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Luksia 

 

Luksia järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta Länsi-Uudellamaalla 

sekä edistää osaamista. 

Yrityksen menestyksen takana on aina henkilökohtaista osaamista. Luksia tarjoaa 

monialaista ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseen järjestämällä

• perustutkintokoulutusta

• ammattitutkintokoulutusta

• erikoisammattitutkintokoulutusta

• lyhyt- ja täydennyskoulutusta (kortit, passit, ammattipätevyydet)

• henkilöstökoulutusta. 

Tutkintoja toteutetaan oppilaitosmuotoisesti, oppisopimuksella ja ammatillisena työ-

voimakoulutuksena. 

Lisäksi palveluihimme kuuluvat erilaisissa oppimisympäristöissä tuotetut palvelut ku-

ten ravintolapalvelut, korjaamopalvelut, kauneushoitola- ja kampaamopalvelut sekä 

kierrätysmyymäläpalveluja.

Teemme myös opetuksellista yhteistyötä monen yrityksen kanssa

– OTA YHTEYTTÄ IDEASI INNOITTAMANA!

Yhteystiedot tarkemmin osoitteesta www.luksia.fi
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Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet  

 

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Ammatil-

lisen koulutuksen uudistumisella pyritään vastaamaan ketterästi tähän haasteeseen 

myös Luksiassa. 

Uudistuksessa korostuvat yksilölliset opintopolut, työelämälähtöiset sisällöt sekä 

yhteistyö työelämän ja koulutuksenjärjestäjän välillä. 

Myös koko tutkintorakenne ja kaikki tutkinnot uudistuvat sisällöllisesti. Tutkinnoista 

tulee entistä laaja-alaisempia ja samalla niiden määrä vähenee. 

Omat uudistuksensa kokevat myös koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja 

rahoitusjärjestelmä. Jatkossa koulutuksen järjestäjiä palkitaan tuloksellisuudesta, yksi 

tuloksellisuuden peruste on juuri opiskelijan työllistyminen valmistumisen jälkeen.

 

Luksian ja työelämän yhteistyöllä mahdollistetaan työelämälle ammattitaitoisen 

työvoiman saanti ja opiskelijalle osaamisen kehittyminen työelämän tarpeiden 

mukaisesti. 

Luksia tekee työelämän kanssa monenlaista yhteistyötä esim. ammatillisten ohjausryh-

mien kautta, joissa työelämän edustajat pääsevät vaikuttamaan tutkintojen paikalli-

siin sisältötarpeisiin. Samalla lisäämme erilaisissa verkostotilaisuuksissa osaamista am-

matillisen koulutuksen uudistuksesta. Tarvittaessa räätälöimme lyhyt-, täydennys- ja

henkilöstökoulutuksia työelämän tarpeisiin.

Luksia kerää sidosryhmiltään palautetta toiminnastaan ja reagoi ketterästi työelä-

mältä saamaansa palautteeseen ja kehittää sen mukaan toimintaansa. 

Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen määrä lisääntyy ja erona aikaisempaan, se on 

entistä yksilöllisempää. Joustavat siirtymät oppilaitoksesta työpaikoille nopeuttavat 

opiskelijan valmistumista ammattiin ja samalla myös työnantaja hyötyy rekrytointi-

tilanteissa tutusta tekijästä.
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Opiskelijan yksilöllinen opintopolku   

 

Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. 

Opiskelija opiskelee vain sellaista, mihin hänellä ei ole vielä osaamista. Osaamista 

verrataan Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin, joissa määritellään 

ammattitaitovaatimukset.

Osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika.

Ammattitaidon tai osaamisen hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon 

osittain.

Luksia ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 

(=HOKS) opintojen alussa.

Opiskelijan HOKSiin  kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, 

hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. 

Opiskelijan HOKSiin kirjataan myös työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoit-

teet. Suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuu Luksian edustaja ja työ-

paikkaohjaaja työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta.

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä 

käytännön työtehtäviä pääosin aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. 

Luksia perehdyttää työelämän edustajat arviointiin ja palautteen antamiseen.
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Koulutussopimus vai oppisopimus? 

 

Työpaikalla järjestettävä koulutus on joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen 

perustuvaa.

KOULUTUSSOPIMUS
Milloin koulutussopimus?

• Koulutussopimuksella hankitaan ja 
 vahvistetaan osaamista työpaikalla 
 opiskelijana (entinen työssäoppiminen)

• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan
 kanssa 

• Henkilö säilyy opiskelijana

• Sopii kaikenikäisille

• Opiskelija ei ole työsuhteessa

• Voi ajoittautua 1-5 päivälle viikossa,
 tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti

• Työnantaja ei maksa 
 palkkaa tai tarjoa muuta korvausta

• Opiskelija voi saada opintotukea ja muita 
 opintososiaalisia etuja

• Työnantajalle ei makseta 
 koulutuskorvausta

• Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan 
 tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai 
 useammasta tutkinnon osasta

• Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulu-
 tuksen järjestäjä.

OPPISOPIMUS
Milloin oppisopimus?

• Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan 
 osaamista ammattia opiskelevalle, 
 rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle

• Suunnitellaan aina yhdessä työantajan kanssa 

• Henkilöstä tulee työntekijä

• Sopii kaikenikäisille

• Opiskelija on työsuhteessa 

• Opiskelija työskentelee keskimäärin vähintään 
 25 h/viikko.

• Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista
 palkkaa

• Opiskelija voi saada opintososiaalisia 
 etuja

• Työnantajalle voidaan maksaa erikseen
 sovittavaa koulutuskorvausta

• Oppisopimus voidaan sopia tutkinnon osan
 tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi

• Sopimuksen tekevät työnantaja, opiskelija ja  
 koulutuksen järjestäjä.

Molemmissa tapauksissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat 

työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henki-

löstöä ohjaukseen.
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Tukea työpaikkaohjauksen arkeen 

 

TYÖPAIKOILLA ON MONENLAISIA OPPIJOITA. TARVITSETKO OHJEITA TAI APUA 

OMAAN OHJAUSTYÖHÖSI?

Luksian nettisivuille www.luksia.fi / yrityksille / työpaikalla järjestettävä kou-

lutus on kerätty perustietoa käyttöösi- näillä pääset nopeasti alkuun 

Ohjaan.fi -sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikalla oppimista ja ohjausta. 

Sivuston sisältö on koottu hyödyntäen uusinta tutkimustietoa, ohjaajien palautteita 

ja työelämän hyviä ohjauskäytäntöjä. 

Tutustu ja ota käyttöösi https://ohjaan.fi/

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS

Luksia järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta. Sen aikana käydään läpi hyviä ohjaus-

käytänteitä ja esiin nousseita asioita vertaistuenkin avulla. Valittavanasi on sekä lä-

hiopetusmallinen koulutus että verkkototeutus. 

Työpaikkaohjaajakoulutusten sisältö ja aikataulu löytyvät Luksian nettisivujen etusi-

vun koulutuskalenterista. 

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN OHJAAJA

– LUKSIAN OHJAAVA OPETTAJA 

Luksian ohjaava opettaja tai koulutustarkastaja auttaa mielellään kaikissa vastaantu-

levissa tilanteissa opiskelijan ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löydät 

koulutus- ja oppisopimuksista. 
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Työpaikkaohjaajan muistilista

ENNEN TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄÄ 

KOULUTUSTA

•  Avusta tarvittaessa yhteistyösopimuksen

 tekemisessä mahdollisuuksiesi mukaan.

•  Osallistu koulutussopimuksen/oppisopimuksen 

 suunnitteluun.

• Varmista, että muu henkilöstö on riittävässä 

 määrin tietoinen tästä sopimuksesta sekä

 opiskelijan työpaikalla järjestettävän koulutuk-

 sen ja/tai näyttöön liittyvistä suunnitelmista

 ja työtehtävistä.

•   Selvitä sopimuksista tai Luksian ohjaavalta 

 opettajalta työpaikan vastuut – niissä on eroja  

 koulutussopimusopiskelijan ja oppisopimus- 

 opiskelijan välillä.

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN

KOULUTUKSEN ALUSSA

•   Tutustukaa opiskelijan kanssa opiskeltavan

 tutkinnon osan sisältöön ja ammattitaito- 

 vaatimuksiin.

•   Käykää opiskelijan kanssa keskustelu, mitä 

 opiskelija jo osaa ja odottaa ohjaukselta 

 – kerro myös omat odotuksesi opiskelijalle.

•   Tehkää keskustelun pohjalta alustava osaami- 

 sen kehittämissuunnitelma - mistä lähdetään

 liikkeelle, missä järjestyksessä asiat opiskellaan 

 ja alustava aikataulu.

•  Panosta huolelliseen perehdytykseen – työ- 

 ympäristö, työvälineet ja työturvallisuus 

 keskiössä.

•   Esittele opiskelija työyhteisölle, tutustu opiske- 

 lijaan.

•   Ohjaa – näyttämällä, kertomalla, kysymällä, 

 tarkistamalla, olemalla ammatin paras malli

•   Ole saatavilla.

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN

KOULUTUKSEN AIKANA

•   Ohjaa, ole saatavilla – tee mahdollisimman

 paljon yhdessä töitä ohjattavasi kanssa.

•   Seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä,

 tee tarpeen mukaan ohjausyhteistyötä

 työpaikalla järjestettävän koulutuksen

 ohjaajan ja muun henkilöstön kanssa.

•   Pidä säännöllisesti ohjauskeskusteluja

 – tarkista osaamisen kehittämissuunnitelman

 eteneminen, korjatkaa ja tarkentakaa sitä

 yhdessä.

•   Anna välitöntä palautetta – kehittävää ja

 korjattavaa, muista ansaitut kehut.

•   Näytön suunnittelu alkaa yhdessä opiskelijan

 ja Luksian ohjaavan opettajan kanssa.

TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN

KOULUTUKSEN LOPUSSA

•   Suunnittele näytön sisältöä yhdessä opiskelijan 

 kanssa.

•   Valmistaudu ja osallistu näyttöön ja arvioint-

 keskusteluun.

•   Kirjaa ylös näytössä muodostunut arviointitieto 

 Luksian ohjaavan opettajan kanssa.

•   Pyydä palautetta paitsi omasta ohjauksestasi 

 niin myös työyhteisöllesi.

•   Anna palautetta opiskelijalle sekä koulutuksen 

 järjestäjälle ja vastaa palautelinkin kysymyksiin.

•   Käykää työyhteisössä kokemukset, palaute ja 

 kehittämisideat läpi mahdollisuuksien mukaan.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on suunni-

teltua, ohjattua ja arvioitua ja siinä otetaan 

huomioon tutkinnon perusteiden lisäksi opis-

kelijan henkilökohtainen osaamisen kehittä-

missuunnitelma (HOKS).

Yhteistyössä kaikilla osapuolilla on omat vastuunsa – työpaikkaohjaajalla, opiskelijalla, opettajalla. 

Lisätietoja näistä https://luksia.fi/yrityksille/tyossaoppiminen.



Yhteystiedot

 

KOULUTUSSOPIMUKSET

Koulutussopimukseen nimetty ohjaava opettaja

  puh.

OPPISOPIMUS

Oppisopimukseen nimetty oppisopimustarkastaja tai ohjaava opettaja

  puh.

  puh.

YRITYSHELPDESK

Tarvittaessa kysymyksiin vastaa myös Luksian hakupalvelut

puh. 044 369 6675 

hakupalvelut@luksia.fi

www.luksia.fi


