Ammattioppilaitosten tarjontaa
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Ammatillisia oppilaitoksia
•
•
•
•

Ammatillisia oppilaitoksia
Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Helsinki): https://www.hel.fi/ammatillinen/fi , https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/
Omnia (Espoo): https://www.omnia.fi/ , https://www.omnia.fi/hae-oppimaan
Varia (Vantaa): https://www.sivistysvantaa.fi/varia/index.html , https://www.sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/haemeille.html

•
•
•
•

Ammatillisia erityisoppilaitoksia
Ammattiopisto Live (Helsinki, Espoo): https://www.liveopisto.fi/ , https://www.liveopisto.fi/hakijalle
Ammattiopisto Luovi (Helsinki, Pasila): https://luovi.fi/ , https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/tule-tutustumaan/
Ammattiopisto Spesia (Järvenpää): https://www.spesia.fi/ , https://www.spesia.fi/hakeminen/

• Yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia
• Business College Helsinki (Pasila): https://www.bc.fi/ , https://www.bc.fi/hakeminen/
• Helsingin maalariammattikoulu (Pitäjänmäki): https://hmak.com/ , https://hmak.com/hakijalle/
• Perho Liiketalousopisto (Kamppi): https://perho.fi/ , https://perho.fi/ammatillinen-koulutus-perustutkinto/
• Suomen diakoniaopisto (Alppila): https://www.sdo.fi/ , https://www.sdo.fi/hakijalle/

Hakeutuminen toisen asteen koulutukseen
• Yhteishaku keväällä 2021 ensisijaisesti peruskoulun juuri päättäneille hakijoille
•
•
•
•

Hakuaika on 23.2.–23.3.2021
Hakuaika päättyy 23.3.2021 klo 15.00
Tiedon yhteishaun tuloksista saa aikaisintaan 17.6.2021.
Opiskelupaikka otetaan vastaan viimeistään 1.7.2021.

www.opintopolku.fi

• Jatkuva haku muuhun kuin yhteishaun aikaan hakeville tai aikuisille hakijoille
www.opintopolku.fi tai oppilaitosten omilla sivuilla

Opintojen räätälöinti ja henkilökohtaistaminen
• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
Oma polku

• opintojen kesto määräytyy sen mukaan
• onko jo olemassa olevaa osaamista
• mikä on valmistavan koulutuksen tarve
• mikä on omaksumis- ja oppimistahti
• tuen tarpeet
• tehdään oppimisvalmiuskartoitus
• määritellään (erityisen) tuen tarpeet ja vastataan niihin
• yksilölliset opintopolut
• työvaltaisuus, työssä- tai työn ohella oppiminen
• mahdollisuus suorittaa tutkintoa tutkinnon osa kerrallaan

Opiskelun
tuki

Avoimia ammatillisia opintoja

https://www.aavo.fi/

• Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri
oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

• Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.
•

https://www.aavo.fi/fi/kayttajalle/nain-toimit-palvelussa

• Edut ja hyödyt

• voi opiskella itsenäisesti verkossa
• voi hankkia joustavasti osaamista eri elämäntilanteissa
• voi täydentää tai hankkia puuttuvaa osaamista
• voi edetä sujuvasti opinnoissa
• voi kehittää erilaisia opiskelutaitoja
• voi tutustua ammatillisiin opintoihin (esim. Valma, Kymppiluokat)
•

https://www.aavo.fi/fi/kayttajalle/edut-ja-hyodyt

Avoimia ammatillisia opintoja, Stadin ao Helsinki
• Stadin ao:n Avoimet ammatilliset opinnot 16–29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille:
• hyvä ja monipuolinen ilmainen koulutustarjonta
• voit selkeyttää tavoitettasi ja hankkia osaamista
• tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja suorittaa opintoja ja edetä opintoihin ja töihin

• Stadin ao:n Treenaamon tavoitteena on löytää soveltuva koulutus sekä sen suorittamistapa ja
paikka. Sen aikana tutustutaan eri aloihin ja tehdään yksilöllinen koulutussuunnitelma.
• Jos haluat osallistua Treenaamoon, ota yhteyttä joko Treenaamon opettajaan tai keskustele asiasta
ensin opinto-ohjaajan kanssa
•

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/ennen_ammatillista_koulutusta/avoimet-opinnot

Avoimia ammatillisia opintoja, Omnia Espoo ja Varia Vantaa
• Avoin Omnia on laaja-alainen osaamisen kehittämisen kanava tarjoten mahdollisuuden mm.
•
•
•
•
•
•

•

vahvistaa osaamista työelämässä
etsiä omaa uravalintaa uutta oppimalla ja kokeilemalla
tutustua opiskeluun Omniassa
nopeuttaa ammatillisen tutkinnon suorittamista
kohentaa yleissivistystä
virkistyä ja inspiroitua

https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/avoin-omnia

• Omnian ulkopuoliset asiakkaat ilmoittautuvat koulutuksiin tai ostavat koulutusta verkkokaupasta
https://kauppa.omnia.fi/

• Varia: https://www.aavo.fi/fi/opinnot/oppilaitokset/vantaan-ammattiopisto-varia

Ammattiopisto Live
• Ammattiopisto Live on ammatillinen erityisoppilaitos
• Tarjoamme erityisopetusta, yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihin ja työllistymiseen
• Ammattiopisto Liven erityisenä tehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen, ohjaaminen ja
tukeminen
• Ammattiopisto Liveen valitaan opiskelijoita, joilla on vaativan erityisen tuen tarve.
• Valintaperusteina voivat olla terveydelliset syyt (fyysiset tai psyykkiset pitkäaikaissairaudet),
oppimisvaikeudet tai sosiaaliset ongelmat.

• Tilaa tai lataa uusin Hakijan opas https://www.liveopisto.fi/tilaa-hakijan-opas
• Ammattiopisto Liven palvelukartta:

https://drive.google.com/file/d/1HoAhh3YWwvaPe4ceEvdMU3sSW8NJ68Xf/view?usp=sharing

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

Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta
(Tähän luokkaan sisältyvät kaikki muut edellisiin luokkiin kuulumattomat oppimista vaikeuttavat tekijät)

