Ammattiopisto Live
Pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos

• Erityisopetusta, yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihin ja
työllistymiseen
• Erityisenä tehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen
kehittäminen, ohjaaminen ja tukeminen
• Vaativan erityisen tuen tarve:
• Valintaperusteina voivat olla terveydelliset syyt (fyysiset
tai psyykkiset pitkäaikaissairaudet), oppimisvaikeudet tai
sosiaaliset ongelmat.

• Ammattiopisto Liven palvelukartta
• Miksi Ammattiopisto Live on maailman paras koulu?
Videolla oppilaat ja opettajat kertovat!
https://www.youtube.com/watch?v=-pnsVYko12A&t=26s

https://www.liveopisto.fi/tilaa-hakijan-opas

Opiskelijan tukena Livessä
Oppimisen tuki

Hyvinvoinnin tuki

Urasuunnittelun tuki

• Tukea oppimiseen ja
opiskelujen
sujumiseen
• Laaja-alainen
erityisopettaja (ELA)
• OPVA-opettajat
• Ohjaajat
• Opinto-ohjaaja

• Tukea opiskelijan
elämäntilanne
huomioiden
• Kuraattori
• Psykologi
• Terveydenhoitaja
• Opiskeluvalmentaja

• Tukea opintojen
valintaan,
suunnitteluun sekä
siirtymään kohti
työelämää tai jatkoopintoja
• Opinto-ohjaaja
• Työhönvalmentaja

Vaativan erityisen tuen perusteita voivat olla
01 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. ADHD)
02 Kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dysleksia)

03 Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus)
04 Lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia)
05 Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma)
06 Psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat)
07 Fyysiset pitkäaikaissairaudet (esim. vaikea allergia, astma, diabetes, epilepsia)
08 Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet
09 Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus (esim. tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä)

10 Kuulovamma
11 Näkövamma
12 Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta (Tähän luokkaan sisältyvät kaikki muut edellisiin luokkiin
kuulumattomat oppimista vaikeuttavat tekijät)

Ammattiopisto Liven perustutkintokoulutukset
• Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
(sisustusalan- tai tuotteen valmistuksen
osaamisalat)
• Musiikkialan perustutkinto, muusikko tai
musiikkiteknologi
• Tanssialan perustutkinto, tanssija
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto,
kokki
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
lähihoitaja (vammaistyön- tai vanhustyön
osaamisalat)
• Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja
tai pienkonekorjaaja
• Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto:
- Kiinteistönhoidon osaamisala,
kiinteistönhoitaja
- Kotityöpalvelujen osaamisala,
kodinhuoltaja

•
•
•
•

- Puhdistuspalvelujen osaamisala,
toimitilahuoltaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan
perustutkinto, elektroniikka-asentaja / ICTasentaja
Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
Media-alan perustutkinto, mediapalvelujen
toteuttaja
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Liven muut koulutukset
• Valmentava koulutus (VALMA)
• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

• Valmentava koulutus (TELMA)
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja ohjaus
• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• tehdään näyttötutkintoina, osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä

• Lyhytkurssit ja pätevyyskortit

Hakeminen Liveen
• Yhteishaku tai jatkuva haku (www.opintopolku.fi)

• hakulomakkeen täyttäneet kutsutaan valintahaastatteluun
• haastatteluun osallistuvat
• ammatin opettaja, opinto-ohjaaja  soveltuvuus alalle, opiskelukuntoisuus tai laajaalainen erityisopettaja  tukitarpeiden kartoitus
• opiskelijavalinta tehdään joustavasti opiskelijaksi valitun tilanteen ja tarpeen mukaan

• Liitä mukaan lausunto, esim. jokin näistä:
• peruskoulun erityisopettaja
• koulupsykologi
• neuropsykologi
• hoitava taho
• lääkärin B-lausunto
• sekä:
• peruskoulun Hojks
• viimeisin todistus
• muut lausunnot

