei enää ole. 
Voit myös perua suostumuksesi, 
joka on ollut edellytys 
henkilötietojesi käsittelylle. 

Tietojen tarkastus-, korjaus- tai 
poistamispyyntö tehdään lomakkeella, 
jonka löydät osoitteesta https://bit.ly/2X8y3ty 

Tietosuojaan liittyvissä asioissa 
voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaava 
Aki Talvitiehen tietosuoja@inlive.fi 

mailto:tietosuoja@inlive.fi
https://bit.ly/2X8y3ty
www.invalidisaatio.fi/tietosuojaselosteet
www.osaan.fi
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