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Täältä töihin -strategiamme mukaisesti keskityimme toisen asteen am-
matillisen koulutuksen reformin määrätietoiseen toteuttamiseen ja tukea 
tarvitsevien ihmisten koulutus-, valmennus- ja työllistymispalveluiden 
tuottamiseen.

Julkistimme elokuussa 2018 uuden Live-brändin, josta rakennamme 
kaikille Invalidisäätiön palveluille yhteisen, vahvan palvelubrändin.   
Brändiuudistuksen myötä Invalidisäätiön ylläpitämä Suomen kolmannek-
si suurin ammatillinen erityisoppilaitos, Keskuspuiston ammattiopisto, 
nimettiin Ammattiopisto Liveksi. Kasvava työllistymis- ja valmennuspalve-
luita tarjoava yksikkö, OrtonPro, sai nimekseen Live Palvelut. Live-perhee-
seen kuuluvat myös Galleria Live ja Ravintola Live.

Ammattiopisto Livessä käynnistimme mm. opiskelijoiden jatkuvan 
haun mukaisen sisäänoton sekä asiakkuus- ja yritysyhteistyön koulutus-
ohjelman koko henkilöstöllemme. Ammattiopisto Liven koulutuspalvelut 
tavoittivat vuoden 2018 aikana 1020 opiskelijaa.

Live Palvelut vahvisti asemaansa vaikuttavien valmennus- ja työllis-
tämispalveluiden tuottajana. Arvoliitto myönsi Arvo-teko 2018 -kunnia-
maininnan Live Palveluiden Ponnahduslauta takaisin työelämään  
-hankkeelle. Live Palvelut toteutti myös Koto-SIB -työllistämisohjelmaa, 
josta 59 % valmennukseen osallistuneista maahanmuuttajista   
työllistyi vuonna 2018. 

Rohkeita uusia avauksia Täältä töihin 
-strategian mukaisesti. 

Laajensimme osatyökykyis-
ten ja pitkäaikaistyöttömien 
työllistymisen tueksi luotua 
Liven työtoimintakonseptia ja 
käynnistimme uusina aloina logis-
tiikka- ja pesulapalvelut sekä aulapalve-
lut. Vuoden 2018 aikana Liven kaikkien
työtoimintojen piirissä toteutui 16.000 asiakaskuntoutuspäivää.

Käynnistimme suunnitellusti Ammattiopisto Liven uuden kampuksen 
rakennustyöt Espoon Leppävaarassa. Uuden kampuksen valmistuttua 
vuoden vaihteessa 2019/2020 Espooseen syntyy moderni ammatillisen  
erityisopetuksen osaamiskeskus. 

Olen ylpeä sitoutuneista liveläisistä, joiden kanssa teemme Täältä  
töihin -strategiaamme päivittäin todeksi luomalla osallisuudesta ja  
työstä merkitystä ihmisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Marja Pajulahti
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus

Liven vuosi 2018
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Live lukuina 2018

Toiminnan tuotot

40,9 M€

Kokonaisopiskelijamäärä 
/ vuosi: 

1020
177suoritti perustutkinnon

Kokonaisasiakasmäärä / vuosi 

1285

Ammattillisen peruskoulutuksen 
opiskelijakohtainen yksikköhinta

30377€

Henkilöstömäärä

524 
70 %Naiset

30 %Miehet

328Kuntouttava työtoiminta 

298Ammatillinen kuntoutus 

Täältä
 töihin! 

Live Palvelut

Ammattiopisto Live

335Nuorten palvelut

324Työllistävät valmennuspalvelut 

Ammattillisen koulutuksen 
kokonaistuotto

32,3 M€

53 suoritti ammattitutkinnon

34 suoritti erikoisammattitutkinnon

 

95
suoritti Valma-koulutuksen

113
suoritti Telma-koulutuksen
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Vaikuttavia tekoja 2018 

Live Palvelut

Ammattiopisto Live

Future Pro -työllistymishankkeen 
asiakkaista

64 %
ohjattiin eteenpäin

98
asiakasta

Koto-SIB -koulutuksen läpikäyneistä
maahanmuuttajista työllistyi

59 %

Opiskelijatyytyväisyys 

4,4 (5)264
tutkinnon suorittanutta

Täältä
 töihin! 

40opiskelijaa ulkomailla 
vaihdossa

Yli

119
sijoittui palkkatöihin 
tai jatko-opintoihin

Valmistuneista
opiskelijoista

29 
Live Polun
asiakkaista

siirtynyt Ammatti-
opistoon

Live Polku
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Invalidisäätiö
Me koulutamme, valmennamme ja kuntoutamme yksilöasiakkaamme täältä 
töihin. Invalidisäätiö perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden 
hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten. Lähes kahdeksan vuo-
sikymmenen ajan olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme yhteis-
kunnan muuttuviin tarpeisiin. 

Invalidisäätiöön kuuluvat pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen eri-
tyisoppilaitos Ammattiopisto Live, erityistä tukea tarvitseville henkilöille työl-
lisyys- ja valmennuspalveluita tuottava Live Palvelut sekä Galleria Live, jonka 
toiminta-ajatuksena on tuoda korkeatasoista taidetta tavanomaisesta poik-
keavaan ympäristöön – opiskelijoiden, Liven ja Terveyspuiston asiakkaiden  
ja henkilöstön arkeen. 

Invalidisäätiön vahva palvelubrändi Live
Vuonna 2018 toteutettiin yksi Invalidisäätiön historian näkyvimpiä uudistuksia: 
elokuussa lanseerattiin kaikkien Säätiön tarjoamien palveluiden yhteinen,  
vahva palvelubrändi, Live. 

Brändiuudistuksen tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen ja palvelutar- 
jooman mielikuvien selkeyttäminen. Invalidisäätiön eri toiminnoilla oli pitkään  
laaja kirjo keskenään erityylisiä nimiä ja visuaalisia ilmeitä. 

Uudistuksen myötä kaikki Invalidisäätön toiminnot yhdistettiin modernin 
ja raikkaan Live-brändin alle. Positiivisuutta ja elämäniloa henkivä Live-brändi  
eheyttää palvelutarjonnan ja viestii yhtenäisestä toiminnasta.

Me Invalidisäätiössä teemme työtä sen hyväksi, 
että mahdollisimman moni pystyy toimimaan 
suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena  
jäsenenä. 
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Ammatillinen koulutus
Ryhmätyövalmennuksesta tukea työelämätaitojen opetteluun
Liven Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa (TELMA) -koulutukses-
sa opiskelevat nuoret motivoituvat työskennellessään aidoissa oppimisym-
päristöissä. 

Syksyllä TELMA-opiskelijat pääsivät tekemään puhtauden tasoa nostavia 
töitä helsinkiläisessä Palvelukoti Sofiassa ryhmätyömuotoisesti. Ryhmätyö-
valmennus mahdollistaa runsaasti tukea tarvitsevien nuorten työelämä- 
taitojen kartuttamisen. Yhteistyö on jatkunut koko lukuvuoden ajan.

Työpaikalla oppimisen tukena opiskelijoilla on käytössään oppimisym-
päristössä tuotetut kuvalliset työskentelyohjeet sekä opettajan ja ohjaajan 
jatkuva tuki.

Sekä työnantaja että opiskelijat hyötyvät, kun työtehtäviä suunnitellaan                
yhdessä; opiskelijat saavat opiskella aidossa työympäristössä ja palvelu- 

kodin puhtaustaso pysyy korkeana.

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. Koulutustar-
jontaamme kuuluvat ammatilli nen peruskoulutus, valmentava ja kun-
touttava koulutus sekä ammatillinen lisäkoulutus.

Reformi toi koulutuksen 2020-luvulle
Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen puhutaan uudistuneesta 
ammatillisesta koulutuksesta. Yhteisöllinen pedagogiikka, digitaaliset  
ratkaisut sekä erilaiset ryhmä- ja projektityömuodot ovat monipuolista-
neet opetusta. Lisääntyneen yritysyhteistyön myötä opiskelijat oppivat 
yhä suuremman osan opinnoistaan työelämälähtöisissä oppimisym-
päristöissä ja työpaikoilla. 

Livessä asiakkuustyön ammattilaiset tukevat opetus-
henkilökuntaa yritysyhteistyön toteuttamisessa. Työhön-
valmentajat puolestaan auttavat opiskelijoita, jotta heidän 
taipaleensa työelämään tapahtuisi sujuvasti ja Täältä 
töihin-strategian mukaisesti.

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen   
erityisoppilaitos, joka kouluttaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria  
ja aikuisia sekä toimii erityisopetuksen osaamiskeskuksena. 

Ammattiopisto Live  

7Invalidisäätiön vuosikertomus 2018Ammattiopisto Live



Maahanmuuttajien erityisen tuen tarve   
paljastuu usein vasta aikuisiällä
VALMA-koulutuksessa opiskelijat etsivät tulevaa ammatti-
alaansa ja parantavat opiskelutaitojaan ennen ammatilliseen 
perustutkintoon hakeutumista. Maahanmuuttajien kohdal-
la VALMA-opinnot sisältävät lisäksi suomen kielen taitojen 
hiomista ja kulttuurintuntemusta. 

Livessä opetetaan maahanmuuttajia, joiden erityisen tuen 
tarve liittyy kielipulmien lisäksi vakaviin oppimisen vaikeuk-
siin. Kriisialueilta saapuneiden maahanmuuttajien erityisen 
tuen tarve havaitaan usein vasta aikuisiällä VALMA-opintojen 
käynnistyttyä. Tuen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi 
traumaattinen elämänkokemus, mikä haittaa oppimista. 

Maahanmuuttajien oppimista edistävät opettajan käyt-
tämä selkokieli, kuvalliset ohjeet ja toiminnallisuus sekä 
rauhallisuus ja ajan antaminen. 
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Uusi erikoisammattitutkinto käynnistyi Livessä
Ammattiopisto Livessä käynnistyi elokuussa 2018 uusi Kuntoutus-, tuki-  
ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto. Tutkinnossa yhdistettiin 
aiemmat työvalmennuksen, näkövammaistaitojen ohjaajan ja kehitys- 
vamma-alan erikoisammattitutkinnot. Ammattiopisto Liven opettajat  
olivat mukana laatimassa uuden tutkinnon perusteita. Koulutus sai mai-
nion vastaanoton, sillä jo syyskaudella opiskelijoita oli mukana 21. Opiske-
lijat tulevat hyvin erilaisista toimintaympäristöistä, mutta kaikkia yhdistää 
asiakastyö, jonka fokuksena on asiakkaiden tukeminen työelämässä.  Opin-
toihin haetaan jatkuvassa haussa ja ne toteutetaan oppisopimuksena.

Kumppaniyrityspolku parantaa opiskelijoiden    
työllistymismahdollisuuksia
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Invalidisäätiölle ammatillisen 
koulutuksen lisärahoitusta 75 opiskelupaikan verran eli yhteensä noin  
2,1 miljoonaa euroa. Opiskelijapaikat on tarkoitettu helpottamaan osaavan 
työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. 

Akuutteja työvoiman saatavuusongelmia löytyy mm. kiinteistö- ja puh-
taanapitoaloilta, ravintola- ja catering-aloilta sekä logistiikan alalta. Live lähti 
hakemaan ratkaisuja alan työvoimavajeeseen tiivistämällä yhteistyötään 
yritysten kanssa. Kumppaniyrityspolussa opiskelijaryhmät opiskelevat opet-
tajan ohjaamina yrityksiin rakennetuissa pitkäkestoisissa oppimisympäris-
töissä. Oppilaitos vastaa pedagogiikasta ja turvaa riittävän ohjausresurssin. 
Polku-mallissa yritysten ja Ammattiopisto Liven yhteinen tavoite on opiskeli-
jan työllistyminen.

9Invalidisäätiön vuosikertomus 2018Ammattiopisto Live



Väylät auki ulkomaille
Ammattiopisto Live lähetti vuoden aikana runsaat 
nelisenkymmentä opiskelijaa opiskelu-, työssäoppi-
mis- tai harjoittelujaksoille ulkomaille. Myös Liven 
henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa osaa-
mistaan ja kielitaitoaan kansainvälisissä projekteissa.

Liven kansainvälisen Erasmus+-vaihdon suunni-
telmat ulottuvat kevääseen 2020. Kahden vuoden 
aikana Livestä liikkuu opiskelijoita jopa kymmeneen 
eri maahan osaavan henkilökunnan tukemana ja 
ohjaamana. 

Live järjestää vuosittain International Friday 
-tapahtumia, joiden ideana on kotikansainvälisyys 
eli muiden maiden kieliin, kulttuureihin ja tapoihin 
tutustuminen opiskelijan omassa oppilaitoksessa. 
Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden eri maihin tutus-
tumiseen myös niille opiskelijoille, jotka eivät välttä-
mättä itse vaihtoon pääse lähtemään. 
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Vuoden aikana viisi hanketta onnistuneesti maaliin  
Liven hankkeet edistävät koko organisaation strategian toimeen- 
panoa. Hanketoiminnan avulla Ammattiopisto Live ja Live Palvelut  
voivat kehittää omaa toimintaansa ja henkilökunnan osaamista  
strategian mukaisesti. 

Hankkeet antavat mahdollisuuden oppia ja ottaa käyttöön hanke-
kumppaneiden hyviä käytäntöjä sekä jakaa omaa osaamistaan  
muiden hyödyksi. 

Hankkeiden avulla Live kasvattaa omia verkostojaan, oli kyseessä 
sitten muut oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, järjestöt tai yritykset. 
Hankkeissa kehitetään uusia toimintamalleja sekä työkaluja yhteis- 
työssä kumppaneiden kanssa oman toiminnan sujuvoittamiseksi. 

Liikkuva Live – MOVE IT!
Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu  
-ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen 
ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena  
on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelu- 
kyvyn lisääminen. Ammattiopisto Live on ollut mukana 
Liikkuva opiskelu -toiminnassa MOVE IT! – Terveenä 
töihin -hankkeen myötä jo syksystä 2017. Lukuvuonna 
2018–2019 jatkoimme MOVE IT! -hankkeen toisessa 
vaiheessa, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
päivittäistä liikuntaa, edistää työergonomiaa ja kan- 
nustaa istumisen vähentämiseen. Tavoitteena on,  
että opiskelijat ja henkilöstö ymmärtävät fyysisen  
aktiivisuuden merkityksen osana terveyden ja työ- 
hyvinvoinnin ylläpitoa sekä osana ammattitaitoa.
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Työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä 
Ammattiopisto Live kehittää jatkuvasti opintojensa työelämälähtöisyyttä. 
Live on luonut tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa opiskelijoille   
aitoja oppimisympäristöjä, jotka palvelevat sekä opiskelijan että työ-  
elämän tarpeita. 

Yhteistyö mahdollistaa työpaikalla oppimisen aidoissa työympäristöis-
sä, joissa opiskelijan tukena on työnantajan lisäksi myös opettaja tai ohjaa-
ja. Yhteistyö on käynnistetty muun muassa Kierrätyskeskuksen ja kauppa-
keskus Sellon kanssa. Viime syksynä Live ja Sello järjestivät yhteistyössä 
Nuoret Livenä -tapahtuman, jossa Liven tanssi- ja muusikko-opiskelijat 
pääsivät esiintymään varsin hektisessä asiakasympäristössä. Kuukausit-
tain noin 100 opiskelijaa suoritti opintojaan ryhmämuotoisissa oppimis- 
ympäristöissä yksilöllisillä tavoitteilla.

Koulutuksia työelämäkumppanien tarpeisiin
Live haluaa edistää työelämäkumppaniensa hyvinvointia ja kehittymistä. 
Tarjoamme kaikille opiskelijoita työllistäville työnantajille tarvittaessa työ-
paikkaohjaajakoulutusta, joka antaa valmiuksia opiskelijan ohjaamiseen 
ja arviointiin sekä ohjaajan oman toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2018 
aikana pilotoimme työelämäkumppaneiden tarpeisiin täsmäkoulutuk-
sen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen. Koulutuksessa 
käydään läpi keskustellen ja käytännön esimerkkien avulla opiskelijoiden 
ohjaukseen liittyviä käytännön asioita. 
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Asiakkuustyön ABC
Invalidisäätiössä asiakkuustyötä tekee koko henkilöstö.   
Strategiamme ohjaa tekemään uusia avauksia, kehittämään  
uusia palveluja ja tuotteita, luomaan yhteyksiä yrityksiin ja  
vahvistamaan myynnillisyyttä. 

Tämän työmme tueksi tarvitsemme osaamista asiakkuus- 
työn parissa. Invalidisäätiön akatemian koulutusvalikkoon  
tuotteistettiin Asiakkuustyön ABC -koulutus. Koulutus pilotoitiin 
syksyllä ja se tulee jatkossa olemaan osa henkilöstökoulutuk- 
siemme valikoimaa. 

Koulutus on tarkoitettu koko henkilöstölle ja sen tavoitteena  
on vahvistaa ammatillisia valmiuksia laadukkaaseen liveläiseen 
asiakkuudenhoitoon. 

Täältä töihin – arvokasta työkokemusta Yleltä
Työnantajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota yhteis-
kuntavastuunsa toteutumiseen. Vuonna 2018 Yleisradio 
edisti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa tee-
moja toteuttamalla nuorille suunnatun harjoittelu- 
ohjelman. Ohjelman puitteissa Yleisradio rekrytoi myös 
viisi Ammattiopisto Liven media-assistenttikoulutuksen   
opiskelijaa.

Vuoden 2018 aikana Liven opiskelijat pääsivät työsken-
telemään käytännön media-alan työtehtävissä Ylellä. Koke-
mukset olivat niin kannustavia, että yhteistyötä Ammatti-
opisto Liven ja Ylen kesken jatketaan myös vuonna 2019. 
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Messukeskus-yhteistyö yhteiskunta-  
vastuuta parhaimmillaan
2018 Ammattiopisto Livessä alkoi läheinen  
yhteistyö Suomen Messujen kanssa. Suomen 
Messut toteuttavat yhteiskuntavastuuta moni-
puolisesti tarjoamalla mahdollisuuksia työpai-
kalla oppimiseen Liven eri alojen opiskelijoille. 
Messuosaston rakennus- sekä asiakaspalvelu-  
ja myyntityötä on tarjoutunut merkonomi- ja 
TELMA-opiskelijoille. Puhtaus- ja kiinteistöpalve-
lualojen opiskelijat ovat päässeet tekemään  
puhtauden tasoa nostavia töitä sisä- ja ulko- 
tiloissa. Hierojaopiskelijat puolestaan rentout- 
tivat näytteilleasettajia taukotilassa. Live oli  
vuoden 2018 aikana mukana kolmilla eri   
messuilla, joissa jopa noin sata opiskelijaa  
pääsi kerryttämään arvokasta työ-   
kokemusta.

Ammatillisen koulutuksen uudet    
toimitilat Leppävaaraan
Rakennamme Espoon Leppävaaraan uudet toimitilat amma-  
tilliselle koulutukselle. Uusi rakennus korvaa nykyiset Arlan  
toimipaikan tilat. 

Uusi rakennus tulee olemaan tukikohta yli 500 opiskelijalle  
ja lähes 150 työntekijälle. 

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen on vienyt opis-  
kelua vielä aikaisempaa enemmän työpaikoille. Oppilaitoksen 
omassa oppimisympäristössä korostuu perustaitojen hank- 
kiminen sekä opiskeluyhteisöön kiinnittyminen turvallisessa,  
viihtyisässä ja esteettömässä ympäristössä.

Rakennustyöt alkoivat keväällä 2018. Loppuvuodesta  
rakennus oli jo harjakorkeudessa, ja peitetty sääsuojalla.

Rakennus on valmistuessaan näkyvä maamerkki   
kasvavassa ja kehittyvässä Leppävaarassa. 

14Invalidisäätiön vuosikertomus 2018Ammattiopisto Live



Työllistymis- ja valmennuspalvelut
Jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus työhön ja osallisuuteen, siksi ta-
voitteenamme on etsiä kaikille yksilöllinen reitti koulutukseen tai työelämään. 
Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa työhönvalmennusta, kuntouttavaa 
työtoimintaa, ammatillista kuntoutusta ja työkyvyn arvioinnin palveluita, 
joiden tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä, työssä pysymistä ja 
työssä jaksamista. Yhdistävä tekijä kaikelle toiminnallemme on halu ymmär-
tää asiakkaan tarpeita ja tarjota niihin paras mahdollinen ratkaisu.  

Kotouttamisen SIB vakiinnutti asemansa
Vaikuttavuusinvestointimallilla rahoitettu, maahanmuuttajille suunnattu 
työllistymisohjelma jatkui nousujohteisesti ja asiakkaiden työllistämistu-
lokset olivat vaikuttavia. Koulutusohjelman läpikäyneistä 59 % työllistyi, 
kokonaisuudessaan työllistyneitä oli viime vuonna 71. Noin puolet työ-
suhteista on toistaiseksi voimassa olevia ja puolet määräaikaisia, kolmas-
osa työsuhteista on osa-aikaisia. Suurimmat työllistäjät ovat ravintola- ja 
kahvila-ala, rakennus-, puhdistus- ja teollisuusala sekä opetusala. Liven 
sisäiset työtoimintaympäristöt mahdollistivat kymmenille asiakkaille 
omien työtaitojen kehittämisen, suomalaisen työkulttuurin pelisääntö-
jen opettelun ja tarpeellisten suosittelujen keräämisen työllistymisen  
helpottamiseksi.

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta 
on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeelle kunnia-
maininta vuoden ARVO-teko -kilpailussa
ARVO-liitto myöntää palkinnon vuosittain toimijalle, joka etsii ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja yhdistää toiminnassaan yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden sekä vastuullisen ja tuloksellisen liiketoiminnan.

Live Palveluiden ja työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman korkeakoulu-
tetuille mielenterveyskuntoutujille suunnattu työhönvalmennuksen kehit-
tämishanke Ponnahduslauta takaisin työelämään oli kolmen voittajaeh-
dokkaan joukossa ja sai kunniamaininnan ansiokkaasta työstään erityistä 
tukea tarvitsevien työllistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli kuntouttaa asiakkaita 
takaisin työelämään tavallista pidempien työ-
kokeilujaksojen ja työhönvalmennuksen 
avulla. Hankkeen tulokset ovat yhteis-
kunnallisesti merkittäviä, sillä mukana 
olleista kuntoutujista 48 % kuntoutui 
työkykyiseksi. 

Live Palvelut 
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Live Polku ohjaa uuteen suuntaan elämässä
Live käynnisti vuonna 2018 Live Polku-valmennuksen, joka on matalan 
kynnyksen valmennus- ja ohjauspalvelu kaikille jatkopolkujaan miettiville. 
Sen tavoitteena on nopeuttaa palveluohjausta ja tarjota yksilöllisiä väyliä 
koulutukseen, työllistäviin palveluihin tai työelämään. Palveluun voi ha-
keutua itsenäisesti tai ohjaavan tahon kautta. Tärkeimpiä ohjaavia yhteis-
työtahoja ovat muun muassa TE-palvelut, sosiaalipalvelut, Stadin osaamis-
keskus sekä muut oppilaitokset. Valmennuksen päivittäisessä toiminnassa 
ryhmän jäsenet ovat vaihtuneet, mutta ryhmän koko on ollut jatkuvasti 
15–22 henkeä. Palvelun kysyntä on ollut suurta ja se on tavoittanut maalis-
kuuhun 2019 mennessä jo 98 asiakasta. Live Polun asiakkaista on tullut jo 
29 uutta Ammattiopisto Liven opiskelijaa. 

Kohti työelämää työhönvalmennuksen keinoin
Keski-Uudenmaan TYP- ja TE-toimistojen asiakkaille suunnattu Future Pro 
-hanke jatkoi vuonna 2017 päättyneen Studio Pro -hankkeen toimintaa. 
Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille liikkuvaa työhönvalmennusta erilaisia 
työllistymisen tukimuotoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että valmennet-

tava työllistyy avoimille työmarkkinoille, työkokeiluun tai hänelle etsitään 
toisenlainen jatkopolku esimerkiksi koulutuksen pariin.

Vuonna 2018 hankkeessa oli mukana 80 asiakasta, joista 63,8 %   
ohjattiin eteenpäin. Heistä 42 % työllistyi avoimille työmarkkinoille ja   
40 % työkokeiluun, 11 % siirtyi koulutuksen ja 7 % kuntoutuksen pariin. 

Asiantuntijakoulutuksia ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle 
Vuonna 2018 Live Palvelut toteutti Stadin ammattiopiston ja Vantaan am-
mattiopisto Varian opettajille teemakoulutuksen työhönvalmennuksellisen 
työotteen käytöstä opetustyössä. Koulutus suunniteltiin yhdessä tilaajien 
kanssa heidän toiveidensa mukaan.

Koulutuksessa opettajat suunnittelivat tukea tarvitseville opiskelijoilleen 
toimivan työllistymispolun työhönvalmennusta apuna käyttäen ja omaksui-
vat samalla valmennuksellisen työotteen arkeensa. Työote avasi opettajille 
hyvin keinoja, kuinka tukea opiskelijoita opintojen läpäisyssä, tiivisti opet-
tajien keskinäistä yhteistyötä ja nosti opiskelijan onnistumisen keskiöön. 
Stadin ammattiopiston opiskelijat saivat myös tuekseen Liven työhön- 
valmentajan.



Ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
Live Palvelut aloitti vuonna 2018 osatoteuttajana Työ- ja elinkeinominis-
teriön valtakunnallisessa Nuoret kohti työtä -pilotissa. Tulosperusteinen 
valmennus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat työnhakijoina TE-toimistossa.

Valmennuksen aikana nuoria valmennetaan heidän yksilöllisten tarpei-
densa perusteella opiskelemaan, työelämään tai työllistymistä edistävään 
palveluun. Mukana on tähän asti ollut 75 nuorta, joista useimpien valmen-
nus jatkuu vuonna 2019. Monen nuoren tie on johtanut verrattain  
nopeasti opiskelemaan tai työelämään. 

Vaikuttaa siltä, että palvelun puitteissa käytetty asiantunteva ja oikea-
aikainen työhönvalmennus on tehokas keino vähentää nuorten työttö-
myyttä ja syrjäytymistä. 

Työnantajien ja työntekijöiden merkityksellisiä kohtaamisia 
Live järjesti vuoden 2018 aikana rekrytointitapahtumia, joiden tavoitteena 
oli yhdistää työnhakijat ja työnantajat.

Vuoden aikana käynnistettiin uudelleen TalentPikaTreffit -konsepti, joka 
yhdistää työnantajan ja työnhakijan kahdenkeskisen kohtaamisen sekä 
työelämästä tutun hissipuheen, jonka avulla työnhakija kiteyttää oman 
osaamisensa. Ennen TalentPikatreffit -tapahtumaa opiskelijoille järjestet-
tiin toiminnallinen valmennus oman osaamisen esittelyyn, myös työnanta-
jat perehdytettiin etukäteen. Kokemukset tapahtumasta olivat onnistunei-
ta niin työnhakijoiden kuin työnantajienkin puolesta. Työnhakijat kokivat 
saaneensa tapahtumasta rohkeutta ja itsevarmuutta sekä tietoa omista 
vahvuuksistaan. 
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Galleria Liven toiminta-ajatuksena on tuoda korkeatasoista taidetta 
tavanomaisesta poikkeavaan ympäristöön, opiskelijoiden, Liven ja   
Terveyspuiston asiakkaiden ja henkilökunnan arkeen. 

Galleria Live
Galleria Liven toiminta koskettaa kaikkea Liven toimintaa. Ammattiopisto 
Livessä on vahva kulttuuriopetuksen painotus ja taidetta käytetään osana 
opiskelijoiden opetustoimintaa sekä opiskelijoiden, asiakkaiden ja henkilös-
tön hyvinvoinnin edistämiseen. Galleria järjestää vuosittain 11 näyttelyä ja 
on kasvattanut Säätiön taidekokoelmaa vuosien varrella satojen taide- 
sijoitusten avulla.

Galleria Live sai uuden kuraattorin
Galleria Live rikastutti asiakkaidensa ja opiskelijoiden arkea 11 vaihtuvan 
taidenäyttelyn avulla. Elokuusta lähtien uudella nimellä toiminut Galleria 
Live sai uudeksi kuraattorikseen kuvataitelija Pauliina Turakka Purhosen 
edellisen kuraattorin Otso Kantokorven menehdyttyä äkillisesti. 

Vuoden aikana gallerian kokoelmat laajenivat, kun Helsingin Saskiat 
ry deponoi veistospuistoon kuvanveistäjä Ukri Merikannon Con Amore 
-veistoksen. Galleria myös solmi Antti ja Kirsti Parkkisen Säätiön kanssa 
aiesopimuksen 170 teoksen mittavan kokoelman deponoinnista. 

Vuosi huipentui Rosa Liksomin 60-vuotisjuhlanäyttelyyn, jonka kun-
niaksi hän deponoi Säätiölle uusia teoksia. Deponoinnin myötä Säätiön 
Rosa Liksom -kokoelmat kasvoivat lähes 200 teokseen.
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