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Luksia-tunnus koostuu kolmesta L-
kirjaimen muotoisesta elementistä, 
jotka keskiosastaan liittyvät toisiinsa.

Elementit kuvaavat Luksian kolmea 
eri kokonaisuutta: ammattiopistoja, 
aikuisopistoa ja oppisopimuskeskusta. 
Yhdessä ne muodostavat Länsi-Uuden-
maan ammattikoulutuskuntayhtymän 
ydintoimintaa kuvaavan tunnuksen.

Tunnus esiintyy yksin tai siihen liitetään 
Luksia-nimen ohella kokonaisuuden 
nimi tai ammattitaitoa-slogan. Tunnuk-
sesta on englannin- ja ruotsinkieliset 
versiot.

Tunnus symboloi dynaamisuutta, 
oppimista, yhteistyötä, liikettä ja iloa.

Yksinkertainen ja selkeä tunnus tarjoaa 
monipuoliset sovellusmahdollisuudet il-
meen rakentamisessa ja kehittämisessä.

Tunnuksesta on värilliset, mustat, 
musta-harmaat ja negatiivi-originaalit.
Värit: cmyk, rgb, PMS
Tiedostot: jpg, eps

tunnuksen selitys

Tunnuksen suunnittelu Karstium Oy
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Luksia-tunnukseen liitetään Länsi-
Uudenmaan ammattikoulutuskunta-
yhtymän markkinointinimi, Luksia. 
Nimi esiintyy yksin tai yhdistettynä 
tunnukseen joko keskitetysti tai vaa-
kaan aseteltuna.

Nimen kirjaintyyppi on Letter Gothic 
Bold. Kirjaintyyppiä on yksilöllisesti 
muokattu. Kirjaintyypin l-kirjain on
samanhenkinen kuin tunnuksen ele-
metit ja siksi ne ovat hyvässä vuoro-
puhelussa keskenään.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit. 

luksia-nim
i
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Tunnus ja Luksia-nimi keskitetysti
aseteltuna.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.

tunnus &
 Luksia-nim

i 
keskitetty
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Tunnus ja Luksia-nimi vaakaan
asteteltuna.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.

tunnus &
 Luksia-nim

i 
vaaka
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Luksia-tunnukseen yhdistetään Länsi-
Uudenmaan ammattikoulutuskunta-
yhtymän nimi tämän mallin mukaisesti.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.

tunnus &
 am

m
attikoulutuskuntayhtym
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8tunnus &
 am

m
attitaitoa

Luksia-tunnukseen yhdistetään ammatti- 
taitoa-slogan tämän mallin mukaisesti. 
Asettelu keskitetty ja vaaka.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.



9tunnus &
 oppilaitokset

Luksia-tunnukseen yhdistetään Länsi-
Uudenmaan ammattikoulutuskunta-
yhtymän oppilaitosten nimet tämän 
mallin mukaisesti. Asettelu keskitetty 
ja vaaka.

Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.



10tunnuksen kieliversiot
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus-
kuntayhtymän ja oppilaitosten 
tunnuksien kieliversiot ovat englanti ja 
ruotsi. Tunnusten asettelun on vaaka.
 
Tunnuksesta on PMS-, cmyk-, rgb-, 
mustat, musta-harmaat ja negatiivi-
originaalit.



11tunnuksen värit 1
Tunnuksen värit ovat punainen, sini-
nen, keltainen ja harmaa. 

Värit ovat puhtaita perusvärejä ja 
tukevat tunnuksen symboliikkaa ja 
viestivät raikkaasta, valovoimaisesta, 
dynaamisesta ja avoimesta Luksiasta.

Punainen on energian ja aktiivisuuden 
väri, sininen viisauden ja luottamuksen 
väri, keltainen valon ja kommunikaa-
tion väri. Harmaa symboloi perustaa, 
lujuutta ja tasapainoa.

Kaikki värit ovat Luksian yksiköiden 
yhteisiä värejä. Perustelluissa yhteyk-
sissä väreillä identifioidaan yksikköä 
tai lähettävää tahoa, esim. perus-
lomakkeisto tai www-sivusto.

Harmaa on hallintoa, punainen 
ammattiopistoa, sininen aikuisopistoa 
ja keltainen oppisopimuskeskusta 
kuvaava perusväri. Oheisväreinä yksi-
köt käyttävät vapaasti Luksian muita 
värejä.

Ohessa värien PMS-, cmyk-, ja rgb-
määritykset.

Tunnuksen värien toistuminen on 
riippuvainen paino- tai muun tuot-
teen toteutustavasta ja paino-
menetelmästä (esim. digipaino, 
offset-paino, silkkipaino, tuloste) 
sekä käytettävän materiaalin omi-
naisuuksista. Tästä syystä värisävyt 
poikkeavat toisistaan eri tuotteissa. 

punainen
pms 185 C / 185 U
cmyk 0 / 90 / 80 / 0
rgb 225 / 31 / 34

sininen
pms 293 C / 2935 U
cmyk 100 / 60 / 0 / 0
rgb 11 / 102 / 239

keltainen
pms 130 C / 129 U
cmyk  0 / 28 /100 / 0 
rgb 255 / 185 / 10

harmaa
pms 430 C / 430 U
cmyk  0 / 0 / 0 / 50 
rgb 135 / 141 / 145

PMS-värit ovat valmiiksi sekoitet-
tuja peittäviä värejä, joilla saadaan 
aikaan tasainen väripinta.
 
cmyk on nelivärijärjestelmää, jossa 
painopinta syntyy punaisen, sinisen, 
keltaisen ja mustan värin sekoituk-
sena.

rgb-väri on punaisen, sinisen ja 
vihreän sekoitus, jossa on valon 
vaikutus mukana, esim. tieto-
koneen näytössä.



12tunnuksen värit 2
Värillisen ohella Luksia-tunnus esiintyy
musta-harmaana.

Ohessa harmaan PMS-, cmyk-, ja 
rgb-määritykset.

vaalea harmaa 
tunnuksessa
pms 429 C / 429 U
cmyk  0 / 0 / 0 / 34 
rgb 188 / 193 / 197

harmaa nimessä 
pms 430 C / 430 U
cmyk  0 / 0 / 0 / 50 
rgb 135 / 141/ 145

tumma harmaa 
tunnuksessa
pms  431 C / 431 U
cmyk  0 / 0 / 0 / 65 
rgb 125 / 130 / 135

musta 100%
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Värillisen ja musta-harmaan ohella 
tunnus esiintyy mustana ja 
negatiivina. 

tunnus 
m

usta &
 negatiivi



14tunnuksen suoja-alue 
keskitetty asettelu

Tunnuksen ympärille on aina jätettävä 
vapaa suoja-alue tämän ohjeen 
mukaisesti. Määrävä mitta on 
L -elementin mitta A. 

Suoja-alue määräytyy tämän peri-
aatteen mukaan kaikissa keskitetysti 
asetelluissa tunnusversioissa.

Suoja-alue sisältyy tunnus-originaaleihin.

A

A

A
A

A

luksia
A

A

A

A A

luksia
L Ä N S I - U U D E N M A A N
A M M A T T I O P I S T O

A

A

A
A
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15tunnuksen suoja-alue 
vaaka asettelu

luksia3A

A
A

2A

3A

Tunnuksen ympärille on aina jätettävä 
vapaa suoja-alue tämän ohjeen mu-
kaisesti. Määrävä mitta on tunnuksen 
L-elementin mitta A.

Suoja-alue määräytyy tämän peri-
aatteen mukaan kaikissa vaakaan 
asetelluissa tunnusversioissa.

Suoja-alue sisältyy tunnus-originaa-
leihin.

LÄNSI-UUDENMAAN OPPISOPIMUSKESKUS

luksia
2A
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16tunnusoriginaalit
Luksian tunnus-versioista on laadittu 
värilliset, mustat, musta-harmaat ja 
negatiivi-originaalit. 

Värimääritykset ovat: 
cmyk, PMS ja rgb
 
Pääsääntöisesti PMS-, ja cmyk-origi-
naalit ovat painotuotteita varten, 
rgb-originaalit verkkoa ja toimisto-
ohjelmia varten. 

Originaalien tiedostomuodot ovat 
.eps ja .jpg   

eps-tiedostot ovat vektoritiedostoja, 
joissa tunnuksilla ei ole taustaa. 
jpg-tiedostot ovat pikselitiedostoja, 
joiden tausta on valkoinen.

Originaalit on ladattavissa Luksian
intranetissä y-levyn siirtokansiosta:
Luksia-viestintää.

Värillistä originaalia käytetään 
valkoisella tai vaalealla taustalla. 

Kun tausta on tumma, kirjava ja 
monimuotoinen, käytetetään negatiivi-
originaalia. 

Mustavalkoisissa painotuotteissa 
käytetään mustaa tai musta-harmaata 
orginaalia.

Originaaleja työstettäessä on koko- 
muutokset tehtävä alkuperäisessä 
suhteessa. Tunnusta ei saa venyttää 
tai litistää.

Originaalien värejä ei saa muuttaa.
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ab
kirjaintyyppi Frutiger &

 A
rial

Luksian kirjaintyyppi on Frutiger LT 
Std, josta on käytössä koko laaja 
kirjainperhe. Suositeltavia leikkauksia 
ovat:

Frutiger Light
Frutiger Bold 
Frutiger Black 
Frutiger Ultra Black 

Frutiger Light Condenced
Frutiger Bold Condenced
Frutiger Black Condenced 
Frutiger Extra Black Condenced

Frutiger Light Italic
Frutiger Bold Light 
Frutiger Black Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXY
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Jos Frutiger kirjaintyyppi ei ole 
käytössä, korvataan se Arial-kirjain-
perheellä, esim. verkossa ja toimisto-
ohjelmissa. 

Arial-kirjainperheen leikkauksista 
käytetään muita leikkauksia paitsi Arial
Rounded (kulmat pyöristetyt). 
Leikkauksien nimitykset voivat vaihdella 
eri käyttöjärjestelmissä.

 

Frutiger Light

c
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Luksia-kuvakonsepti perustuu 
tunnuksen L-elementin sovellukseen 
Luksia-väreissä sekä henkilö-, että esi-
nekuvissa tai visuaalisena elementtinä 
sellaisenaan.

L-elementillä yhdistetään esineitä, 
asioita, ilmiöitä ja sisältöjä Luksiaan. 

Kuvat syvätään taustasta.

Kuvituskuvat on ladattavissa Luksian 
intranetissä y-levyn siirtokansiosta: 
Luksia-viestintää.

kuvam
aailm

a

=
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Luksia-kuvakonsepti perustuu 
tunnuksen L-elementin sovellukseen 
Luksia-väreissä sekä esine-, että henki-
lökuvissa tai visuaalisena elementtinä 
sellaisenaan.

L-elementillä yhdistetään esineitä, 
asioita, ilmiöitä ja sisältöjä Luksiaan. 

Kuvat syvätään taustasta.
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Luksia-kuvakonsepti perustuu 
tunnuksen L-elementin sovellukseen 
Luksia-väreissä sekä henkilö-, että 
esinekuvissa tai visuaalisena element-
tinä sellaisenaan.

L-elementillä yhdistetään esineitä, 
asioita, ilmiöitä ja sisältöjä Luksiaan. 

Kuvat syvätään taustasta.
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Sivuilla 19 ja 20 esitettyjen kuva-
yhdistelmien ohella käytetään 
tilanne- ym. kuvia syvättyinä (tausta 
poistettu) tai taustoineen.
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Luksia-ilmeen mukainen paperi 
peruspainotuotteissa on päällystetty 
ja sileäpintainen. Väri on valkoinen. 
Pinnan viimeistely on matta tai silk.

Arkitarpeista poikkeavissa tuotteissa 
voidaan käyttää struktuuripapereita ja 
valkoisen ohella Luksian värien mukai-
sia kartonkeja ja muita materiaaleja.

Paperin laadulla  ja pintakäsittelyllä
on oleellinen vaikutus tuotteen 
ulkoasuun. Painotuotteissa päällystty 
paperi toistaa värit kirkkaampina. 
Päällystämättömässä paperissa osa 
väristä imeytyy paperin kuituun ja 
lopputulos on vaaleampi.

Paperilaadun ohella värien toistu-
miseen painotuotteissa vaikuttaa 
painomenetelmä, esim. digipaino, 
offset-paino, silkkipaino, tulostus.
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kirjekuori
Luksian kirjekuoret varustetaan yhte-
näisesti Ammattitaitoa-tunnuksella.
Yhteystiedot on sijoitettu kuorien 
takapuolelle. 

Kuorityypit ovat C4 ja C5 sekä 
ikkunakuoret C4 ja C5.



24kirjelom
ake

Luksian kirjelomakkeissa käytetään 
yksiköiden värejä ja tunnuksia. 

Esipainettujen kirjelomakkeiden 
ohella on käytössä esipainettu jatko-
lomake ja sähköinen asiakirjapohja 
sekä asiakirjatekstin asetteluohje.

Asiakirjapohjat on ladattavissa Luksian 
intranetissä y-levyn siirtokansiosta: 
Luksia-viestintää.
 

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä
info@luksia.fi
www.luksia.fi
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Toivonkatu 4
08100 Lohja

vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6540

Toivonkatu 4
08100 Lohja
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faksi  019 369 6540

Ojakkalantie 2
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www.luksia.fi
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Vihdintie 30-32
03100  Nummela
vaihde  09 222 011
faksi  09 2220 1299

Kamreerintie 6 A
02770 Espoo 
vaihde  09 222 011
faksi  09 888 6932

Länsi-Uudenmaan aikuisopisto 
info@luksia.fi 
www.luksia.fi

Suurlohjankatu 2
08100 Lohja
vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6811

Valtatie 26 A
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Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus
opso@luksia.fi
www.luksia.fi

Toivonkatu 2 A
08100 Lohja
vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6541
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Vastaanottaja
Yritys
Osoite
00000 Postitoimipaikka

Asia: kyselynne 28.10.2008

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras laoreet massa 
sed sapien. Duis sagittis. Ut facilisis. Aenean sagittis sapien a neque. Sed tortor. 
Praesent pulvinar justo et metus. Integer congue mauris id dolor. Nulla congue 
blandit felis. Cras faucibus ullamcorper dui. Aliquam viverra aliquam risus.

Donec euismod enim eget mi porta lobortis. Sed felis. Ut elementum. Pellen-
tesque porta, lectus et sagittis auctor, turpis massa vehicula turpis, vel porttitor 
felis nunc sit amet turpis. Suspendisse potenti. Cras eu ipsum vitae odio cursus 
gravida. Sed cursus tortor nec massa. Mauris lorem. Morbi quis turpis. a

Pellentesque at purus sit amet leo nonummy rutrum. Nam volutpat enim in diam 
consectetuer vehicula. Etiam urna. Aenean lacinia, sem convallis facilisis mattis, 
nisi felis laoreet nibh, vel sagittis mi lacus convallis velit. Duis pretium. Cras in 
mi a augue rhoncus mattis. Phasellus venenatis feugiat metus. Integer feugiat 
vestibulum mauris

Pellentesque at purus sit amet leo nonummy rutrum. Nam volutpat enim in diam 
consectetuer vehicula. Etiam urna. Aenean lacinia, sem convallis facilisis mattis, 
nisi felis laoreet nibh, vel sagittis mi lacus convallis velit.

Pellentesque at purus sit amet leo nonummy rutrum. Nam volutpat enim in diam 
consectetuer vehicula. Etiam urna. Aenean lacinia, sem convallis facilisis mattis, 
nisi felis laoreet nibh, vel sagittis mi lacus convallis velit.

Ystävällisin terveisin

Allekirjoitus

Lähettäjän Nimi
         
    

                     9.11.2008     1(2)



25saate
Luksian saatteissa käytetään
yksiköiden tunnuksia ja värejä.

Vihdintie 30-32
03100  Nummela

vaihde  09 222 011
faksi  09 2220 1299

Suurlohjankatu 2
08100 Lohja

vaihde  019 369 61 
faksi  019 369 6811

Kamreerintie 6 A
02770 Espoo 

vaihde  09 222 011
faksi  09 888 6932

Valtatie 26 A
03600 Karkkila

vaihde  09 222 011

info@luksia.fi
www.luksia.fi

vastaanottaja

lähettäjä

päiväys

tiedoksi
sopimuksen mukaan

tarkistettavaksi
käsiteltäväksi

allekirjoitettavaksi
pyynnöstä

palautetaan
palauta

ota yhteyttä

Toivonkatu 4
08100 Lohja

vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6540

info@luksia.fi
www.luksia.fi
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tiedoksi
sopimuksen mukaan

tarkistettavaksi
käsiteltäväksi

allekirjoitettavaksi
pyynnöstä

palautetaan
palauta

ota yhteyttä

Toivonkatu 2 A
08100 Lohja

vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6541

opso@luksia.fi
www.luksia.fi

vastaanottaja
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päiväys

tiedoksi
sopimuksen mukaan

tarkistettavaksi
käsiteltäväksi

allekirjoitettavaksi
pyynnöstä
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palauta

ota yhteyttä

Toivonkatu 4
08100 Lohja

vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6540

Nummentie 6
08100 Lohja

vaihde  019 369 61
faksi  019 369 6790

Ojakkalantie 2
03100 Nummela

vaihde  09 222 011
faksi  09 2220 1246

info@luksia.fi
www.luksia.fi

vastaanottaja

lähettäjä

päiväys

tiedoksi
sopimuksen mukaan

tarkistettavaksi
käsiteltäväksi

allekirjoitettavaksi
pyynnöstä

palautetaan
palauta

ota yhteyttä
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uistiinpanovihko
Luentolehtiö, koko A4
Muistiinpanovihko, koko 12 x 21 cm



27käyntikortti
Luksian käyntikorteissa käytetään 
yksiköiden värejä ja tunnuksia. 

Kortin takapuolella on korteissa 
Luksia-logo ja sen alle sijoitettuna 
Luksian visio – ammatillisen osaami-
sen kärjessä.

Etunimi Sukunimi
viestintäpäällikkö | matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

Toivonkatu 4
00180 Lohja
050 324 1712
paivi.nikander@luksia.fi  |  www.luksia.fi

Etunimi Sukunimi
viestintäpäällikkö | matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

Toivonkatu 4
00180 Lohja
050 324 1712
paivi.nikander@luksia.fi  |  www.luksia.fi

Etunimi Sukunimi
viestintäpäällikkö | matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

Toivonkatu 4
00180 Lohja
050 324 1712
paivi.nikander@luksia.fi  |  www.luksia.fi

Etunimi Sukunimi
viestintäpäällikkö | matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

Toivonkatu 4
00180 Lohja
050 324 1712
paivi.nikander@luksia.fi  |  www.luksia.fi

ammatillisen osaamisen kärjessä 



28sähköpostiviestin allekirjoitus
Sähköpostiviestin allekirjoituksessa 
on yhteystietojen ohella pystyyn 
aseteltu Luksia-tunnus.
 
Yhteystietojen kirjaintyyppi on Arial 
Regular, etu-ja sukunimi Arial Black,
kaikkien koko 10,5p, välistys 12,5p,
väri 70% musta. Pystyviivan pak-
suus on 0,5p, väri 70% musta. 

Tunnuksen korkeus ja pystyviivan 
pituus on sama kuin yhteystietojen 
kokonaiskorkeus.
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Powerpoint-pohjissa käytetään 
yksiköiden tunnuksia ja värejä. 

Pohjista on valittavissa myös Luksia-
tunnuksella varustettu pohja yleiseen 
käyttöön.

Tekstin ja kuvien asettelumalli on
powerpoint-diasarjassa mukana.

Pohjat on ladattavissa Luksian intra-
netissä y-levyn siirtokansiosta:
Luksia-viestintää.

pow
erpoint

Lisää otsake lisää otsake osoittamalla
lisää otsake

Kun leipätekstiä on paljon etkä tarvitse kuvia, voit käyttää tekstipohjaa, 
jossa tekstialue on leveämpi. Älä kirjoita liikaa tekstiä yhdelle pohjalle. 
Aenean sagittis sapien a neque. Sed tortor. Praesent pulvinar justo et 
metus. Integer congue mauris id dolor. 

väliotsikko väliotsikko väliotsikko
     • praesent pulvinar justo et metus
     • praesent pulvinar justo et metus
     • praesent pulvinar justo et
     • praesent pulvinar justo et metus metus
     • praesent pulvinar
     • praesent pulvinar just

Lisää otsake osoittamalla lisää otsake lis 
lisää otsake

Otsake tähän osoittamalla tähän otsake 
otsake tähän otsake tähän

Lisää tekstiä napsauttamalla kuvaketta

Älä kirjoita liikaa tekstiä yhdelle pohjalle. Aenean sagittis sapien a negu 
neque. Sed tortor. Praesent pulvinar justo et metus. Integer congue 
mau mauris id dolor. 

Älä kirjoita liikaa tekstiä yhdelle pohjalle. Aenean sagittis sapien a necv 
neque neque. Sed tortor. Praesent pulvinar justo et metus. Integer 
congue mauris id dolor. 

Älä kirjoita liikaa tekstiä yhdelle pohjalle. Aenean sagittis sapien a sapie 
neque. Sed tortor. Praesent pulvinar justo et metus. 

Lisää otsake lisää otsake
lisää otsake

Aenean sagittis sapien a negu neque.Praesent 
pulvinar justo et metus. Integer congue mau 
mauris id dolor. 

Aenean sagittis sapien a necv neque neque. 
Sed tortor. Praesent pulvinar justo et metus. 
Integer congue mauris id dolor. 

Aenean sagittis sapien a sapie neque. Prae
sent pulvinar justo et metus. Aenean sagittis 
sapien a sapie neque. Sed tortor. Praesent 
pulvinar justo et metus
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Luksia-portaalissa värit yksilöivät
oppilaitosten sivustot omaksi 
kokonaisuudekseen. 
Kuntayhtymän sivuston väri on 
harmaa.

Luksia-portaaliin tulee muutoksia 
vuoden 2011 aikana.

w
w

w
.luksia.fi

Luksia, Länsi-Uudenmaan
ammattikoulutuskuntayhtymä
tarjoaa ammatillista koulutusta
• Nuorille
• Aikuisille
ja Oppisopimuskoulutusta



31kansio 
Luksia-kansiot esiintyvät 
yhtenäisesti Luksia-tunnuksen alla. 

Kansioiden paksuudet ovat
8 cm, 5 cm ja 3 cm.
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Etunimi Sukunimi
viestintäpäällikkö | matkailu-, ravitsemis-, ja talousala

Toivonkatu 4
00180 Lohja
050 324 1712
paivi.nikander@luksia.fi  |  www.luksia.fi

Luksian folderit esiintyvät yhtenäisesti
Luksia-tunnuksen alla. 

Foldrereita on kaksi versiota. Arki- 
käyttöön värikäs punaliepeinen ja  
juhlavaan tai erikoiskäyttöön hilli-
tympi vaalea.                                                                                                     
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Stipendin tai muun huomionosoi-
tuksen kansi on hopeahohtoinen 
tai harmaa. Etukanteen preeglataan 
Luksia-tunnus.
Sisäaukeama on erillinen, tulostetta-
va ja taitettu A4-paperi.                                                                

Luksia, 
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän 

hallituksen stipendi ryhmänsä esimerkillisimmälle opiskelijalle,

Kari Konkarille.
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Tekstipainotteinen esitesovellus 
rakentuu Luksian väreille ja kirjain-
tyypin sovellukselle, jota on tässä 
esitteessä on käytetty graafisena 
elementtinä. Koko on 21 x 21 cm

painotuotesovellus

Järjestämme ammatillisen koulutuksen alueen asiakkai-
den tarpeiden pohjalta.  Olemme vetovoimainen amma-
tillisen koulutuksen järjestäjä. 

Opetussuunnitelmapohjaiset perustutkinnot suori-
tetaan säännönmukaisessa ajassa ja näyttötutkinto-
pohjaiset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. 

Edistämme tutkinnon suorittamisen jälkeistä työllisty-
mistä tai jatko-opintopaikan saamista.

Strateginen perusvalinta

Luksia-nimen käyttöönotto on suunnitelmallista ja Luk-
sia-nimestä luomme yhdessä myönteisen mielikuvan. 
 
Lisäämme alueen työ- ja elinkeinoelämäyhteistyötä 
kuntayhtymän kaikilla tulosalueilla. Työ- ja elinkeino-
elämän tarpeet selvitetään ammatillisten neuvotte-
lukuntien avulla ja koulutusta suunnataan tarpeiden 
pohjalta.

Asiakas - näkökulma Prosessi - näkökulma

Kehitämme opiskelijoiden työelämävalmiuksia osak-
si ammattitaitoa. Perustamme koko opiskelijakuntaa 
käsittävän opiskelijayhdistyksen yhteistoiminnan lisää-
miseksi. 

Kehitämme toimivan opiskelija sekä työ- ja elinkeino-
elämän palautejärjestelmän.

Onnistumista mitataan työllistymis-, jatko-opiskelu-, tut-
kintojen määrä- ja tyytyväisyysmittareiden perusteella.

Varmistamme koulutuksen järjestäjän opetussuunni-
telmien ajantasaisuuden ja opetuksen toteuttamisen 
opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelma-
perusteista opetusta järjestetään ja oppimista tapahtuu 
viitenä päivänä viikossa lukuvuoden aikana. Muodos-
tamme yhteiset pelisäännöt opetustoimeen oppimisen 
varmistamiseksi. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 
luodaan yhteiset käytänteet.

Luksian 
kehittämislinjaukset

2010 - 2012
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Järjestämme ammatillisen koulutuksen alueen asiakkai-
den tarpeiden pohjalta.  Olemme vetovoimainen amma-
tillisen koulutuksen järjestäjä. 

Opetussuunnitelmapohjaiset perustutkinnot suori-
tetaan säännönmukaisessa ajassa ja näyttötutkinto-
pohjaiset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. 

Edistämme tutkinnon suorittamisen jälkeistä työllisty-
mistä tai jatko-opintopaikan saamista.

Strateginen perusvalinta

Luksia-nimen käyttöönotto on suunnitelmallista ja Luk-
sia-nimestä luomme yhdessä myönteisen mielikuvan. 
 
Lisäämme alueen työ- ja elinkeinoelämäyhteistyötä 
kuntayhtymän kaikilla tulosalueilla. Työ- ja elinkeino-
elämän tarpeet selvitetään ammatillisten neuvotte-
lukuntien avulla ja koulutusta suunnataan tarpeiden 
pohjalta.

Asiakas - näkökulma Prosessi - näkökulma

Kehitämme opiskelijoiden työelämävalmiuksia osak-
si ammattitaitoa. Perustamme koko opiskelijakuntaa 
käsittävän opiskelijayhdistyksen yhteistoiminnan lisää-
miseksi. 

Kehitämme toimivan opiskelija sekä työ- ja elinkeino-
elämän palautejärjestelmän.

Onnistumista mitataan työllistymis-, jatko-opiskelu-, tut-
kintojen määrä- ja tyytyväisyysmittareiden perusteella.

Varmistamme koulutuksen järjestäjän opetussuunni-
telmien ajantasaisuuden ja opetuksen toteuttamisen 
opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelma-
perusteista opetusta järjestetään ja oppimista tapahtuu 
viitenä päivänä viikossa lukuvuoden aikana. Muodos-
tamme yhteiset pelisäännöt opetustoimeen oppimisen 
varmistamiseksi. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 
luodaan yhteiset käytänteet.
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Opiskelijan oppaassa on käytetty
kirjaintyyppiä graafisena elementtinä, 
L-elementtiä ja kuvakonseptia 
soveltaen rakennettua kuvitusta. 
Koko on A5.

painotuotesovellus

6 7

Opiskelija
Opiskelija on itse ensisijaisesti vas-
tuussa opiskelunsa suunnittelusta ja 
onnistumisesta! Aktiivinen opiskelija 
saa eniten hyötyä opiskelusta.

Ryhmänohjaaja
Ryhmänohjaaja on opiskelijan tuke-
na opintojen aikana ja seuraa niiden 
etenemistä. Ryhmänohjaaja laatii yh-
dessä opiskelijan kanssa henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman (HOPS). 
Ryhmänohjaajan kanssa sovitaan 
mm. mahdollisesti hylätyksi tulleiden 
suoritusten suorittamisaikataulusta. 
Ryhmänohjaaja toimii linkkinä kotiin, 
opinto-ohjaajaan ja kuraattoriin. Ryh-
mänohjaajien yhteystiedot löytyvät 
internetistä www.luksia.fi. 

Lisäksi ryhmänohjaajalta saa mm. 
• lukusuunnitelman, josta näkyvät   
tutkintoihin liittyvät tutkintojen osat 
• tiedot opintojaksojen sijoittumi-
sesta eri jaksoille (vuosisuunnitelma) 
• työjärjestykset 
• tietoa ajankohtaisista asioista.

Opinto-ohjaaja
Opo auttaa opintojen suunnittelussa. 
Hän tekee pääsääntöisesti myös hy-
väksiluku- ja vapauttamispäätökset 
opiskelijan hakemuksesta. Opolta voi 
varata myös henkilökohtaisia ohjaus-
aikoja. Opinto-ohjaajien yhteystiedot 
löytyvät internetistä www.luksia.fi. 

Opettaja
Opintojakson opettaja kertoo jakson 
alussa tavoitteet, sisällön ja arviointipe-
rusteet. Hän myös selvittää, miten opin-
tojakso liittyy opintokokonaisuuteen.

Työpaikkaohjaaja
Työpaikkaohjaaja on työnantajan ni-
meämä henkilö, joka ohjaa opiske-
lijoiden työssäoppimista työpaikalla. 
Hän on ammattinsa kokenut taita-
ja, joka toimii yhteistyössä työssäop-
pimista ohjaavan opettajan kanssa. 
Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opis-
kelijan työhötehtäviin ja työpaikkaan 
sekä ohjaa, opastaa ja valvoo työteh-
tävien suorittamista. Hänen vastuul-
laan on huolehtia myös työturvalli-
suudesta.

Opintotoimistot
Opintotoimistoissa palvellaan opiske-
luun liittyvissä asioissa kuten koulu-
matka- ja opintotukiasioissa. Opinto- 
toimistoista saa myös erilaiset opis-
keluun liittyvät todistukset, opiskelu-
kortit, opinto-suoritusotteen ja yleistä 
tietoa oppilaitoksen toiminnasta.
Opintotoimistoja on kolme:
• Nummentie 6, Lohja 
• Toivonkatu 4, Lohja 
• Ojakkalantie 2, Nummela
Osoitteen ja puhelinnumeron muu-
tokset pitää ilmoittaa ryhmänohjaajal-
le ja opintotoimistoon!

Rehtori 
Jokaisella toimipisteellä on oma reh-
torinsa. Rehtori vastaa koko toimi-
pistettä koskevista pelisäännöistä, 
kuten  järjestyssäännöistä. Hän te-
kee toimipisteen opiskelijoita koske-
via päätöksiä. Hänen puoleensa voi 
kääntyä asioissa, joita muut tahot ei-
vät ole voineet selvittää. 

Opintokuraattoripalvelut
Opintokuraattorin puoleen voit kään- 
tyä henkilökohtaisissa asioissa, jois-
ta voi muodostua uhka opintojen 
edistymiselle. Tällaisia asioita voivat  
olla esim. ihmissuhde- mielenterveys-  
ja päihdeongelmat. Tyypillinen opin-
tokuraattorin tehtävä on opiskelu- 
vaikeuksien ja epäsäännöllisen kou-
lunkäynnin selvittely. Opintokuraat-
tori ohjaa opintososiaalisissa asioissa. 
Näitä ovat esim. opintotuki- ja asun-
toasiat. Opintokuraattori tekee yh-
teistyötä oppilaitoksen sisällä ja sen 
lisäksi huoltajien sekä tarvittaessa ul-
kopuolisten yhteistyötahojen kanssa. 

Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuk-
sessa on kolme kokopäiväistä, toimi-
pistekohtaista opintokuraattoria. Loh-
jalla Nummentiellä ja Toivonkadulla 
sekä Nummelassa Ojakkalantiellä. 

Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon tavoittee-
na on ylläpitää ja edistää opiskelijan 

Et ole yksin –  
opiskelun  

tukeminen 
ja vastuuhenkilöt
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Työjärjestys
Lähipäivät alkavat pääsääntöisesti klo 8.00 
ja päättyvät klo 15.30. Iltakoulutuksessa 
työpäivä alkaa joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta 17.00 ja päättyy 20.15. Koulut-
tajat jakavat koulutuksen aluksi työjärjes-
tyksen, josta selviävät kunkin koulutuksen 
työskentelyajat, käytettävät tilat ja koulut-
tajat. Jos koulutus on monimuotoista, voi 
lähiopiskelutuntien määrä vaihdella viikoit-
tain. Työssäoppimispaikoissa noudatetaan 
yleensä yrityksen/yhteisön työaikoja.

Läsnä- ja poissaolot
Koulutukseen valitun tulee osallistua kou-
lutuksen opetussuunnitelman mukaiseen 
opetukseen. Säännöllisyys takaa myös par-
haan oppimistuloksen. Opiskelu etenee 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
(HOPS) mukaan. Jos opiskelija on ollut
poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmei-
sesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan 
suunnitelman mukaisista opinnoista, tai 
on muuten laiminlyönyt opiskelun, koulu-
tus katsotaan keskeytyneeksi. Vastuukou-
luttajalle on ilmoitettava, mahdollisuuksien 
mukaan jo etukäteen, jos joutuu olemaan 
poissa opiskelusuunnitelmaan kuuluvilta 
tunneilta, harjoituksista tms. 

Opiskelijan on itse sovittava ryhmän mui-
den opiskelijoiden kanssa poissaolon aika-
na jaettavan materiaalin saamisesta sekä 
tiedon saamisesta koulutusohjelmassa 

Vakuutusturva
Luksian aikuisopisto on vakuuttanut työ-
voima- ja oppisopimuskoulutuksessa sekä 
omaehtoisessa koulutuksessa olevat opiske-
lijansa työtapaturman varalta. Mahdollisen 
tapaturman sattuessa hoito aloitetaan ensi-
sijaisesti tapaturman sattumispaikkakunnan 
terveysasemalla. Yksityislääkärin palveluja 
vakuutus ei korvaa.

Tapaturman sattuessa
• Ota yhteyttä vastuukouluttajaan ja opin- 
 tosihteeriin. Opintosihteeriltä saat vakuu- 
 tustodistuksen.
• Jos tämä ei ole mahdollista (kiireellinen  
 tapaus) ilmoitetaan asia välittömästi 
 opintosihteerille, joka toimittaa vakuu- 
 tustodistuksen ja vakuutusnumeron hoi- 
 tavalle terveysasemalle.
• Tapaturmailmoitus tehdään heti kun se 
 on mahdollista. Ota yhteyttä opintosih- 
 teeriin, säilytä kuitit ja lääkärintodistuk- 
 set. 

 

Käytännön 
tietoa opiskelun 
tueksi

mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. 
Vastuu opiskelutavoitteiden saavuttamises-
ta on opiskelijalla itsellään. Sovituista aika-
tauluista on pidettävä kiinni ja muistettava, 
että myöhästyminen häiritsee myös ryhmän 
muita opiskelijoita!

Opiskelijakortti ja -todistus
Opintosihteereiltä saa opiskelijakortin ja 
koulutustodistuksen. Opiskelijakortti anne-
taan päätoimisille sekä työvoimapoliittista 
koulutusta suorittaville opiskelijoille. Kortti 
on säilytettävä koko koulutuksen ajan. 

Opiskelijakortilla voi saada myös alennuk-
sia mm. uimahallista, normaalihintaisista 
laivalipuista ja joistain lehtitilauksista (esim. 
Helsingin Sanomat). Kortti kannattaa aina 
esittää ja kysyä opiskelija-alennusta. Opis-
kelijakortti ei oikeuta alennukseen matkalip-
pujen hinnoissa. 

Lisäksi rakennustyömailla työskenteleviltä 
vaaditaan kuvallinen henkilökortti, koulut-
taja antaa tästä lisätietoja.

Työkalut ja -vaatteet
Tarvittavat työkalut, työvaatteet ja avaimet 
saa kuittausta vastaan koulutuksen vastuu-
kouluttajalta. Palauttamatta jääneet tarvik-
keet laskutetaan opiskelijalta.

Vakuutukset ja 
terveyden-

hoito

Terveydenhoito
Sairastapauksissa on ensisijaisesti asioitava 
kotipaikkakunnan terveysasemalla. Koulu-
tuspaikkakunnan terveysasema hoitaa aino-
astaan tapaturmatapaukset.

Opiskelun aikana koulutuspaikkakunnalla 
asuva opiskelija on oikeutettu käyttämään 
koulutuspaikkakuntansa terveysaseman 
palveluita.
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Pienessä esitteessä (flyer) käytetään
L-elementtiä, Luksia-nimilogoa pys-
tyyn aseteltuna graafisena elementti-
nä. Kuvat syvätään. 
Esite on 2-sivuinen, koko 17 x17 cm

painotuotesovellus
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Lähihoitajan työssä korostuvat ihmissuhde- ja vuoro-
vaikutustaidot, hoitamisen taito ja kädentaidot. 
Lähihoitaja työskentelee mm. kouluissa, päivä-
kodeissa, asumis- ja kuntoutuspalveluissa, hoiva-
kodeissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloiden vuode-
osastoilla. 

Opiskelusta
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston sosiaali- 
ja terveysalan lähihoitajaopiskelijat saavat opin-
tojen aikana laaja-alaiset perusvalmiudet toimia 
lähihoitajan tehtävissä. Työssäoppimisjaksot ovat 
teoriaopintojen lomassa ja teoriaa opiskellaan 
käytännönläheisesti. Työssäoppiminen tapahtuu 
aidoissa työtilanteissa ja osa siitä on mahdollista 
suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 
Yhteistyömaitamme ovat Ruotsi, Viro ja Espanja.

Hakijalta odotetaan
Pääsyvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu 
peruskoulun, lukion tai ammatillisen koulutuksen 
oppimäärä tai vastaavat tiedot, hyvä fyysinen ja 
psyykkinen terveys sekä hyväksytty soveltuvuuskoe. 

Jatko-opintomahdollisuudet
Lähihoitajatutkinto antaa yleisen jatko-opinto- 
kelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin.

Milloin on hakuaika?
Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan 
koulutukseen. Kesän aikana järjestetään kevään 
haussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille täy- 
dennyshaku.

Miten haku tapahtuu?
Hakeminen ammatilliseen koulutukseen käy 
kätevimmin osoitteessa: www.haenyt.fi. Hakea 
voi tarvittaessa myös paperilomakkeella, jonka 
saa opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapal-
velusta tai tulostamalla osoitteesta: 
www.koulutusnetti.fi. 

Ota yhteyttä!
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja
Nummentie 6, 08100 LOHJA
puh. 019 369 61, www.luksia.fi

www.luksia.fi

Lähihoitajaksi Luksiasta!
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskele lähihoitajaksi Luksiassa!

Ammattitaitoa Luksiasta!

w
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Lähihoitajan työ on eri-ikäisten ja 
erilaisten ihmisten kasvun ja kehityksen 

tukemista ja ohjaamista, hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä ja 

ylläpitoa, hoitoa 
ja huolenpitoa sekä 

kuntoutumisen 
tukemista. 



37painotuotesovellusStep into the light with Luksia!
Matkailualan perustutkinnon avulla 

lentokenttävirkailijaksi, 
matkaoppaaksi, 

matkatoimistovirkailijaksi, 
hotellivirkailijaksi, 

opastehtäviin...

Ammattitaitoa Luksiasta!

w
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Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista 
koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Luksian ammattiopiston tehtävänä on järjestää nuorten 
ammatillista peruskoulutusta. 

Ammatilliset opinnot ovat nopea ja tehokas tie työllistyä käytännönläheiseen ammattiin. Kolme vuotta 
kestävä ammatillinen perustutkinto antaa ammattiosaamisen lisäksi jatko-opintokelpoisuuden ammatti-, 
taide-, ja tiedekorkeakouluihin.

Ammatilliset perustutkinnot koostuvat 120 opintoviikosta, jotka jakautuvat seuraavasti:
– ammatillisia opintoja 90 ov
– ammattitaitoja täydentäviä opintoja 20 ov
– vapaasti valittavia opintoja 10 ov

Myös lukio-opintojen suorittaminen on mahdollista.

Opiskelukustannuksia aiheutuu oppikirjoista ja muista opiskelumateriaaleista, opintokäynneistä 
sekä työvaatteista. Muuten opiskelu on maksutonta.

Opiskelumme sisältää mm. opintomatkoja, messukäyntejä, yritysvierailuja, työssäoppimista sekä 
opiskelua ryhmissä ja yksilötyöskentelyä.

Matkailualan perustutkinnon avulla valmistutaan matkailuvirkailijoiksi. 
Työllistymismahdollisuuksia löytyy mm:

• lentokenttävirkailijana
• matkaoppaana
• matkatoimistovirkailijana
• ravitsemustyöntekijäna

Valoa matkailuun löytyy osoitteesta: Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, 
Ojakkalantie 2, 03100 Nummela, puh. 019 369 61 tai www.luksia.fi

• hotellivirkailijana
• ohjelmapalveluyrityksissä 
• opastehtävissä
• jne.
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Pienessä esitteessä (flyer) käytetään
L-elementtiä, Luksia-nimilogoa pys-
tyyn aseteltuna graafisena elementti-
nä. Kuvat syvätään. 
Esite on 2-sivuinen, koko17x17 cm
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lukluksia

Kutsu

sialuksia

Tiedäthän, että opiskelet elokuussa Luksiassa. Uusi nimi valikoitui opiskelijoille ja 
henkilökunnalle suunnatun nimikilpailun lukuisista ehdotuksista. Uusi nimemme 
esiintyy oppilaitostemme yhteydessä seuraavasti: 

Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto
  • Lohja, Nummentie
  • Lohja, Toivonkatu
  • Vihti, Ojakkalantie
     (entinen Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus) 

Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto 
     (entinen Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus)

Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus 
     (entinen Länsi-Uudenmaan oppisopimustoimisto)

Tervetuloa jatkamaan opintojasi ja kehittämään ammattitaitoasi Luksiassa!

Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja
Länsi-Uudenmaan ammmattikoulutuskuntayhtymä 

Hyvä opiskelijamme!

painotuotesovellus
Kutsu, 2-sivuinen, koko 17x17 cm
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oitukset

Työpaikkailmoitukset rakennetaan 
visuaalisen ilmeen elementeistä: 
L-elementistä, typografiasta, väreistä 
ja ammattialoja kuvaavasta kuvanau-
hasta.

Luksian työpaikoista ilmoittaa pää-
sääntöisesti ammattikoulutuskunta-
yhtymä. Siksi työpaikkailmoituksissa 
käytetään yhtymän tunnusta.

L-palkin väri on punainen.

Työpaikkailmoituksissa tavoite on 
keskittää otsikkomaisesti useita 
hakuja samaan ilmoitukseen. 
Tarkemmat hakukriteerit julkaistaan
www.luksia.fi-sivustolla. 

Ilmoitusten 3- ja 4-palstaiset Inde-
sign-pohjat on ladattavissa Luksian 
intranetissä y-levyllä YPA-kansiosta.

Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 
Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti. Vuosittain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia on noin 7000 ja henkilökuntaa 400. 
Luksia on savuton työpaikka. Luksia vahvistaa osaamistaan ja hakee seuraavia ammattilaisia:
  
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopistoon
• Ammattistartti -opettajaa 
• Audiovisuaalisen viestinnän tuntiopettajia (2)
• Autoalan erikoisammattimiestä 
• Autoalan tuntiopettajaa 
• Keittiöpäälliköitä (2)
• Kone- ja metallialan tuntiopettajia (2)
• Logistiikka-alan tuntiopettajaa 
• LVI-alan erikoisammattimiestä 
• LVI-alan tuntiopettajaa 
• Matkailu-, ravitsemis-, ja talousalan tuntiopettajia (2)
• Sähkö- ja automaatiotekniikan tuntiopettajia (2)
• Opintokuraattoria 
• Opintosihteeriä 
• Pintakäsittelyalan tuntiopettajaa 
• Rakennusalan tuntiopettajia (5)
• Ruotsin kielen tuntiopettajaa 
• Sisustus- ja saneerausalan tuntiopettajaa 
Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopistoon
• Hitsausalan kouluttajaa 
• Isännöinnin kouluttajia (2)
• LVI-alan kouluttajaa 
• Sukellusopaskouluttajaa 
• Turvallisuusalan kouluttajaa

Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskukseen
• Koulutustarkastajaa

Luksia, yhteisiin palveluihin
• Laitoshuoltajia (3)

Lisätietoja ja hakeminen osoitteessa www.luksia.fi 
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Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 
Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti. Vuosittain ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia on noin 7000 ja henkilökuntaa 400.
Luksia on savuton työpaikka. 
Luksia vahvistaa osaamistaan ja hakee seuraavia ammattilaisia:

Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopistoon
• Hoitotyön tuntiopettajia (2)
• LVI-alan tuntiopettajaa
• Markkinoinnin tuntiopettajaa
• Rakennusalan tuntiopettajaa
• Ammattistartti -opettajaa

Luksia, yhteisiin palveluihin
• Hallintosihteeriä
• Toimistosihteeriä
• Asuntolanohjaajaa

Lisätietoja ja hakeminen osoitteessa www.luksia.fi  
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Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto (ent. Innofocus) on moni-
alainen ammatillinen oppilaitos, josta valmistuu useiden eri alojen 
ammattilaisia. 

Johtamisen ammattitutkinto
1.2.2011–30.3.2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Ut massa magna, vehicula eget venenatis vita et porta. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lisätietoja: titteli Etunimi Sukunimi p. 019 123 4567, 
050 123 4567, etunimi.sukunimi@luksia.fi 

Esitteet ja hakulomakkeet:  
010 800 990, info@luksia.fi tai www.luksia.fi

koulutusilm
oitukset

Koulutusilmoitukset rakennetaan 
visuaalisen ilmeen elementeistä: 
L-elementistä, typografiasta, väreistä 
ja ammattialoja kuvaavasta kuvanau-
hasta.

Tunnus ja palkin väri valitaan ilmoitta-
van tahon mukaan.

Ilmoitusten 3- ja 4-palstaiset Indesign-
pohjat on ladattavissa Luksian intra-
netissä y-levyllä YPA-kansiosta.
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Johtamisen ammattitutkinto
Nummelassa 20.1.2011–30.3.2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Ut massa magna, vehicula eget venenatis vitae, porta 
ullamcorper est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing et 
elit. Ut massa magna, vehicula eget venenatis vitae, 
consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.  Ut massa magna, vehicula 
eget venenatis vitae, porta ullamcorper est, consectetur 
adipiscing elit. Ut massa magna, vehicula eget venena-
tis vitae, porta ullamcorper est. 

Lisätietoja: titteli Etunimi Sukunimi p. 019 123 4567, 
050 123 4567, etunimi.sukunimi@luksia.fi  

Johtamisen erikoisammattitutkinto
henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut massa magna, vehi-
cula eget venenatis vitae, porta ullamcorper est. Donec interdum elit et purus 
congue. Ut massa magna, vehicula eget venenatis vitae, porta ullamcorper est. 
Donec interdum elit et purus congue in tempor nisl gravida. Donec interdum 
elit et purus congue in tempor nisl gravida. Ut massa magna, vehicula eget 
venenatis vitae, porta ullamcorper est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut massa magna, vehi-
cula eget venenatis vitae, porta ullamcorper est. Donec interdum elit et purus 
congue. Ut massa magna, vehicula eget venenatis vitae, porta ullamcorper est. 
Donec congue in tempor nisl gravida. Ut massa magna, vehicula eget venena-
tis vitae, porta ullamcorper est. 

• consectetur adipiscing elit 
• massa magna 
• vehicula eget venenatis vitae 
• porta ullamcorper est

Lisätietoja: titteli Etunimi Sukunimi, p. 019 123 4567, 050 123 457,  
etunimi.sukunimi@luksia.fi 
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Luksia- tuotteet esiintyvät yhtenäi-
sesti Luksia-tunnuksen alla. 

Pinssin, nimineulan ja hiirimaton
pinta on hopeanhohtoinen matta.
 
Nimineulan muoto on uniikki, 
Luksian L-elementtiä mukaileva. Ni-
met toteutetaan kaivertaen. 

Hiirimatto on optiselle hiirelle soveltu-
vaa hopeanhohtoista materiaalia.

tuotesovelluksia

luksia

luksia

Lasse Lohjalainen-Nummela



42roll up
Roll up varustetaan ammattitaitoa- 
sloganilla ja Luksia-tunnuksella. 
Yksiköiden värejä käytetään vapaasti.

Roll up´en koko:
korkeus 210cm, leveys 100cm tai 
80cm

Pienten tapahtumien ”perusmessu-
varustus” on: roll up, Luksia-pöytä, 
Luksia-kynät, Luksia t-paita/Luksia- 
college ja nimineula.
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43banderolli
Banderollien koko:
korkeus 500cm, leveys 100cm 



44viiri
Luksia-viirit ovat valko-harmaita.
Luksia-tunnus viirin yläosassa.

Viiri valitaan salon pituuden mukaan. 
Salkojen pituudet ja vastaavat viirien
pituudet:

salko 17 m............................viiri 8 m
salko 14 m............................viiri 7 m 
salko 11–12 m......................viiri 6 m
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Laila Lohja-Luksialainen
toimistosihteeri

myyntireskontra
opinto-ja asiakaspalvelu
laskutus

Niina Nummelainen
toimistosihteeri

myyntireskontra
opinto-ja asiakaspalvelu

Leena Lohjanharju-Vihti
toimistosihteeri

myyntireskontra
opinto-ja asiakaspalvelu

Lasse Luksialainen
vahtimestari

sisäopasteet
Sisäopasteiden esipainetut pohjat
varustetaan Luksia-tunnuksella.

Tulostettavat ohjeet on ladattavissa 
Luksian intranetissä y-levyn siirtokan-
siosta: opasteet.
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Työasujen väritys noudattaa tunnuk-
sen värejä.

Asujen (housut, takit, haalarit, liivi 
jne.) kankaat ovat yksivärisiä.

• punainen
• sininen
• keltainen
• harmaa
• valkoinen
• musta 

Tekstiileiden värit ovat oheisia mallivä-
rejä pehmeämpiä. Kangas- ja trikoo-
paitojen, huivien, esiliinojen, päähin-
eiden jne. kankaat ovat valkoisen ja 
perusvärien yhdistelmiä tai valkoisen, 
harmaan ja mustan yhdistelmiä. 
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Luksian ajoneuvot teipataan 
yhtenäisesti Luksia-tunnuksen alle
soveltaen ajoneuvokohtaisesti 
tässä esitettyä periaatetta.

Ajoneuvojen väri on vaaleanharmaa.

ajoneuvoteippaukset
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