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Ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
• 60 osaamispistettä (n. 1 lukuvuosi)
• ilmainen

• Ammatillinen peruskoulutus
• 180 osaamispistettä
• ilmainen

• Ammatillinen lisäkoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
• 120-150 osaamispistettä
• materiaalimaksu mahdollinen

• Oppisopimuskoulutus
• 180 osaamispistettä
• työpaikka mukana
• palkallinen

Mikä sopii 
minulle?



VALMA -koulutus

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 

• Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen ja työelämään sekä 
tukea arjesta selviytymisen haasteissa. Opiskelu koostuu ryhmäopetuksesta, työharjoittelusta, 
opiskelukokeiluista ammatillisissa oppilaitoksissa ja tarvittaessa asumisharjoittelusta. 

• Koulutuksen aikana:
• pohditaan omaa ammatinvalintaa ja valmistaudutaan ammatillisiin opintoihin
• tutustutaan työelämään ja eri koulutusaloihin käytännössä
• harjoitellaan arkielämän taitoja ja yhteiskunnassa toimimista
• annetaan yksilöllistä tukea opiskeluun ja arkeen
• opitaan erilaisia elämässä tarvittavia taitoja

• laajuus 60 osaamispistettä 

• VALMA -koulutukset tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisten perustutkintojen kanssa. 

Mikä 
minusta 
tulee?



Ammatillinen peruskoulutus

• Ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 

• Lisäksi opiskelija voi halutessaan saada valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia 
tietoja ja taitoja

• Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto

Joustava 
aloitus

Jatkuva 
haku



Ammatillinen lisäkoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)

• Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on 
perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin 

• Ammattitutkinto on 150 tai 120 osaamispisteen laajuinen tutkinto

• Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista 
osaamista

• Erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto
Tiivis 

työelämä-
yhteistyö

Jatkuva 
haku



Oppisopimuskoulutus

• Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia, mahdollisuutena

• hankkia ammatti

• syventää omaa ammatillista osaamista

• hankkia uutta ammatillista osaamista

• Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon

• Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen sopimus, josta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, 
koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet (alaa koskeva työehtosopimus). 
Oppisopimuksen hyväksyy aina oppisopimustoimisto tai oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos

• Laajuus riippuu siitä, kuinka suuren osan tutkinnosta tekee oppisopimuksella

Tutkinnon 
osia



Opintojen räätälöinti ja henkilökohtaistaminen

• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

• 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

Oma polku

Opiskelun 
tuki



Ammattiopisto Live  
Ammatillinen erityisoppilaitos



• 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

https://www.liveopisto.fi/tilaa-hakijan-opas
https://drive.google.com/file/d/1HoAhh3YWwvaPe4ceEvdMU3sSW8NJ68Xf/view?usp=sharing


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

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 
elektroniikka-asentaja / ICT-asentaja

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

- Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

- Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

- Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

• Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

• Media-alan perustutkinto, mediapalvelujen 
toteuttaja

• Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja 

• Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi



Ammattiopisto Liven muut koulutukset

Valmentava koulutus (VALMA) Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

• VALMA–koulutus sopii opiskelijalle, joka tarvitsee tukea opiskelun valmiuksiin ja ammattialan valintaan.
• Opiskelu koostuu ryhmäopetuksesta, työharjoittelusta, opiskelukokeiluista ammatillisissa oppilaitoksissa 

ja tarvittaessa asumisharjoittelusta.

Valmentava koulutus (TELMA) Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja ohjaus

• TELMA sopii laajempaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.
• Koulutuksen tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä, mielekkään työn tai työtoiminnan löytymistä, 

arjen taitojen oppimista ja mahdollisimman itsenäistä elämää.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Lyhytkurssit ja pätevyyskortit



Ammattiopisto Live / Hakeutuminen

• Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 
• 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.

• Jatkuva haku 
• muuhun kuin yhteishaun aikaan hakeville tai aikuisille hakijoille

• www.opintopolku.fi
• hakulomakkeen täyttäneet kutsutaan valintahaastatteluun
• haastatteluun osallistuvat

• ammatin opettaja, opinto-ohjaaja  soveltuvuus alalle,  opiskelukuntoisuus tai laaja-alainen 
erityisopettaja  tukitarpeiden kartoitus

• opiskelijavalinta tehdään joustavasti opiskelijaksi valitun tilanteen ja tarpeen mukaan

http://www.opintopolku.fi/


Ammattiopisto Live / Tukea tarjolla

• ammatilliset erityisopettajat

• osaamisen hankkiminen

• HOKS:n laatiminen ja päivitys

• ammatilliset ohjaajat

• koulutuspäällikkö

• päätökset

• opiskeluvalmentaja

• yksilö- ja ryhmätapaamiset

• verkostopalaverit 

• laaja-alainen erityisopettaja (ELA)

• HOKS

• verkostopalaverit tarvittaessa

• opinto-ohjaaja

• opintojen eteneminen

• yksilö- ja ryhmätapaamiset

• HOKS

• jatko-ohjaus

• verkostopalaverit tarvittaessa

• psykologi

• yksilötapaamiset

• kuraattori

• taloudellisten asioiden selvittely

• yksilötapaamiset

• terveydenhoitaja

• yksilötapaamiset

Yksilölliset 
tarpeet 

huomioidaan



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) 


