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Tervetuloa aloittamaan 
tämän lukuvuoden 
opintoja Ammattiopis-
to Liveen. Olet tehnyt 
hienon valinnan, kun 
opiskelet meillä. 
Tärkein tavoitteemme 
on yhteinen: Täältä 
töihin! Meillä saat kou-
lutuksen ammattiin. 
Ammattilaisena sinulla on mahdollisuus 
löytää sellainen työ, josta nautit ja saat 
työn kautta uudenlaista sisältöä elämääsi. 
Ammattilaisena elämä on täynnä mahdol-
lisuuksia.
Toivottavasti tutustut hyvin heti lukuvuo-
den alussa toisiin opiskelijoihin. Yhdessä 
tekemällä ja kokeilemalla oppii parhaiten. 
Tärkein tukija opintojesi aikana on oma 
vastuuopettajasi. Hänen tehtävänsä on 
neuvoa ja opastaa sinua kaikissa 
opiskeluun liittyvissä asioissa. Hänen 
kanssaan tehdään oma opiskelusuun-
nitelma (HOKS) ja hänen kanssaan myös 
suunnitellaan ja seurataan sen toteutu-
mista. Oma opettajasi on apuna myös 
työssä tapahtuvan oppimisen paikkoja 
etsittäessä. Tässä auttavat myös meidän 
työhönvalmentajat.
Meillä on opetushenkilöstön lisäksi opiske-
luvalmentajia, jotka ovat tukena ja apuna 
kaikenlaisissa arjen asioissa. Me teemme 
Ammattiopisto Livessä töitä, jotta sinä 
viihtyisit ja sinun olisi hyvä opiskella meil-
lä. Koko henkilökunta on aina valmis aut-

Hyvä 
opiskelija,

Rehtorin tervehdys
Tervetuloa opiskelemaan! 

tamaan, joten rohkeasti 
kysymään, jos on arjen 
pulmia. Se, että viihtyy 
koulussa ja opintojen 
parissa, edesauttaa 
opintojen sujuvuutta ja 
oppimista. 
Opintojen alkaessa 
tuntuu siltä, että aikaa 
riittää, eikä ole niin kiire. 

Opintoihin kannattaa kuitenkin heti alusta 
lähtien suhtautua niin, että ne valmistavat 
aikuisen elämää varten. Elämän rytmi 
pitää suunnitella niin, että aamulla jaksaa 
herätä opintoihin. Aamupalaa ei kannata 
jättää väliin. Meillä on tarjolla opiskelijoille 
ilmainen aamupuuro Tenholantiellä, Arlas-
sa ja Metsälässä. 
Opiskelu Ammattiopisto Livessä on paljon 
muutakin kuin pelkkää opiskelua. Meillä 
on laajat vapaa-ajan toimintamahdolli-
suudet. Meillä kannustetaan liikuntaan ja 
terveisiin elämäntapoihin. Meillä panoste-
taan monenlaiseen kulttuuriin ja osallistu-
taan valtakunnallisiin kilpailuihin. Sinulla 
on mahdollisuus opintojesi aikana hakea 
ulkomaille opiskelijavaihtoon. Se on anta-
nut monelle opiskelijalle unohtumattomia 
kokemuksia. Monenlaista mielenkiintoista 
on siis luvassa.
Toivotan sinulle menestyksekästä opis-
keluaikaa, tervetuloa juttelemaan, kun 
tavataan! 

Sirpa Lukkala, rehtori
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Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseu-
dun suurin ammatillinen erityisoppilaitos 
ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Tarjoamamme koulutukset on tarkoitet-
tu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnois-
saan ja työllistymisessään erityisopetusta, 
yksilöllistä tukea ja ohjausta. Meillä voit 
opiskella arjen ja itsenäisen elämän taitoja 
tai suorittaa kokonaisen ammattitutkin-
non. 

Livellä on yhteensä kymmenen toimi-
paikkaa Uudellamaalla. Vuosittain meillä 
opiskelee noin tuhat opiskelijaa. Live-per-
heeseen kuuluu myös työllistymispalveluja 
tarjoava Live Palvelut, joka on tarvittaessa 
apunasi opintojen loppuvaiheessa, kun 
työpaikan hakeminen tulee ajankohtai-
seksi. 
 
Koulutustarjonta 
Koulutustarjontaamme kuuluvat valmen-
tava ja kuntouttava koulutus, ammatil-
linen peruskoulutus sekä ammatillinen 
lisäkoulutus. 
 

Ammattiopisto Live

Täältä töihin
 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmen-
tavassa TELMA-koulutuksessa opiskellaan 
kotona ja työelämässä tarvittavia joka-
päiväisiä taitoja sekä opitaan toimimaan 
yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen 
opiskelija voi päästä omia kykyjään vastaa-
vaan työhön.
 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
VALMA-koulutuksen aikana pääset tutus-
tumaan eri osaamisaloihin ja ammatteihin 
sekä selvität omat vahvuutesi ja mielen-
kiinnon kohteesi. VALMA-koulutuksen 
aikana on mahdollista hakeutua perustut-
kintokoulutukseen, mikäli osaamisalalla 
on vapaita paikkoja.
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
opiskelumme on hyvin käytännönläheistä 
eli tekemällä oppimista. Opiskelijat opis-
kelevat myös työpaikoilla aidoissa työym-
päristöissä ja oppivat ammattitaitoa alan 
ammattilaisilta. Ammattiopisto Livessä voi 
opiskella 16 erilaista perustutkintoa. 
 
Ammatillinen lisäkoulutus eli ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen suorittaminen 
on aikuisille ja alanvaihtajille joustava tapa 
osoittaa ammatillinen osaamisensa tai 
opiskella uusi ammatti.
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Tervetuloa Ammattiopisto Liveen olit 
sitten opintojasi jatkava opiskelija tai vasta 
aloittava.

Me liveläiset olemme täällä 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 
sekä annamme tukea arjesta selviytymi-
seen ja aikuisuuteen kasvamiseen.

Me tarjoamme sinulle erilaisia vaihtoeh-
toja suorittaa opintoja. Pääosa opinnoista 

Opiskelu
tapahtuu ryhmässä joko oppilaitoksessa 
tai työelämässä. Sinun on myös mahdollis-
ta suorittaa opintoja verkon välityksellä tai 
kokonaan työelämässä.
Muistathan, että olet itse vastuussa omis-
ta opinnoistasi – me kuitenkin tuemme 
sinua joka vaiheessa. Ole aktiivisesti yh-
teydessä henkilökuntaan heti kun sinusta 
tuntuu siltä, että tarvitset ekstra apua.

Toivomme, että osallistut aktiivisesti 
omien opintojesi suunnitteluun, että 
saamme räätälöityä juuri sinulle sopivan 
yksilöllisen opintopolun.
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Lomat
Syysloma 14.–20.10.2019
Joululoma 21.12.2019–6.1.2020
Talviloma 17.–21.2.2020
Kesäloma 6.–31.7.2020

Työjärjestykset
Oma vastuuopettajasi huolehtii siitä, että 
sinulla on ajantasainen työjärjestys.

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

Oppilaitoksen sähköpostijärjestelmä 
on nimeltään Outlook. Saat vastuuopetta-
jaltasi tunnukset sähköpostiin opintojen 
alkaessa.

Mikäli sinulla on käytössäsi yksityinen 
sähköpostiosoite (esim. Gmail, Hotmail tai 
vastaava) käytäthän sitä opiskelun ulko-
puoliseen viestintään.

Sähköpostia pääset käyttämään osoit-
teessa: https://portal.office.com Opis-
kelijoiden sähköpostiosoite on muotoa: 
etunimi.sukunimi@liveopisto.fi
 
O365
Oppilaitoksessamme on käytössä Outlook 
webmail -sähköposti, OneDrive -kotiha-
kemisto ja Office Online -sovellukset, joita 
pääset käyttämään osoitteessa: https://
portal.office.com

GSuite – Google Gafe
Livessä on käytössä verkko-oppimisym-
päristö Google Gafe, joka on tarkoitettu 
etä- ja lähiopetuksen sähköiseksi välineek-
si. Google Gafe löytyy osoitteesta: https://
classroom.google.com Kysy vastuuopet-
tajaltasi ohjeet kirjautumiseen oppimis-
alustalle.

HOKS eli Henkilökohtainen Osaa-
misen Kehittämissuunnitelma
HOKS on opintojesi tärkein tuki- ja työvä-
line. Aloitat sen laatimisen heti opintojen 
alussa yhdessä vastuuopettajasi, opinto- 
ohjaajan ja muiden tarvittavien tukihen-
kilöiden kanssa. Jos olet alle 18–vuotias 
kutsumme HOKSin tekoon mukaan myös 
huoltajasi tai muun tarpeellisen tahon.

HOKSiin kirjataan opintojesi tavoite 
sekä se, mitä olet aiemmin oppinut ja 
osaat jo (osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen). HOKSiin sisältyy myös 
opintojesi etenemisen aikataulu.

HOKSissa suunnitellaan millaista osaa-
mista tarvitset ja miten sitä hankitaan eri 
oppimisympäristöissä. Samalla suunni-
tellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet 
eli miten opit parhaiten ja miten tuemme 
opintojesi etenemistä.

HOKSiin sisältyy urasuunnitelma, jossa 
suunnitellaan toimenpiteet, joilla edis-
tetään työllistymistäsi tai mahdollisiin 
jatko-opintoihin sijoittumista tutkinnon tai 
koulutuksen suorittamisen jälkeen.

HOKS muuttuu, täydentyy ja tarkentuu 
koko opintojesi ajan. Osallistu ja vaikuta 
aktiivisesti. Oman HOKSisi löydät WILMAs-
ta https://wilma.liveopisto.fi
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Wilma 
Saat omat Wilma tunnuksesi vastuuopet-
tajaltasi heti opintojesi alussa. Jos olet 
alle 18-vuotias, pääsevät myös huoltajasi 
tekemään tunnukset Wilmaan avainkoo-
din kautta.

Wilman kautta voit seurata opintojesi 
etenemistä, valita opintojaksoja, viestiä 
opettajiesi kanssa, seurata opintojen ker-
tymistä sekä lukea oppilaitosta koskevia 
tiedotteita mm. liittyen vapaa-ajan toimin-
taan sekä esim. mahdollisiin muutoksiin 
työjärjestyksessä. On tärkeää, että päivi-
tät Wilmaan ajantasaiset yhteystietosi, 
että esimerkiksi opettajasi lähettämät 
tekstiviestit löytävät perille.

Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.
liveopisto.fi

Aiemmin hankitun osaamisen  
tunnustaminen
Mikäli sinulla on aikaisempia opintoja tai 
opiskelemasi alan työkokemusta tai esi-
merkiksi olet jo pitkään harrastanut jotain, 
olet suorittanut asepalveluksen tms. voit 
saada kertynyttä osaamista tunnustetuksi 
osaksi opintojasi. 

Keskustele vastuuopettajasi kanssa 
mahdollisista tunnustamisista mahdolli-
simman pian opintojen alettua ja HOKSin 
laatimisen yhteydessä.

Osallistu erillisiin osaamisen tunnista-
mistyöpajoihin (OSTU-pajat), joissa sinua 
ohjataan osaamisen tunnustamisproses-
sissa.

Palaute ja kehittämisehdotukset
Keräämme sinulta aktiivisesti palautetta 
omasta toiminnastamme ja siitä miltä 
sinusta opiskelu Livessä tuntuu. Sinulla 
on oikeus ja velvollisuus antaa palautetta 
oppilaitoksen toiminnasta. Ole aktiivinen 
ja vastaa eri kyselyihin – vain sillä tavalla 
voit vaikuttaa asioiden kehittymiseen.

Voit antaa palautetta ja kertoa kehittämi-
sehdotuksesi myös suullisesti tai kirjal-
lisesti kenelle tahansa henkilökunnasta. 
Henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä hen-
kilökohtaisesti tai sähköpostitse: etunimi.
sukunimi@inlive.fi

Poissaolot
Poissaoloja ovat ne tunnit, jolloin et ole 
tunnilla, mikäli kanssasi ei ole toisin sovit-
tu, esim. opiskelun suunnitteluun ja to-
teuttamiseen liittyvistä syistä. Poissaolosi 
merkitään aina Wilmaan, jonka kautta voit 
seurata poissaolomääriäsi.

Eniten oppimistuloksiin vaikutat sinä 
itse. Opiskelu Livessä on meidän (sinun ja 
Liven) yhteinen sopimus. Me tarjoamme 
opetuksen, ohjauksen, oppimisympäristöt 
sekä tukea opintoihisi. Sinä sitoudut omal-
ta osaltasi hoitamaan opinnot suunnitel-
man mukaisesti. Samoin sitoudut toimi-
maan Liven järjestyssääntöjen mukaisesti.

Myös laki ammatillisesta koulutuksesta 
(§ 94) velvoittaa sinut osallistumaan HOK-
Sin mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin 
ja muuhun osaamisen osoittamiseen, 
jollei poissaoloosi ole perusteltua syytä. 
Samoin sinun on suoritettava tehtäväsi 
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Muistathan AINA ilmoittaa  
poissaolostasi

1–3 päivän sairauspoissaolosta riittää 
ilmoitus vastuuopettajallesi. Tee ilmoitus 
heti kun sairastut. Jos sairautesi kestää yli 
kolme päivää, ota yhteyttä oman terveys-
aseman terveydenhoitajaan tai lääkäriin. 
Toimita sairauslomatodistus vastuuopet-
tajallesi. Muista poissaoloista on AINA 
sovittava etukäteen vastuuopettajan 
kanssa.
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Opetus
Meillä opiskelet pääsääntöisesti 5 päivänä 
viikossa ja viikoittainen tuntimäärä ylittää 
aina 25 h/viikko ja/tai osaamispisteinä 
4,5 osp/kuukausi. Osan opinnoista voit 
suorittaa myös verkon välityksellä. Sil-
loin saat tukea ja ohjausta myös verkon 
välityksellä. Olet kuitenkin itse vastuussa 
omasta opiskelustasi ja osaamispisteiden 
kertymisestä.

Oppisopimuskoulutus
Sinulla on mahdollisuus suorittaa amma-
tillinen tutkinto myös oppisopimuksella. 
Tämä edellyttää, että sinulla on työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksessa olet työso-
pimussuhteessa työnantajaan ja sinulle 
maksetaan palkkaa. Osoitat osaamisesi 
näytöillä. Kysy lisää oppisopimuksesta 
omalta opinto- ohjaajaltasi.

Oppisoppi
Arlan (31.12.2019 asti)/Leppävaaran 
(1.1.2020 lähtien) sekä Metsälän toimipai-
kassa toimii Oppisoppi.

Voit tulla Oppisoppiin tekemään teke-
mättä jääneitä tehtäviä, täydentämään 
suorituksiasi ja osallistumaan oppimisval-
miuksia tukeviin opintoihin (OPVA). Op-
pisopissa on aina sen aukioloaikoina tukea 
ja ohjausta tarjolla.

Kysy lisää Oppisoppi-toiminnasta vas-
tuuopettajaltasi.
 
Työelämään valmentautuminen
Jos opiskelet VALMA- tai TELMA- koulutuk-
sessa kuuluu opintoihisi työelämään val-
mentautumisen jaksot, jotka toteutetaan 
sinun tarpeistasi lähtien eri työpaikoilla tai 
Liven omissa oppimisympäristöissä.
  

Työelämässä tapahtuva oppiminen
Osa opinnoistasi tapahtuu työelämässä 
aidoissa työympäristöissä. Työelämän 
oppimisympäristöissä tapahtuvan oppi-
misen laajuus vaihtelee oman HOKSisi 
mukaisesti.

Voit myös suorittaa osan opinnoistasi 
Liven omissa työelämälähtöisissä oppi-
misympäristöissä aitoja työtehtäviä suo-
rittaen.

Koulutussopimus
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 tut-
kinnon osiin voi sisältyä esimerkiksi 
oman koulutusalan tai muiden alojen 
ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä 
opintoja (YTO-opintoja), verkko-opintoja, 
jatko-opintoihin valmentavia opintoja, 
opiskelijatutor-toimintaa tai työkokemusta 
jotka tukevat oppimistavoitteitasi.

Kysy lisää vapaasti valittavista tutkin-
non osista vastuuopettajaltasi tai opinto- 
ohjaajalta.
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Osaamisen osoittaminen ja  
arviointi
Perustutkintokoulutuksessa osoitat näyt-
tämällä mitä olet oppinut ja mitä osaat.

Annat näytön kaikista opiskelemistasi 
ammatillisista tutkinnon osista. Alustava 
suunitelma näytöstä kirjataan HOKSiisi. 
Ennen näyttöä laadit suunnitelman yhdes-
sä opettajasi ja työpaikkaohjaajan kanssa. 
Suunnitelmassa kerrotaan näyttöjen ajan-
kohdat, millä tavalla osoitat osaamisesi ja 
miten osaamistasi arvioidaan ja ketkä ar-
vioivat. Osallistu näyttöön vasta sitten kun 
olet varma omasta osaamisestasi. Arvioi 
myös omaa suoritustasi: kuinka onnistuit 
ja saavutitko tavoitteesi suhteessa arvioin-
tikriteereihin. Itsearviointisi ei kuitenkaan 
vaikuta arviointipäätökseen.

Saat arviointipäätöksen ja perustelut 
arvioijilta. Sinulla on oikeus saada tieto 
siitä, miten arviointiperusteita on sovellet-
tu osaamisesi arviointiin.

Oma opettajasi kertoo tarvittaessa, 
miten voit uusia näytön tai korottaa arvo-
sanaa.

Arvioinnin tarkastaminen ja  
oikaisu
Jos olet tyytymätön saamaasi arviointipää-
tökseen ja haluat, että arviointi tarkiste-
taan, voit pyytää sitä kirjallisesti arvioijilta 
14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut 
arvioinnin tulokset tiedoksesi.

Pyydä vastuuopettajaltasi tarkemmat 
ohjeet, miten oikaisua pyydetään työelä-
mätoimikunnalta kirjallisesti. Jos työelä-
mätoimikunta toteaa, että arvioinnissa on 
tehty virhe, se voi määrätä uuden arvi-
oinnin ja perustellusta syystä myös uudet 
arvioijat.

Arviointi
Arvioinnissa osaamistasi verrataan arvi-
ointikriteereihin ja arviointiasteikkoon.

Ammatillinen perustutkinto
Ammatillisissa tutkinnon osissa hyväksytty 
osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5.

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

Valmentavassa koulutuksessa koulutuk-
sen osien osaaminen arvioidaan asteikolla 
hyväksytty – hylätty.

Telma koulutuksessa saat lisäksi sanal-
lisen arvioinnin osaamisestasi ja vahvuuk-
sistasi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnois-
sa tutkintojen osat arvioidaan asteikolla 
hyväksytty – hylätty.

Saat aina tarvittaessa todistuksen suo-
rittamistasi tutkinnon osista.

Mukauttaminen
Jos, huolimatta tuesta, et saavuta arvioin-
tikriteerien mukaista T1-tason osaamista, 
voidaan arviointisi mukauttaa.

Tällöin opettajasi keskustelee asiasta 
sinun ja huoltajasi kanssa, jos olet alle 
18–vuotias.

Mukauttamisesta laaditaan erillinen 
päätös, jonka sinä (ja huoltajasi) hyväksyt-
te. Jos et halua hyväksyä mukauttamista, 
voit pyytää asiasta oikaisuvaatimuksen. 
Kysy tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuk-
sen tekemiseen vastuuopettajaltasi.

Jos saavutatkin T1 -tason ja mukautta-
miselle ei olekaan tarvetta, voidaan päätös 
purkaa.

Mukauttamiseen liittyvät asiat kirjataan 
aina HOKSiisi.



11Live 2019 Opiskelijan opas

Palvelut ja edut
Kahvilat ja ravintolat
Live huolehtii myös siitä, että sinun ei 
tarvitse opiskella nälkäisenä. Liven kahvi-
loissa on tarjolla mm. kahvia, teetä, kahvi-
leipää, välipalatuotteita, makeisia, juomia 
sekä TakeAway- tuotteita. Lisäksi valikoi-
miin kuuluu mm. salaatteja.

Tenholantien kahvila Livessä on kuu-
kausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä. 
Muista hyödyntää Live Passia kun tutustut 
näyttelyihin.

Opiskelijoille tarjotaan maksuton 
lounas kaikkina opiskelupäivinä. Muu 
ruokailu on maksullista. Arlan, Metsälän 
ja Tenholantien toimipaikoissa on lisäksi 
tarjolla maksuton aamupuuro.

Lisämaksusta saat aamupalaa ja iltapäi-
vällä välipaloja. Ruokalistat löytyvät:  
www.liveopisto.fi/opiskelijalle/ruokalistat 

Tenholantien toimipaikka 
Kahvila Live 
1. krs, p. 040 662 0092 
Avoinna  
ma–to klo 7.30–17.00 
pe klo 7.30–15.00
Aamupuuro (opiskelijoille ilmainen)  
arkisin klo 7.30–9.00

Ravintola Live 
6. krs, p. 040 664 7022 
Lounas arkisin klo 10.30–13.00  

Arlan toimipaikka 
Kahvila/Ravintola Live  
p. 040 661 8004
Avoinna  
ma–to klo 7.30–14.00 
pe klo 7.30–13.30
Aamupuuro (opiskelijoille ilmainen)  
arkisin klo 7.30–9.00
Lounas arkisin klo 10.30–13.00
 
Metsälän toimipaikka
Kahvila Live 
p. 040 482 2605 
Avoinna  
ma-to klo 7.30–14.00  
pe klo 7.30–13.00

Ravintola Live  
p. 040 143 2985 
Aamupuuro (opiskelijoille ilmainen)  
arkisin 7.30–9.00
Lounas arkisin klo 10.45–12.00
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Opintotoimistot
Opintotoimisto palvelee sinua opintoihisi 
liittyvissä käytännön asioissa. Saat opinto-
toimistosta mm. todistukset matkalippuja 
varten, opiskelijatodistukset, opintosuori-
tusotteet ja todistukset.

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien)
Opintosihteeri Sisko Partanen 
p. 040 664 6770
• Ammatillinen perustutkintokoulutus

Opintosihteeri Katja McDonagh  
p. 040 662 0802
• Ammatillinen perustutkintokoulutus
• VALMA / TELMA

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

Opintosihteeri Katja McDonagh  
p. 040 662 0802
• Ammatillinen perustutkintokoulutus
• VALMA / TELMA

Tenholantien toimipaikka
Opintosihteeri Katja McDonagh  
p. 040 662 0802
 

Vakuutukset
Sinulla on vakuutus voimassa niinä päi-
vinä, kun olet opiskelemassa Liven eri 
oppimisympäristöissä (opetuksen aikana, 
liikuntatunneilla, välitunneilla, sekä otetta-
essa osaa opetussuunnitelman puitteissa 
järjestettäviin yhteisiin urheilusuorituksiin, 
retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, 
tehtaissa jne.) sekä työpaikalla. Sinulla on 
lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka 
kattaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
ja työelämään valmentautumisen yhtey-
dessä tapahtuneet tapaturmat sekä koti-
maassa että ulkomailla.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus 
kattaa myös tapaturmat kotoasi tai asun-
noltasi työharjoittelupaikalle ja takaisin.

Vakuutus ei kata vapaa-ajallasi sattunei-
ta tapaturmia.

Kustannukset
Tarjoamme sinulle maksutta opetuksen ja 
ohjauksen sekä päivittäisen lounaan.

Arlan (1.1.2020 lähtien Leppävaaran) 
ml. Turuntien, Metsälän ja Tenholantien 
toimipaikoissa on myös tarjolla aamupuu-
ro. Opintojen aikana tarvittavat työasut, 
opiskelumateriaalit ja opiskeluvälineet 
ovat myös maksuttomia.

Opintotoimiston sähköpostiosoite: 

opintotoimisto@inlive.fi
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Oppimisen tuki

Opinto-ohjaaja (opo)
Opinto-ohjaaja auttaa sinua HOKSin suun-
nittelussa, oppimistavoitteiden määritte-
lyssä, ura- ja jatkosuunnitelmien teossa 
sekä erilaisissa opiskeluun mahdollisesti 
liittyvissä pulmatilanteissa.

Opinto-ohjaaja osallistuu HOKSisi laa-
dintaan yhteistyössä sinun, vastuuopetta-
jasi sekä muiden mahdollisten oppimistasi 
tukevien henkilöiden kanssa.

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien)
Minna Hykkönen, p. 050 572 0297
Minna Korpi, p. 040 725 3366
Kai Rantanen (31.12.2019 asti) 
Mika Sjöberg (1.1.2020 lähtien)  
p. 040 745 7464

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

Tenholantien toimipaikka
Kai Rantanen (31.12.2019 asti)  
Mika Sjöberg (1.1.2020 lähtien)  
p. 040 745 7464

Muut toimipaikat (konsultatiivinen 
palvelu)
Kai Rantanen (31.12.2019 asti) 
Mika Sjöberg (1.1.2020 lähtien)  
p. 040 745 7464
 

Laaja-alainen erityisopettaja (ela)
Laaja-alainen erityisopettaja antaa sinulle 
tukea oppimisen vaikeuksissa. Hän voi tar-
vittaessa kartoittaa ja arvioida oppimisen 
haasteitasi ja suunnitella sekä toteuttaa 
tarvittavia tukitoimia yhteistyössä muun 
henkilöstön kanssa. Hän on aina tarvit-
taessa mukana HOKSisi laadinnassa.

Ela saattaa olla mukana oppitunneilla 
ja tapaat hänet myös Oppisopissa. Elalta 
saat apua silloin kun tuntuu, että opinnot 
eivät etene. Hän pohtii yhdessä vastuuo-
pettajasi ja kanssasi sitä, miten opinnot 
olisi parasta sinun kannaltasi järjestää.

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien)
Silja Taipale, p. 040 676 6414
Kaisa Suhonen, p. 041 503 7905 

Metsälän toimipaikka
Jukka Martti, p. 040 034 3634

Tenholantien toimipaikka
Kaisa Suhonen, p. 041 503 7905

Muut toimipaikat (konsultatiivinen 
palvelu)
Kaisa Suhonen, p. 041 503 7905

Henkilöstön sähköpostiosoitteet  
ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@inlive.fi
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Opiskeluvalmentajat
Opiskeluvalmentajalta saat tukea ja oh-
jausta etenkin silloin kun opinnot ”tökki-
vät”. Opiskeluvalmentajalta saat apua, jos 
mietit opintojen keskeyttämistä tai palaat 
takaisin opintojen pariin keskeytykseltä. 
Opiskeluvalmentaja auttaa sinua silloin 
kun tarvitset tukea ja ohjausta omien 
asioidesi hoitamisessa ja elämänhallinnan 
taidoissa.

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien)
Pia Vyyryläinen, p. 041 548 0063
Aino Niemi (ma-to), p. 040 701 5800

Metsälän toimipaikka
Maiju Airio (ti-pe), p. 040 637 4007
Asta Sillanpää, p. 040 623 3221  
(31.12.2019 asti)
Jenni Parviainen, p. 040 641 1776  
(1.1.2020 lähtien)

Tenholantien toimipaikka
Maiju Airio (ma), p. 040 637 4007

Muissa toimipaikoissa ei ole tarjolla opis-
keluvalmentajan palveluita.

Työhönvalmentajat
Työhönvalmentaja tarjoaa sinulle tehos-
tettua ohjausta työpaikalla oppimisen ja 
työhön sijoittumisen tukemiseksi. Työ-
hönvalmentajan kanssa voit käydä läpi 
työelämän pelisääntöjä ja elämänhallin-
nan taitoja. Tuki työpaikalla tapahtuvassa 
oppimisessa lähtee aina sinun tarpeistasi 
ja toiveistasi. Työhönvalmentaja tukee ja 
ohjaa sinua myös ura- ja jatkosuunnitel-
mien teossa ja toteutuksessa esimerkiksi 
selvittämällä työllistämisen tukimuotoja.
Yes, you can on työhönvalmennuspalvelu, 
jossa voit käydä moikkaamassa työhön-
valmentajaa. Siellä voit esim. päivittää 
CV:tä, kirjoittaa työhakemusta sekä etsiä 
yhdessä työhönvalmentajan kanssa työ-
paikkoja tai työssäoppimispaikkoja. Voit 
myös kysyä työelämään ja siihen koulussa 
valmentautumiseen liittyviä, juuri sinua 
askarruttavia asioita. Seuraa Wilmaa ja il-
moitustauluja missä ja milloin Yes, you can 
-työhönvalmentajat ovat tavattavissa

Katso Youtube-pätkä Yes, you can -toi-
minnasta https://bit.ly/2YNWsnu

Työhönvalmentajat:
Pirjo Pellikka, p. 040 669 4142
Mia Hagelberg, p. 040 552 8464
Aino Kauppinen, p. 040 575 3633
Aino Piispanen, p. 040 631 9116
Marita Pöllänen, p. 040 722 3873
Mari Vuorimo, p. 040 411 0286
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Hyvinvointi
Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon toiminnan tavoitteena 
on tukea oppimistasi ja edistää terveyt-
täsi sekä hyvinvointiasi. Opiskeluhuollon 
tehtävänä on myös huolehtia koko op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opis-
keluympäristön terveellisyydestä sekä 
turvallisuudesta yhdessä koko oppilaitok-
sen henkilöstön kanssa. Opiskeluhuoltoa 
toteutetaan sekä yhteisöllisesti että yksi-
löllisesti. 

Saat itse päättää, ketä opiskeluhuollon 
työntekijöitä ja läheisiäsi haluat tueksesi 
itseäsi koskeviin keskusteluihin.

Opiskeluhuollossa sinua palvelevat psy-
kologi ja opiskelijakuraattori. Opiskeluter-
veydenhuollosta vastaa terveydenhoitajat. 
Voit olla kehen tahansa opiskeluhuollon 
työntekijään yhteydessä sinua askarrutta-
vassa asiassa.

Käy tutustumassa oman toimipaikkasi 
opiskeluhuoltohenkilöstöön.

Kiusaaminen ja häirintä
Me liveläiset haluamme luoda sinulle 
mahdollisimman turvallisen oppimisympä-
ristön ja kiusaamista tai häirintää emme 
suvaitse missään muodossa. Jos sinua 
kiusataan tai sinusta tuntuu, että sinua 
kiusataan, otathan välittömästi yhteyttä 
vastuuopettajaasi tai johonkin muuhun 
henkilökunnan jäseneen. Voit myös il-
moittaa kiusaamisesta ja/tai häirinnästä 
Wilman kautta.

Lue lisää oppilaitoksen Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta.
 

Psykologi
Psykologin tehtävänä on tukea opiskeluasi 
sekä psyykkistä hyvinvointiasi. Psykolo-
gi tarjoaa sinulle tai opiskeluryhmällesi 
opintoihin, mielen hyvinvointiin, elämän-
tilanteeseen tai ihmissuhteisiin liittyvää 
ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Tarvittaessa psykologi auttaa sinua 
pääsemään kunnallisiin tai yksityisiin pal-
veluihin. Psykologi tukee myös opetus- ja 
ohjaushenkilöstöä opetukseen ja kasva-
tukseen liittyvissä tilanteissa.

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien) 
Espoon kaupungin psykologi (ma, ti, pe) 
Jaana Mäenpää, p. 043 827 1182 
jaana.maenpaa@espoo.fi

Metsälän toimipaikka 
Helsingin kaupungin psykologi (ma-ke) 
Nora Moberg, p. 040 336 0344 
nora.moberg@hel.fi

Tenholantien toimipaikka 
Helsingin kaupungin psykologi (pe) 
Nora Moberg, p. 040 336 0344 
nora.moberg@hel.fi

Opiskelijakuraattori
Opiskelijakuraattorin kanssa voit keskus-
tella opiskeluun ja omaan elämäntilan-
teeseesi liittyvistä asioista. Opiskelijaku-
raattorilta saat tukea mm. palveluiden 
ja etuuksien hakemiseen, asumiseen ja 
raha-asioihin liittyvissä kysymyksissä. 
Opiskelijakuraattorin tehtävänä on tukea 
opiskeluasi sekä psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia yhteistyössä oppilaitosyhtei-
sön, kodin ja tarvittaessa muiden verkos-
tojen kanssa.
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Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien) 
Espoon kaupungin kuraattori (ti-pe) 
Tuula Karlsson, p. 043 824 6014 
tuula.karlsson@espoo.fi

Metsälän toimipaikka 
Helsingin kaupungin kuraattori (ke-pe) 
Maria Lahti, p. 040 334 1454 
maria.lahti@hel.fi

Tenholantien toimipaikka 
Helsingin kaupungin kuraattori (ti) 
Maria Lahti, p. 040 334 1454 
maria.lahti@hel.fi

Terveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollosta ja terveys- 
tarkastuksista vastaavat oppilaitoksen 
sijaintikunnat. Opiskeluterveydenhuollon 
palveluun kuuluu muun muassa
• Terveydenhoitajan ja lääkärinterve-

ystarkastus (ensimmäisenä opinto-
vuotena)

• Tarpeen mukaan terveystapaamiset 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyen

• Ohjaus ja neuvonta liittyen tervey-
teen ja hyvinvointiin

• Akuutti sairaudenhoito (tarvittaessa 
jatko-ohjaus omalle terveysasemalle)

• Opiskelijalla on mahdollisuus valmis-
tautua ennalta terveystarkastukseen 
esim. huoltajansa kanssa. Terveystar-
kastuksen haastattelulomake löytyy 
oppilaitoksen Internet-sivuilta.

Sairaanhoitopalvelut
Helsinkiläisten ja opiskelija-statuksen 
omaavien ensisijainen hoitopaikka äkil- 
lisissä sairauksissa ja tapaturmissa on 
oma terveysasema. Opiskelijat saavat 
sairaanhoitopalveluja oman asuinalueen-
sa terveysasemalta ja ulkokuntalaiset siltä 
terveysasemalta, jossa oppilaitos sijaitsee 
(koulun lähiterveysasema).

Arlan toimipaikka (31.12.2019 asti)/ 
Leppävaaran toimipaikka/Turuntien 
toimipaikka (1.1.2020 lähtien) 
Espoon kaupungin terveydenhoitaja  
(ma-to) 
Nina Kuusisto, p. 043 824 9238 
nina.kuusisto@espoo.fi

Metsälän toimipaikka 
Helsingin kaupungin terveydenhoitaja 
(ma-pe) 
Saara Koivula, p. 040 171 9945 
saara.koivula@hel.fi 
Helsingin kaupungin psykiatrinen  
sairaanhoitaja (ke) 
Carita Järlström, p. 050 362 6382 
carita.jarlstrom@hel.fi

Koululääkäri
Jos sairastut, niin sairaanhoidosta vastaa 
pääsääntöisesti oma kotikuntasi. Oppi-
laitoksessa toimivat Helsingin ja Espoon 
koululääkärit, joilla on vastaanotto noin 
kerran kuukaudessa opiskelijaterveyden-
huollon kautta.
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Kansainvälinen toiminta
Livessä voit osallistua kansainväliseen toi-
mintaan monella tavalla, paitsi ulkomaan 
vaihdossa myös kotimaassa, omassa 
oppilaitoksessa. Osallistu Liven Interna-
tional Friday -tapahtumiin ja opi uutta eri 
kulttuureista. Pääset harjoittamaan kieli-
taitoasi ehkä myös silloin, kun meillä on 
ulkomaisia vieraita, jotka haluavat tutus-
tua toimintaamme.

Livessä sinulla voi olla mahdollisuus 
osallistua tutustumismatkaan ulkomaille 
tai suorittaa kahden viikon työelämäjakso 
ulkomailla.

Toiminta

Ulkomailla suoritetut opinnot ovat hyvä 
tapa oppia työelämän edellyttämiä taitoja, 
tutustua vieraisiin kulttuureihin ja saada 
uusia kokemuksia. Kielitaito karttuu kuin 
huomaamatta, tutustut uusiin ihmisiin ja 
opit uusia toimintatapoja ja menetelmiä. 
Ulkomaan matkan aikana opit myös paljon 
itsestäsi. Ulkomaan matkat toteutetaan 
aina pienryhmissä ja matkalla on myös 
mukana henkilökuntaa.

Ole aktiivinen ja kysy lisätietoja ulko-
maan vaihdoista ja kansainvälisestä toi-
minnasta vastuuopettajaltasi tai kv-koor-
dinaattoreilta Helena Lindroosilta ja Pekka 
Pakkalalta.
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Opiskelijakunta
Ammattiopiston Liven opiskelijat muo-
dostavat oppilaitoksen opiskelijakunnan, 
jonka tehtävänä on suunnitella ja edistää 
opiskelijoiden yhteistoimintaa sekä op-
pilaitoksen toimintaa. Opiskelijakunnan 
hallitus valitaan joka lukuvuoden alussa. 
Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu 
kuukausittain. Kokouksissa käsitellään 
opiskelijoita askarruttavia asioita ja niitä 
viedään tarvittaessa eteenpäin. Kokouk-
siin kutsutaan myös kiinnostavien aihei-
den asiantuntijoita vierailijoiksi.

Opiskelijakunnan puheenjohtaja osal-
listuu ammattiopiston johtokunnan ko-
kouksiin. Hänellä on mahdollisuus tuoda 
opiskelijoiden palautteita ja aloitteita 
johtoryhmän käsittelyyn. Tule mukaan vai-
kuttamaan. Opiskelijakunnalle voi lähettää 
sähköpostia: opiskelijakunta@inlive.fi tai 
soittaa puh. 040 542 3012.

Tutor-toiminta
Tutor tarkoittaa aloittavan opiskelijan 
opintoja ohjaavaa vanhempaa opiskelijaa. 
Tutor on kokeneempi ja opinnoissaan pi-
demmälle edennyt opiskelija, joka auttaa, 
ohjaa, opastaa ja tukee muita opiskelijoita. 
Tutorointi pitää sisällään yksittäisen opis-
kelijan tukemisen ja suoran neuvonnan 
lisäksi mm. opiskelijakuntatoimintaan 
aktivointia, opiskeluun liittyvää ohjausta ja 
oppilaitoksen ilmapiiriin vaikuttamista.

Tutoroinnin tarkoituksena on madaltaa 
uusien opiskelijoiden kynnystä astua uu-
teen opinahjoon, parantaa oppilaitoksen 
ilmapiiriä ja vahvistaa ”kaveria ei jätetä” 
-henkeä. Ennen kaikkea tutorin odotetaan 
toimivan esimerkkinä muille opiskelijoille 
niin opistossa kuin asuntolassa.

Ammattiopisto Livessä tutor voi suun-
tautua asuntola-, classic-, digi- tai liikun-
tatutoriksi. Lisätietoja Pasi Tujuselta. PS. 
Tutor-toiminta kerryttää myös osaamis-
pisteitä.

Kilpailutoiminta
Sinulla on mahdollisuus osallistua kilpailu-
toimintaan, kuten vuosittain järjestettäviin 
Taitaja – Ammattitaidon SM-kilpailuihin 
sekä SAKUstars -kulttuurikilpailuihin. Saat 
lisätietoja Taitaja-kisoista vastuuopettajal-
tasi tai Ari Toivoselta ja SAKUstars-kisoista 
vapaa-ajanohjaaja Pasi Tujuselta. Taita-
ja2020-kisat järjestetään 11.–14.5.2020 
Jyväskylässä ja SAKUstars 21.–23.4.2020 
Helsingissä. 
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Vapaa-ajantoiminta
Ammattiopisto Liven vapaa-ajantoiminta 
on opiskelijalähtöistä, monipuolista ja 
vaihtelee toimipaikkakohtaisesti. Va-
paa-ajan toimintaa järjestetään Arlan, 
Metsälän ja Tenholantien toimipaikoissa. 
Liven kaikki opiskelijat voivat osallistua 
vapaa-ajan toimintaan. Vapaa-ajan ohjaaja 
järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä koor-
dinoi kerhotoimintaa.

Asuntolassa on vapaa-ajantila, joissa 
järjestetään toimintaa ja siellä voi viettää 
vapaa-aikaa vapaamuotoisesti. Opiskelijoi-
den käytössä on erilaisia harrastevälineitä 
ja esim. biljardipöydät. 

Ammattiopisto Livellä on säännöllistä ker-
hotoimintaa. Toiveet kerhoista voi esittää 
vapaa-ajan ohjaajalle, joka on vastuussa 
kerhotoimintojen järjestämisestä. Ker-
hojen ohjaajina voi toimia niin opiskelijat 
kuin henkilökunta.

Liven salibandyjoukkue
Ammattiopisto Livellä on oma salibandy-
joukkue jonka pelaajat ovat Liven opis-
kelijoita. Joukkue harjoittelee kahdesti 
viikossa sekä osallistuu erilaisiin saliban-
dyturnauksiin kauden aikana. Lisätietoja 
saat vapaa-ajan ohjaaja Pasi Tujuselta.

Vapaa-aika
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Jos tarvitset asuntoa opintojesi ajaksi ota 
yhteyttä Liven asuntolaan.

Asuntola sijaitsee Ruskeasuolla Hel-
singissä. Asuntolassa asuminen on am-
matillisen peruskoulutuksen opiskelijoille 
maksutonta. Asuntola on tarkoitettu ensi-
sijaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
asuville opiskelijoille. Asuntola on kiinni 
loma-aikoina.

Asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja, 
joissa on yhteinen keittiö, kylpyhuone ja 
WC.

Asuntolassa asuminen vaatii itsenäisiä 
asumisen taitoja, tai tarpeen vaatiessa 
henkilökohtaisen avustajan. Asuntolapaik-
kaa ei voida myöntää, mikäli opiskelijan 
erityisen tuen tarve on suurempi, kuin 
mitä asuntolassa on mahdollisuus tarjota. 
Tarjoamme myös maksullisia asumisen 
tuen palveluita.

Asuntolapaikka myönnetään opiskelijal-
le enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Pää- 
sääntöisesti asuntolassa on 1–3 ohjaajaa 
työvuorossa.

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

Lisätietoja: 
palveluesimies Jaana Sanaksenaho 
p. 050 341 6655 

Asuminen

Asuntolan aukioloajat:

Syksy 2019                                                                                   
Asuntola aukeaa jatkaville opiskelijoille  
ke 31.7.2019 klo 15                           
Kiinni ke 7.8. klo 16 – su 11.8. klo 15
Asuntola aukeaa uusille opiskelijoille   
su 11.8.2019 klo 15     
Kiinni pe 11.10. klo 16 – su 20.10. klo 15                                                                        
(syysloma)                                                                                    
Kiinni to 5.12. klo 16 – su 8.12. klo 15                                
(itsenäisyyspäivä)        
Kiinni pe 20.12. klo 16  
(joululoma)                                                                                      

Kevät 2020
Asuntola aukeaa 6.1.2020 klo 15
Kiinni pe 14.2. klo 16 – su 23.2. klo 15 
(talviloma)
Kiinni to 9.4. klo 16 – ma 13.4. klo 15 
(pääsiäinen)
Kiinni to 30.4. klo 16 – su 3.5. klo 15  
(vappu)
Kiinni ke 20.5. klo 16 – su 24.5. klo 15                                                                               
(helatorstai)
Kiinni to 18.6. klo 16 – su 21.6. klo 15                                                                                            
(juhannus)                                                                                 
Kiinni pe 3.7.2020 klo 16
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Hyvien käytöstapojen osaaminen on osa 
tulevaa ammattitaitoasi. Millä tahansa 
työpaikalla tarvitset kykyä tulla toimeen 
toisten ihmisten kanssa. Noudattamalla 
hyviä tapoja eli yhteisiä pelisääntöjä otat 
huomioon muut ihmiset ja se helpottaa 
kaikkien ihmissuhteitten hoitamista.

Tervehtiminen
Tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin. 
Muistathan, että kohteliaampi tervehtii 
ensin! Koulun alueella ollessasi edustat 
oppilaitostasi, joten ole kohtelias ja avulias 
myös vieraille.

Myöhästyminen
Hyviin tapoihin kuuluu saapua paikalle 
sovittuun aikaan. Myöhästely on huono 
tapa, joka häiritsee luokkatovereitasi ja 
opettajaasi. Myöhästely vaikuttaa myös 
jatkuvana näyttönä arvioinnissa.

Kielenkäyttö
Käyttämällä asiallista ja tilanteeseen so-
pivaa kieltä, teet itsesi ymmärretyksi ja se 
edesauttaa asioidesi etenemistä.
Kiroileminen ei kuulu hyviin tapoihin. Hil-
litty puheääni on myös kohteliasta muita 
ihmi- siä kohtaan.

Käyttäytyminen tunnilla
Riisu ulkovaatteesi ja päähineesi (pipo, lip- 
pis) oppitunnin ajaksi. Ulkovaatteissa tulee 
helposti sisällä tukala olo. Noudata tunnil-
la opettajan antamia ohjeita. Anna opetta-
jallesi ja luokkakavereillesi työrauha.

Käyttäytyminen ruokailussa
Muista hyvät tavat ja terveelliset ruoka- 
tottumukset. Ruoka suussa puhuminen 
ja lakki päässä ruokaileminen eivät kuulu 
hyviin tapoihin. Noudata ruokailuaiko-
ja. Jätä päällysvaatteet, lakit ja laukut nau-
lakkoon tai omaan lokeroosi. Ota ruokaa 
ainoastaan sen verran kuin jaksat syödä. 
Kun olet syönyt, laita tuolisi paikalleen ja 
palauta tarjottimesi palautuspisteeseen. 
Samalla lajittele astiat koreihin sekä jätteet 
ja roskat niille kuuluviin astioihin. Siistit 
ruokailutavat ja rauhallinen käytös takaa-
vat kaikille viihtyisän ruokahetken.

Suhtautuminen luokkakavereihin
Ole reilu ja ystävällinen opiskelukaveri. Si- 
nä voit vaikuttaa oman ryhmäsi ilmapiiriin. 
Hyvä henki syntyy siitä, että jokainen ottaa 
toisensa huomioon. Yritä omalta osaltasi 
opetella ajattelemaan, miltä tuntuisi, jos 
olisit toisen opiskelijan ase- massa.
Erilaisuuden hyväksyminen auttaa sinua 
myöhemmin myös työelämässä, sillä siel-
läkin on tultava toimeen hyvin erilaisten 
ihmisten kanssa.

Tupakointi
Ammattiopisto Live on savuton oppilaitos! 
Tupakointi on kielletty oppilaitosta ym-
päröivillä kaduilla ja puistoissa. Kielto on 
voimassa kouluaikana sekä oppilaitoksen 
välittömässä läheisyydessä, oppilaitok-
seen tultaessa ja sieltä lähdettäessä. 
Tupakkatuotteiden (ml. sähkösavukket) 
esilläpito ja valmistelu (mm. sätkien teko) 
sisätiloissa on kielletty. Oppilaitoksen alue 
ja sen välitön ympäristö halutaan pitää 
siistinä. Savuton oppilaitos parantaa kaik-
kien viihtyisyyttä ja luo myönteistä kuvaa.

Hyvät tavat
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Ympäristö
Huolehdimme ympäristöstämme Lajitte-
lemme jätteet kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti.

Papereista sanoma- ja aikakauslehdet, 
kirjekuoret ja toimistopaperit kerätään 
omaan astiaansa. 

Biojätteet lajitellaan erikseen. Biojät-
teellä tarkoitetaan maatuvaa jätettä, kuten 
hedelmien kuoria, kahvin poroja tai ruoan 
jätteitä.

Energiajae (oranssi pussi) on jätettä, 
jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta 
jota voidaan hyödyntää oheispolttoainee-
na energian tuotannossa voimalaitoksissa. 
Energiajakeeseen voidaan lajitella esi-
merkiksi muovia, puuta, likaista pahvia ja 
paperia.

Sekajätteet laitetaan roskakoriin (musta 
säkki), silloin kun ne eivät ole ongelma-
jätteitä. Lasille, metallille ja paristoille on 
omat keräyspisteensä.

Päihteiden käyttö
Meillä Livessä on nollatoleranssi päihtei-
den käytön ja päihtyneenä esiinty- misen 
suhteen eri oppimisympäristöissä ja asun-
tolassa. Rikoslain (1304/93) 50. luvun 1. 
pykälän mukaan huumausainerikok-

seksi määritellään; valmistaminen, tuo-
minen, myyminen, välittäminen sekä 
hallussapito. Mikäli havaitsemme, että 
käytät päihteitä tai esiinnyt päihtyneenä, 
saat välittömästi kirjallisen varoituksen. 
Voit saada vain yhden kirjallisen varoi-
tuksen; seuraavalla kerralla asia menee 
sora-toimikunnan käsittelyyn, josta voi 
seurata määräaikainen erottaminen. Jos 
sinut erotetaan määräajaksi oppilaitokses-
ta, tarkoittaa se myös asuntolasta erotta-
mista, jos asut siellä.

Mikäli havaitsemme, että sinulla on 
ongelmia päihteiden kanssa, ohjaamme 
sinut hoitoon Liven päihdestrategian 
mukaisesti.

Sinun täytyy sitoutua hoitoon, että voit 
jatkaa opintojasi Livessä. Mikäli sinulla on 
vaikeuksia päihteiden kanssa, ota yhteyttä 
terveydenhoitajaan. Hänen kanssaan voit 
keskustella luottamuksellisesti päihteiden 
käytöstä ja mahdollisista tukitoimista ja 
hoidoista.

Päihteillä tarkoitetaan sekä alkoholia 
että muita huumaavia aineita, jotka eli-
mistöön joutuessaan aiheuttavat päihty-
myksen tunteen ja / tai humalatilan sekä 
aiheuttavat käyttäjälleen fyysistä, psyyk-
kistä tai sosiaalista riippuvuutta.
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Ammattitaitovaatimus
Ne hallittavat tiedot, taidot ja pätevyys, jotka opiskelija osoittaa näytöllä osaavansa.

Koulutussopimus
Oppilaitoksen ja työpaikan välinen kirjallinen ja määräaikainen sopimus opiskelijan osaa-
misen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Näyttö
Käytännön työtehtävissä hankittu osaaminen, jonka opiskelija osoittaa näyttämällä.

Opintosuoritusote
Osoittaa suorittamasi opinnot. Suoritetut opinnot kootaan opiskelijahallinta- järjestelmä 
Wilmaan, josta saa opintosuoritusotteet. Pyydä otetta tarvittaessa opintotoimistosta.

Oppimisen arviointi
Oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja osaamista-
voitteiden saavuttamisesta. Oppimisen arviointi on jatkuvaa. Numeroarviointia ei tarvita.

Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA)
Jos opiskelet ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, on sinulla mahdollisuus osal-
listua OPVA-opintoihin. OPVAssa keskitytään juuri niihin oppiaineisiin, joissa sinulla on 
eniten haasteita. Jos sinut kirjataan OPVA-opiskelijaksi tarkoittaa se sitä, että 6kk ajan 
opintojesi aikana sinun täytyy käyttää yli 50 % opiskeluajastasi OPVA-opintoihin. Kysy 
lisää OPVA-opinnoista omalta vastuuopettajaltasi.

Oppimisympäristö
Paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. 
Amma- tillisessa koulutuksessa oppimisympäristöjä ovat esim. oppilaitos, työpaikat ja 
tietoverkot.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista, jota täydenne-
tään oppilaitoksessa tapahtuvalla tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimusopiskelija on 
työsopimussuhteessa työnantajaan ja saa työstään työehtosopimuksen mukaista palk-
kaa. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 h/viikko.

Sanasto
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Osaamisala
Kaikissa tutkinnoissa on käytössä käsite osaamisala, mikä korvaa aiemman käsitteen 
koulutusohjelma. Osaamisala korostaa tutkintojen osaamisperusteisuutta koulutusläh-
töisyyden sijaan.

Osaamisperusteisuus
Koulutuksessa ja opetuksessa kiinnitetään enemmän huomiota opetussisällöistä op-
pimistuloksiin/osaamiseen eli siihen, mitä sinun pitää osata koulutuksen ja tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Ammattitaitovaatimukset ilmaistaan ammattitaitona ja osaamise-
na, jota työelämässä tarvitaan.

Osaamispiste
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon osien osaa-
mispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, 
vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaa-
mistavoitteisiin. Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä sitä mukaa, kun hän on suorittanut 
tutkinnon osan eli osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen.

Osaamisen arviointi
Osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyyn osaamiseen. Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa osaamista arvioi-
daan mm. näytöillä.

Osaamisen tunnistaminen
Aiemmin hankittua osaamistasi tunnustetaan esittämiesi dokumenttien tai muiden todis-
teiden kautta. Jos sinulla ei ole todisteita, mutta mielestäsi osaat tutkinnon osaamisvaati-
muksien mukaisia asioita, voimme käyttää muita menetelmiä osaamisesi tunnistamiseksi 
(esim. www.osaan.fi).

Osaamisen tunnustaminen
Aiemmin hankittu osaaminen, josta saatu arvosana tai osaaminen voidaan siirtää nykyi-
sen koulutuksen suoritukseksi. Tunnustaminen voi koskea tutkinnon osaa tai tutkinnon 
osa-aluetta. Tunnustaminen tehdään aina tutkinnon perusteiden ja ammattitaitovaati-
musten pohjalta.

Työelämässä tapahtuva oppiminen
Työelämässä tapahtuvalla oppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Työelämässä tapahtuvaa oppimista sisältyy kaikkiin 
perustutkintokoulutuksiin. Edellyttää koulutussopimuksen solmimista.
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