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Olemme nyt
Ammattiopisto Live!
Ammattiopisto Live (ent. Keskuspuiston ammattiopisto) on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Opistollamme on yhteensä kymmenen 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 opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi
terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet sekä sosiaaliset tai psyykkiset
ongelmat.

Mitä Livessä voi opiskella?
Koulutustarjontaamme kuuluvat valmentava ja kuntouttava koulutus, ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisäkoulutus. Tutustu tarkemmin
koulutustarjontaamme seuraavalla aukeamalla.

Miten Livessä opiskellaan?
Tarjoamme opiskelijoillemme yksilölliset ja joustavat opiskelusuunnitelmat.
Opetus tapahtuu pienemmissä ryhmissä kuin yleisissä oppilaitoksissa. Meillä
on suuri joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka pitävät huolta opiskelijoidemme terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä tarjoavat oppimiseen
monenlaista yksilöllistä tukea.
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Koulutustarjonta
Jatkuva haku! Voit hakea opiskelemaan meille ympäri vuoden! Lisätietoja: liveopisto.fi/hakijalle
Valmentava koulutus, 60 osaamispistettä

Toimipaikka (tp.)

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Arlan tp., Espoo
Metsälän tp., Helsinki

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Toimipaikat: liveopisto.fi/hakijalle/
telma-koulutus/toimipaikat

Ammatillinen peruskoulutus, 180 osaamispistettä
Tutkintonimike

Perustutkinto (pt.)

Toimipaikka (tp.)

Ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Artesaani (Sisustusalan osaamisala)

Taideteollisuusalan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Artesaani (Tuotteen valmistuksen osaamisala)

Taideteollisuusalan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Elektroniikka-asentaja / ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tenholantien tp., Helsinki

Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Kokki

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo
Metsälän tp., Helsinki

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Musiikkiteknologi

Musiikkialan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Muusikko

Musiikkialan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Pienkonekorjaaja (Moottorikäyttöisten

Autoalan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Tanssija

Tanssialan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Tarjoilija

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Arlan toimipaikka, Espoo

Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto

Metsälän tp., Helsinki

(Vammaistyön / Vanhustyön osaamisala)

pienkoneiden korjauksen osaamisala)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Toimipaikka (tp.)

Hieronnan ammattitutkinto

Tenholantien tp., Helsinki

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto: koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

Metsälän tp., Helsinki

ohjauksen- tai kasvatuksen- tai ohjauksen osaamisala
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto: työvalmennuksen- tai näkövammais-

Arlan toimipaikka, Espoo

taitojen ohjauksen- tai vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala

Tenholantien tp., Helsinki

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

Metsälän tp., Helsinki

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

Arlan toimipaikka, Espoo

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Toimitilahuoltajan osaamisala

Arlan toimipaikka, Espoo

Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Metsälän tp., Helsinki
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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 keväisin. Yhteishaussa valitut
uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yhtäaikaisesti ryhmissä syksyllä. 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 syksyllä
2019 alkavaan vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen on 13.3.–3.4.2019.
• Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi

Dokumentit**
• Tuen tarpeesta kertovia dokumentti voivat olla
esimerkiksi jokin seuraavista:
• lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin tai erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto)
• koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
• työtodistusjäljennökset
• koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu
on tehty muualla kuin Ammattiopisto Livessä
• HOJKS tai HOKS aikaisemmasta oppilaitoksesta
• pedagoginen lausunto
• muu liite
Lähetä dokumentit
11.4. mennessä
osoitteeseen:
Ammattiopisto Live
opintotoimisto
Puustellinmäki 4–6
02650 Espoo

Opiskelijavalinnat
• Ilmoitamme opiskelijavalinnan tuloksista hakijoille aikaisintaan 13.6.2019.

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

• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta meille viimeistään 27.6.2019.

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

• Varasijat ovat voimassa 16.8.2019 asti.

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

Pidämme opiskelijoista
huolta laajalla skaalalla
Opinto-ohjaajat ja laaja-alaiset erityisopettajat ohjaavat sinua opinnoissasi oikeaan suuntaan sekä
toteuttavat yksilöopetusta ja tarvittavia tukitoimia. Opiskeluhuollon henkilöstö eli psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja lääkäri, toimivat myös oppilaitoksessa. Meiltä saat myös opiskelu- ja
työhönvalmennuspalveluita, joita ihan joka oppilaitos ei tarjoakaan!
Moi!
Olen Henna, Liven työhönvalmentaja. Autan
opiskelijoita mm. silloin kun he kaipaavat
lisäapua työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa,
ansioluettelon tai työhakemuksen kirjoittamisessa tai pohtivat, mitä tekisivät valmistumisen
jälkeen. Ammattiopisto Liven opiskelijoilla on
mahdollisuus tavata meitä työhönvalmentajia
opiston avoimissa YesYouCan-palveluissa. Tule
moikkaamaan meitä joko yksin tai vaikkapa
kaverin kanssa!
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Hei,
minä olen Jenni, opiskeluvalmentaja. Meidän
opiskeluvalmentajien ammattiryhmä on varsin
tuore mutta erittäin tarpeelliseksi havaittu harvinaisuus oppilaitoksissa. Me opiskeluvalmentajat olemme sinun tukenasi heti kun apua tarvitset. Tärkein tehtävämme on tukea ja motivoida
opiskelijoita pysymään kiinni opinnoissa. Teemme myös yhteistyötä opiskeluhuollon, koulun
henkilöstön sekä opiskelijan oman verkoston
kanssa. Tartu hihasta käytävällä tai laita viestiä!
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Uusi upea
Live kampus
panostaa
esteettömyyteen
Ammattiopisto Liven käyttöön rakennetaan uusi,
esteettisesti ja rakenteellisesti ajaton oppilaitosrakennus. Espoon Leppävaaraan nousevan rakennuksen arvioitu valmistuminen ja käyttöönotto
sijoittuvat vuodenvaihteeseen 2019–2020.
Viisikerroksisen rakennuksen koko on yhteensä
noin 10 000 m2. Rakennuksen suunnittelussa on
huomioitu opiskelijoiden toiminnallisia tarpeita ja
ennen kaikkea esteettömyysasioita. Erityistä huomiota on kiinnitetty akustiikkaan, valaistukseen
sekä yleiseen viihtyisyyteen.
Rakennuksen valmistuessa ammattiopiston perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Metsälän toimipaikassa sekä uusissa tiloissa Leppävaarassa. Koulutustoiminta Tenholantiellä päättyy
vuoden 2019 loppuun mennessä kokonaan.
Leppävaaran oppilaitoksen ympäristöön on suunnitteilla laajempi kokonaisuus asuntolatoiminnan
ja työtoimintojen muodossa. Nämä yhdessä muodostavat tulevaisuudessa Liven kampusalueen.
Syksyllä 2019 opintonsa nykyisessä Arlan toimipaikassa aloittavat opiskelijat pääsevät siirtymään
uudelle upealle Live-kampukselle arviolta puolen
vuoden opintojen jälkeen!
Punainen puutarha, 2012, akryyli.
kuvataiteilija Rosa Liksom
Rosa Liksom sijoittaa yhteensä 150
teostaan Ammattiopisto Liven uuteen
oppilaitosrakennukseen.
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Ammattiopisto Live
Tenholantie 10
PL 29
00281 Helsinki
Puh. (09) 020 147 4040 (vaihde)
info@inlive.fi
liveopisto.fi
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