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Tervetuloa 
Ammattiopisto Liveen!

Täältä töihin

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppi-
laitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Opistollamme on yhteensä kah-
deksan toimipaikkaa Uudellamaalla. Vuosittain meillä opiskelee noin tuhat 
opiskelijaa. Live-perheeseen kuuluu myös työllistymispalveluja tarjoava Live 
Palvelut, jonka palvelut ovat Liven opiskelijoiden käytettävissä. 

Kuka voi hakea opiskelemaan Liveen?
Tarjoamamme koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opin-
noissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta. 
Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, oppimisvaikeu-
det sekä sosiaaliset tai psyykkiset ongelmat.

Mitä Livessä voi opiskella?
Koulutustarjontaamme kuuluvat valmentava ja kuntouttava koulutus ja  
ammatillinen peruskoulutus. Lisäksi meillä voi suorittaa ammatti- ja erikois- 
ammattitutkintoja. Tutustu tarkemmin koulutustarjontaamme seuraavalla 
aukeamalla.

Miten Livessä opiskellaan?
Tarjoamme opiskelijoillemme yksilölliset ja joustavat opiskelusuunnitelmat. 
Opetus ja ohjaus tapahtuu pienemmissä ryhmissä kuin yleisissä oppilaitok-
sissa. Meillä on suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka tarjoavat oppi-
miseen monenlaista yksilöllistä tukea ja pitävät huolta opiskelijoidemme 
terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
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Hakuohjeet

Yhteishaku keväisin – Jatkuva haku  
ympäri vuoden
Valmentavaan koulutukseen (VALMA, TELMA) 
ja ammatillisiin perustutkintokoulutuksiin voi 
hakea kahta eri väylää pitkin. 
• Yhteishaku vaativana erityisenä tukena 

järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 
keväisin. Yhteishaussa valitut uudet opiskelijat 
aloittavat opintonsa yhtäaikaisesti elokuussa. 
Yhteishaussa voi hakea opiskelija, jolla ei vielä 
ole toisen asteen tutkintoa.

• Jatkuva haku. Vapaita opiskelupaikkoja voi 
hakea ympäri vuoden jatkuvassa haussa ja 
hypätä mukaan opintoihin kesken vuoden. 
Jatkuva haku sopii hakijalle, jolla on jo aiempia 
opintoja suoritettuna.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin on 
jatkuva haku ympäri vuoden. Valintatilanteessa 
etusijalla ovat hakijat, joilla on jokin erityisen 
tuen tarve.

Miten haku tapahtuu?
Haku kaikkiin koulutuksiimme tapahtuu 
opintopolku.fi-sivustolla. Hakuaika elokuussa 
2021 alkavaan vaativana erityisenä tukena jär-
jestettävään koulutukseen on 23.2.–23.3.2021. 
Osaan perustutkintokoulutuksista kuuluu 
ennakkotehtäviä ja soveltuvuuskoe, tutustu 
tarkemmin liveopisto.fi/hakijalle/ammatilliset- 
perustutkinnot
• Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake osoit-

teessa opintopolku.fi 

• Lähetä suoraan meille dokumentit**, jotka 
kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi. 

• Odottele haastattelukutsua! Haastatteluun 
kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, 
jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan  
1. hakutoiveeksi.  
 
 

Koulutustarjonta
Jatkuva haku! Voit hakea opiskelemaan meille ympäri vuoden! Lisätietoja: liveopisto.fi/hakijalle

Dokumentit**
• Tuen tarpeesta kertovia dokumentti voivat olla 

esimerkiksi jokin seuraavista:

• lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisope-
tuksen tarpeesta (esim. psykologin tai eri-
tyisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslau-
sunto)

• koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

• työtodistusjäljennökset

• koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu 
on tehty muualla kuin Ammattiopisto Livessä

• HOJKS tai HOKS aikaisemmasta oppilaitoksesta

• pedagoginen lausunto

• muu liite

Lähetä dokumentit 
1.4.2021 mennessä  
osoitteeseen:
Ammattiopisto Live
opintotoimisto
Kiannonkatu 2
02650 Espoo

Opiskelijavalinnat
• Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksista haki-

joille aikaisintaan 17.6.2021

• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vas-
taanottamisesta meille viimeistään 1.7.2021

• Varasijat ovat voimassa 20.8.2021 asti.

Jatkuva haku
Tutustu avoimiin opiskelupaikkoihimme ympäri 
vuoden osoitteessa: 
liveopisto.fi/avoimet-opiskelupaikat

Ammatillinen peruskoulutus, 180 osaamispistettä

Tutkintonimike Perustutkinto (pt.) Toimipaikka 

Ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto Metsälän tp., Helsinki

Artesaani (Sisustusalan osaamisala) Taideteollisuusalan perustutkinto Metsälän tp., Helsinki

Artesaani (Tuotteen valmistuksen osaamisala) Taideteollisuusalan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Elektroniikka-asentaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Metsälän tp., Helsinki

Kiinteistönhoitaja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Kodinhuoltaja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Kokki Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo 
Metsälän tp., Helsinki 

Lähihoitaja  
(Vammaistyön / Vanhustyön osaamisala)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Maalari Pintakäsittelyalan perustutkinto Metsälän tp., Helsinki

Mediapalvelujen toteuttaja Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Merkonomi  Liiketoiminnan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Musiikkiteknologi Musiikkialan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Muusikko Musiikkialan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Pienkonekorjaaja (Moottorikäyttöisten  
pienkoneiden korjauksen osaamisala)

Autoalan perustutkinto Metsälän tp., Helsinki

Tanssija Tanssialan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Toimitilahuoltaja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Varastonhoitaja Logistiikan perustutkinto Leppävaaran tp., Espoo 
Metsälän tp., Helsinki

Valmentava koulutus, 60 osaamispistettä Toimipaikka

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) Leppävaara, Metsälä, Porvoo

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) Itäkeskus, Lassila, Leppävaara, Lohja, Pasila, 
Porvoo, Tenholantie, Vantaa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Toimipaikka 

Hieronnan ammattitutkinto Leppävaaran tp., Espoo

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Metsälän tp., Helsinki

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Leppävaaran tp., Espoo 
Tenholantien tp., Helsinki

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto Metsälän tp., Helsinki

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala Metsälän tp., Helsinki

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Toimitilahuoltajan osaamisala Metsälän tp., Helsinki

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, Sisustusalan osaamisala (sisärakentaminen) Metsälän tp., Helsinki 

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen aikaistuu ja on nyt 
samaan aikaan kuin yhteishaku. Vaativan erityisen tuen koulutukseen on kuitenkin omat haut ja 
hakulomakkeet. Samalle hakulomakkeelle ei voi yhdistää yhteishaussa olevia oppilaitoksia.  
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Livestä on moneksi! 

Täältä töihin

Digitaalinen Live
Livessä tehdään paljon opiskelutöitä tieto-
koneilla ja mobiililaitteilla. Lukuisten muiden 
digitöiden lisäksi jokainen Liven opiskelija 
tekee itselleen mm. digitaalisen portfolion eli 
osaamiskansion. Kansioon kootaan opiskelijan 
oppimat asiat valokuvien ja tekstien muodossa. 
Kansion voi tehdä itselleen sopivimpaan kana-
vaan, esimerkiksi Instagramiin. Osaamiskansio 
korostaa opiskelijan vahvuuksia ja onnistumisia 
sekä toimii muistin tukena, kun opiskelija ker-
too omasta osaamisestaan esimerkiksi työnan-
tajalle. 

Kiusaamiselle nollatoleranssi
Liven opiskelijoiden mukaan parasta Livessä on 
se, että meillä ei sallita kiusaamista. Kiusaamis-
tapauksiin puututaan heti matalalla kynnyksel-
lä. Käytämme ristiriitojen ratkaisussa sovittelua 
ja koulutamme omaa henkilöstöämme resto-so-
vittelijoiksi. Panostamme jatkuvaan ryhmäyttä-
miseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Koko 
Liven henkilöstö pitää huolen siitä, että Livessä 
jokaisella on oikeus opiskelurauhaan, ystäväl-
lisyyteen ja ystävyyteen. Livessä tavoitteena 
on, että kaikki oppilaat tulevat nähdyiksi, eikä 
kukaan jäisi yksin.

Työelämälähtöiset oppimisympäristöt 
Aidossa työelämän oppimisympäristöissä 
hioutuvat sekä ammatillinen osaaminen että 
työelämätaidot. Live tekee paljon yhteistyötä eri 
alojen yritysten kanssa. Meillä opiskelijat pääse-
vät kartuttamaan osaamistaan yrityksissä opet-
tajien ja työpaikkaohjaajien sekä tarvittaessa 
myös työhönvalmentajien ohjaamina. Teemme 
yhteistyötä mm. SOL Palveluiden, Messukeskuk-
sen, Atoy autokorjaamoiden, Omakotisäätiön 
ja kymmenien muiden yritysten kanssa. Minne 
sinä haluaisit työelämäjaksolle? 

Taide ja kulttuuri on merkittävä osa 
liveläisyyttä 
Tiesitkö, että Live on Suomen ainoa ammatilli-
nen erityisoppilaitos, jossa voi suorittaa tans-
sin ja musiikinalan perustutkinnon? Taide ja 
kulttuuri kuuluvat liveläisyyteen. Opiskelijoilla 
on mahdollisuus tutustua kuukausittain vaihtu-
vaan taidenäyttelyyn Tenholantien toimipaikan 
Galleria Livessä ja uusi Leppävaaran toimipaik-
ka on täynnä mahdollsuuksia saada taide-elä-
myksiä opiskelun lomassa. Oppilaitoksen seinil-
le on ripustettu yli 100 Rosa liksomin värikästä 
maalausta piristämään ja inspiroimaan työ-
päivää. Olemme myös järjestäneet suosittuja 
taidekursseja. Maalauspöytien ääressä on käyty 
syvällisiä keskusteluita ja solmittu uusia ystä-
vyyssuhteita yli osaamisalojen rajojen. 

Live liikuttaa jokaista
Liikunnan ilo on jokaisen oikeus! Livessä jokai-
sella on mahdollisuus tutustua liikkumiseen 
omassa tahdissaan. Uskomme liikunnan moni-
puolisiin hyötyihin oppimiselle ja hyvinvoinnille. 
Tarjoamme innostavaa liikuntakasvatusta ja 
vapaa-ajan ohjelmaa, mutta myös Special Olym-
pics –kisoihin tähtäävää urheiluvalmennusta. 
Soveltava liikunta on erityisosaamistamme, 
josta olemme ylpeitä!

Uusi Leppävaaran toimipaikka panostaa 
esteettömyyteen
Uusi oppilaitosrakennus otettiin käyttöön Es-
poon Leppävaarassa alkuvuonna 2020. Viisiker-
roksisen rakennuksen koko on yhteensä noin 
10 000 m2. Rakennuksen suunnittelussa on 
huomioitu opiskelijoiden toiminnallisia tarpeita 
ja ennen kaikkea esteettömyysasioita. Erityistä 
huomiota on kiinnitetty akustiikkaan, valaistuk-
seen sekä yleiseen viihtyisyyteen. 

Kuva: Juha Saastamoinen, ONEVISION

”Tää on auttanut itsetuntoon ja  
kykyyn ottaa riski”
Live käyttää yhtenä pedagogisena mentelmänä 
sosiaalista sirkusta,  Sosiaalisessa sirkuksessa 
periaatteena on, että sirkus sopii kaikille. Jokai-
nen voi löytää sirkuksen lajien kirjosta vahvuuk-
siaan ja kokea onnistumisen iloa. Sosiaalinen 
sirkus on väline uuden oppimiseen. Se tukee 
monia työelämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja: vuorovaikutusta, itseluottamusta, oman 
osaamisen näkyväksi tekemistä, epäonnistu-
misten sietämistä, itseilmaisua, esillä oloa ja 
pitkäjänteisyyttä. Luovaa liikuntaa ja taidetta 
yhdistävä sirkus lisää fyysistä aktiivisuutta ja 
osallisuuden kokemuksia.
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Ammattiopisto Live
Tenholantie 10
PL 29
00281 Helsinki
Puh. 020 147 4040 (vaihde)
info@inlive.fi

liveopisto.fi


