
Luksia, Länsi-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä

”Kuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta ja kehittää 

työelämän osaamista”
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Jäsenkunnat (8)

• Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti

Ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille

• Luksia järjestää ammatillista koulutusta ja työelämän osaamisen 
kehittämistä omistajakuntiensa puolesta.

•Ammatillista perus- ja lisäkoulutusta koulutus- tai oppisopimuksella
•Työvoima- ja henkilöstökoulutusta
•Työelämän kehittämistä ja palvelua

Tunnuslukuja (n.) 31.12.2017

• 7 koulutusalaa 
• 52 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa
• 1001 tutkintosuoritusta/2017
• 24 kehittämisprojektia (ESR 6, OPH 6, OKM 10, Sitra 1, AVI 1)
• 9 kansainvälisyyshanketta
• 3,9 opiskelijapalaute (asteikolla 1-5)
• 349 henkilöstön jäsentä
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Koulutusmuotoja

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillinen lisäkoulutus

Työvoimakoulutus

Henkilöstökoulutus

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

- koulutussopimuksella

- oppisopimuksella 

Koulutusaloja 2018

Humanistiset ja taidealat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Maa- ja metsätalousalat

Palvelualat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tekniikan alat

Terveys- ja hyvinvointialat



Luksian toimintaympäristö

• Luksia sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua. 

• Toimialarakenteet muuttuvat, jatkuvan oppimisen tarve korostuu ja 

työelämävalmiuksien omaksumisen tarve lisääntyy. 

• Opettajan työ muuttuu, työssä korostuvat ohjaus ja arviointi. 

• Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. 

• Taloudellisen tilanteen nopeat muutokset vaativat koulutuksen 

järjestäjältä joustavuutta ja ketteryyttä. 

• Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset ovat lisääntyneet. 
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Luksian toimintaympäristö

• Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen 
kokonaisuutta. Rahoitusta karsitaan ja rahoituksen perusteena toimivat: 
- osaamisperusteisuus
- asiakaslähtöisyys
- tuloksellisuus
- tehokkuus
- vaikuttavuus
- koulutuksen laatu.

• Reformin tavoitteita ovat
- digitalisaatio ja uuden pedagogiikan käyttöönotto
- uudenlaisten oppimisympäristöjen luominen 
- työelämäyhteistyön vahvistaminen 
- aikuisten ja nuorten koulutusten raja-aitojen kaataminen 
- koulutustarjonnan uudistuminen 
- yksilöllistäminen – opintopolut joustaviksi ja työelämälähtöisiksi
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Elinkeinoelämäyhteistyö

Osaamisen vahvistaminen työpaikoilla

opettajien työelämäjaksot ja työelämän opettajajaksot

opinnäytetyön aiheet

asiantuntijaluennot

yhteishankintakoulutukset (täsmä/rekry/muutos)

työelämäosaamisen pelisäännöt

työyhteisöjen osaamiskartoitukset

oppimisympäristöjen kehittäminen

henkilöstökoulutus ja räätälöinti

ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksen yhteensovittaminen ja hyödyntäminen

työpaikoilla osaamisen näytöt

osaamisen arviointi

yhteiset kehittämisprojektit

yhteistyösopimukset ammatillisen osaamisen kehittämisessä

kansainväliset opiskelijat ja projektit

yhteismarkkinointi ja yhteiset tilaisuudet

osaavan työvoiman turvaaminen 

rekrytointikanava ja työpaikat

työpaikkaohjaajien koulutus

ammatillisen koulutuksen ennakointiyhteistyö

ammatilliset neuvottelukunnat

hallitustyö
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OPH:

• Reformissa uudistetaan koko ammatillinen 

koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi 

sekä nuoria että aikuisia koskevaksi 

lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan 

koulutuksen rahoitus, ohjaus, 

tutkintorakenne, koulutuksen 

toteuttamismuotoja sekä 

järjestäjärakennetta. Uudistus 

valmistellaan tiiviissä yhteistyössä 

ammatillisen koulutuksen kentän ja 

sidosryhmien kanssa. 

• Reformin uudistukset tulivat voimaan 

vuoden 2018 alusta.

Ammatillisen koulutuksen reformi
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PROJEKTIT TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Luksian toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen

Olemassa olevan toiminnan kehittäminen

Aiemmin toteutettujen projektien ja  mallien hyödyntäminen

Kentällä havaittu tarve

Ajankohtaisuus omalla alalla

Henkilökunnan ja johdon sitouttaminen ja motivoiminen

Toiminnan levittäminen ja jalkauttaminen

Paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen 

yhteistyö
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PROJEKTISYNERGIAA

Kansain-
välinen 

yhteistyö

Moniam-
matilli-

nen
yhteistyö

Oppilai-
toksen

sisäinen 
projekti-

yhteistyö

Oppilaitoksen 
sisäinen yhteistyö

Paikallinen ja 
alueellinen 
yhteistyö

Valtakunnallinen 
yhteistyö

Kansainvälinen 
yhteistyö

Moniammatillinen 
yhteistyö

Valtakun-
nallinen 
yhteistyö

Alueelli-
nen

yhteistyö

Paikalli-
nen

yhteistyö
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TULOKSISTA TOIMINTAAN

DIGITAALISET 
MATERIAALIT

DIGITAALISET 
OPPIMISYMPÄRISTÖT

DIGIPEDAGOGIIKKA

OPPILAITOKSEN 
TOIMINTAKULTTUURI

OPETTAJIEN 
SITOUTTATTAMINEN 

TOIMINTAAN

OPETTAJIEN 
OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN

TULOSTEN 
JALKAUTTAMINEN JA 
JUURRUTTAMINEN 
OSAKSI TOIMINTAA

TULOSTEN 
LEVITTÄMINEN JA 

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN 
JAKAMINEN



Lisätietoja

www.luksia.fi
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