
Kansainvälisyysstrategia 
2012-2015

Hyväksytty 
Luksian hallituksen 
kokouksessa13.4.2012.



2

”Kansainvälisen kilpailukyvyn 
kehittäminen edellyttää 

myös ammatillisen koulutuksen 
kansainvälistymistä. 

Lähtökohtana tulee olla 
opiskelijoiden entistä 
paremmat valmiudet 

työskennellä sekä kotimaan 
kansainvälistyvissä 

työpaikoissa että 
työtehtävissä ulkomailla.

Opiskelijaliikkuvuuden 
lisäksi tulee panostaa 

ammattiopistojen johdon, 
opettajien ja asiantuntijoiden 

liikkuvuuteen ja 
kansainvälisiin koulutuksen 

kehittämisprojekteihin.”

Osaava ja luova Suomi: 
Opetus-ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus (2010:15)
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Toimintaympäristö 1

Kokemuksia 
maailmalta

”Koko kokemus oli loistava ja 

tekisin sen uudelleen koska vain. 

Eniten pidin siitä, että sain käyttää 

paljon eri kieliä: eniten 

englantia, mutta myös hieman 

ruotsia, saksaa ja viroa. 

Tämä oli kuin pieni kielikurssi 

minulle, koska jouduin joka päivä 

käyttämään koko ajan englantia 

ja sen puhuminen tuntuu 

nykyään luonnistuvan ilman 

mitään ongelmia.”

Matkailualan opiskelija Virossa
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Kansainvälisyys ammatillisessa koulutuksessa

Yhä useammalla työpaikalla toimitaan monikulttuurisessa työyhteisössä ja palvellaan monikulttuu-
risia asiakkaita. Kielten lisäksi kansainvälinen työympäristö vaatii taitoa toimia erilaisissa toiminta- 
kulttuureissa. Kaikkien ammatillisten tutkintojen ja koulutusohjelmien sekä tutkinnonosien ammatti-
taitovaatimuksiin sisältyy kansainvälistyvässä työelämässä vaadittava osaaminen, johon kuu-
luvat sekä ammatilliset valmiudet että kieli- ja kulttuuriosaaminen. Koulutuksen järjestäjälle kansain- 
välisyys on velvoite.

Kansainvälistyminen tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua ja auttaa heitä toimimaan yhä globali-
soituvammassa maailmassa. Kieli- ja kulttuuritaitojen lisäksi opiskelijoiden itsenäisyys ja oma-aloit-
teisuus, sosiaaliset taidot ja suvaitsevaisuus kehittyvät kansainvälistymisen avulla. Opiskelijoita tulee 
kasvattaa kansainvälisyyteen koko koulutuksen ajan. 

Eurooppalainen taso

Euroopan unionin laajuiset koulutuspoliittiset tavoitteet, kuten elinikäinen oppiminen ja 2020-stra-
tegia tukevat kansainvälistymistä ammatillisessa koulutuksessa. Nuorisokoulutuksen lisäksi myös 
työssäolevan väestön tieto-taitojen täytyy vastata nykyajan globaaleihin haasteisiin. EU:n linjauksissa 
ammatillisen koulutuksen visiona on olla vetovoimainen, relevantti, saatavilla kaikille, joustava, inklu-
siivinen ja eurooppalaista liikkuvuutta tukeva.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi ja tutkintojen vertailtavuuden parantamiseksi 
EU:ssa on annettu suositus (2008) eurooppalaistan tutkintojen viitekehyksen (EQF, European Quali-
fications Framework) käyttämisestä välineenä kansallisella tasolla. Lisäksi EU on antanut suosituksen 
(2009) ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän perustamisesta 
(ECVET, European Credit System for Vocational Education and Training). Opetushallituksen 
suunnitelmien mukaan ECVET-järjestelmä otetaan Suomessa käyttöön vuonna 2014.

Kansallinen taso

Valtioneuvoston hyväksymässä kehittämissuunnitelmassa Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 
todetaan kansainvälistymisen olevan ”olennainen osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimin-
taa”. Suunnitelmassa esitetään tavoitteeksi lisätä pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta 30 % ja opetta-
jien kansainvälisiä työelämäjaksoja ja muuta liikkuvuutta 20 % vuoteen 2016 mennessä.
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Lisäksi edistetään koulutuksen järjestäjien osallistumismahdollisuuksia kansainväliseen vertaisoppimi-
seen ja -arviointiin. Myös yhteistyö Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa nostetaan kehit-
tämisen kohteeksi.1

Valtioneuvoston 29.4.2010 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Suomen tavoitteena on, että 
koulutuksen osuus kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä. Koulutusvien-
tistrategiaa valmistelleen työryhmän mukaan koulutusviennin asiakkaita voivat olla valtiot, muut 
peruskoulutukset järjestäjät ja liikeyritykset, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista. Future 
Learning Finland on Finpron kansallinen koulutusvientiklusteri, jonka tavoitteena on koota yhteen 
alan suomalaiset toimijat. Klusteri etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää inno-
vatiivisia palveluja sekä luo kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja vahvistaa Suomen hyvää mainetta 
koulutusratkaisujen tarjoajana. Luksia liittyi hallituksen päätöksellä mukaan klusteriin kesällä 2011.

Opetushallitus painottaa, että kansainvälisen toiminnan suunnitelmallinen johtaminen ja toteuttami-
nen sekä toiminnan näkyvyys tuo ammatilliseen koulutukseen motivoituneempia opettajia ja opiske-
lijoita, parantaa koulutuksen laatua ja kohentaa imagoa.2

Alueellinen taso

Monipuolinen, laaja ja laadukas kansainvälinen toiminta on kilpailuvaltti koulutuksen järjestäjälle. 
Ajan haasteisiin vastaava koulutustarjonta on vetovoimainen ja motivoi opiskelijoita. Kansain-
välisten mahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijalle on asiakaspalvelua ja luonnollinen osa opintoja. 
Valmistuneilla opiskelijoilla on valmiuksia toimia kansainvälisissä työympäristöissä, ja heidän työllis-
tymisensä paranee. Kansainvälisiä taitoja hallitsevat opiskelijat edistävät alueen elinkeinoelämän 
kilpailukykyä.  

Kuntayhtymän kehittämislinjauksissa 2010–2012 todetaan aktiivisten kansallisten ja kansainvälisten 
verkostojen tukevan ammattitaidon kehittämistä ja vision saavuttamista. Laadukas kansainvälinen 
yhteistyö parantaa myös kuntayhtymän perustehtävässä onnistumista.

1 OKM: Koulutus ja tutkimus 2011-2016. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf

2 Opetushallitus (2010). Vahvuutena kansainvälisyys – Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa. Oppaat ja käsikir-
jat 2010:10. Saatavilla osoitteessa: http://www.oph.fi/julkaisut/2010/vahvuutena_kansainvalisyys



Kansainvälistymisen 
nykyinen tila Luksiassa 2

Kokemuksia

maailmalta

”Espanja yllätti positiivisesti. 

Ihmisten kanssa tuli hyvin toimeen 

ja heitä oli helppo lähestyä. 

Sain ulkomaanjaksolta enemmän 

itsevarmuutta ja itsestäni tuli myös 

paljon avarakatseisempi. 

Uskallan tarttua eri tilaisuuksiin 

epäröimättä mitä ne tuovat 

tullessaan. Ulkomaanjaksosta 

itselle jäi todella positiivinen 

muisto vaikka jakson aikana 

oli ala- ja ylämäkiä. 

En antanut niiden haitata, 

koska niiltä ei pysty välttymään 

oli sitten Suomessa tai ulkomailla.”

Sosiaali- ja terveysalan 

opiskelija Espanjassa
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Tilastot

Vuonna 2010 ammatillisen koulutuksen koko Suomen tilastoissa ulkomailla yli kahden viikon jak-
soja suoritti 5,5 % aloittaneiden määrästä (CIMO 20113). Luksian vuoden 2010 liikkuvuustilastojen 
mukaan 0,7 % aloittaneista opiskelijoista (6 opiskelijaa) suoritti yli kahden viikon jakson ulkomailla 
(kohdemaina Yhdysvallat, Portugali ja Ruotsi). 

Luksiassa alle kahden viikon ulkomaanjaksoja suoritti yhteensä 52 opiskelijaa, heistä suurin osa Egyp-
tiin suuntautuvalla liiketalouden matkalla. Seitsemän opettajaa tai muuta henkilöstön edustajaa oli 
vähintään 5 työpäivää kestäneillä ulkomaanjaksolla vuonna 2010 (kohdemaina Portugali, Egypti, Lat-
via ja Ruotsi). Luksiaan saapui kaksi opettajaa Ruotsista ja neljä opiskelijaa Virosta. 

  

Taulukko 1. Liikkuvuus Luksiassa ja Suomessa verrattuna aloittaneiden määrään vuonna 2010 
(Luksian ammattiopistoissa 805 aloittanutta opetussuunnitelmaperusteista opiskelijaa 
syyskuussa 2010).

Taulukko 2. Kansainvälisen liikkuvuuden määrät vuonna 2010.4 

3 CIMO (2011). Garam, Irma ja Korkala, Siru: ”Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010”, http://www.cimo.fi/
instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/21094_Faktaa_1_2011a.pdf

4 CIMO (2011). Korkala, Siru. ”Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2010” http://www.cimo.fi/instancedata/ prime_product_julkaisu/
cimo/embeds/cimowwwstructure/20986_Kansainvalinen_liikkuvuus_ammatillisessa_koulutuksessa_2010.pdf

10,8%         5,5%                              5,4%

12,5%                4,9%

  7,2%         0,7%                          0,5%

Suomi 

Etelä-Suomen lääni 

Luksia        
 

Alue / koulutuksen 
järjestäjä                                                

Opiskelijat Suomesta, 
pitkäkestoiset 
liikkuvuudet

Opiskelijat Suomesta, 
lyhyt- ja pitkäkestoiset 
liikkuvuudet   

Opiskelijat 
Suomeen

Suomi    2794            2697                 2749             1937            2113
  
Luksia                6               52          4               7                       2
  
Keuda        89             205        46             43                     43

Omnia     165               40      142               162      268

Koulutuksen 
järjestäjä                                                

Lähteneet 
opiskelijat, 
alle 2 viikkoa

Lähteneet 
opettajat ja 
henkilöstö

Saapuneet 
opettajat ja 
henkilöstö

Lähteneet 
opiskelijat, 
yli 2 viikkoa  

Saapuneet 
opiskelijat
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Liikkuvuusluvuista ja tilastoista voi todeta Luksian liikkuvuuslukujen olevan huomattavasti alempia 
kuin koko maassa keskimäärin, erityisesti yli kaksi viikkoa kestävien opiskelijaliikkuvuuksien ja Luksi-
aan saapuvien ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta. Myös opettajaliikkuvuus on huomattavasti vähäi-
sempää kuin hiukan suuremmassa Keudassa tai Omniassa.
 
Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä on vuosina 2011–2012 mukana kolmessa 
Viroon suuntautuvassa hankkeessa.

•  HETA-ECVET, mukana neljä virolaista oppilaitosta sekä Luksia, Omnia ja Varia, 
(rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic INTERREG IV A Programme, 
2009–2012, Omnia koordinoi)

•  SUVI -opiskelijaliikkuvuushanke Viroon 
(rahoitus: Leonardo da Vinci –ohjelma, 2011–2013, Varia koordinoi)

•  Expert-SUVI -asiantuntijaliikkuvuushanke Viroon
(rahoitus: Leonardo da Vinci-ohjelma, 2011–2013, Luksia koordinoi)

Lisäksi sosiaali- ja terveysala on hakenut Nordplus-rahoitusta Lohjan ystävyyskunnan, Växjön oppi-
laitokseen suuntautuvaan opiskelija- ja opettajavaihtoon (2009–2011). 
 
Luksia on ollut mukana tekniikan alojen kansainvälisessä työssäoppimisverkostossa (OPH:n rahoitus, 
koordinoijana Turun ammatti-instituutti) vuosina 2009–2011. Aloista mukana ovat olleet logistiikka 
ja automaatioasennus.



Tavoitteet 3
Kokemuksia

maailmalta

”Oli erittäin hyödyllistä nähdä 

millä tavalla ammatillinen opetus

 järjestetään muualla. 

Itse olen ymmärtänyt paljon 

paremmin kuinka monipuoliset 

mahdollisuudet Viro tarjoaa 

työssäoppimiselle ja 

pystyn kertomaan niistä 

kollegoilleni ja 

opiskelijoillemme.”

Matkailualan opettaja 

asiantuntijavaihdossa 

Virossa
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Luksian kansainvälisen toiminnan visio

Tavoitteena on, että vuonna 2015 kansainvälisyydestä on tullut luonnollinen osa kuntayhtymän 
toimintaa ja arkipäivää. Koulutuksen järjestäjä on sitoutunut kansainvälisyyden kehittämiseen eri 
tasoilla ja tukee laadukasta ja monipuolista kansainvälisyystoimintaa.

Oppimisen laatu ja kansainväliset valmiudet

Oppimisen laatua on kehitetty kansainvälistyvän työelämän tarpeiden mukaisesti siten, että valmis-
tuvilla opiskelijoilla on paremmat valmiudet kielitaidon, monikulttuurisuustaitojen ja kulttuu-
rien tuntemuksen osalta.

•  Vuonna 2012 on käytössä kansainvälisiin vaihtoihin valmentava, osittain itseopiskeluna suoritet-
tava opintojakso ”Kansainväliset taidot ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus”.

•  Vuosina 2012–2013 kehitetään englanninkielisiä monialaisia ja/tai alakohtaisia opintojaksoja, joista 
suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat voivat koostaa englanninkielisen opintokokonaisuuden.

Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

Luksian kaikilla opintoaloilla opiskelijoiden on mahdollista osallistua kansainväliseen toimin-
taan ja suorittaa työssäoppimisjaksoja ulkomailla. Opettajien ja muun henkilökunnan kansain-
välisyystaitojen parantaminen sekä ulkomaanjaksojen mahdollistaminen tukee opiskelijaliikkuvuutta 
ja ammatillisen osaamisen kehittämistä. 

•  Vuonna 2012 ainakin 3 % henkilöstöstä suorittaa vähintään 5 työpäivää kestävän ulkomaanjakson 
vuosittain. Ainakin 10 % opettajien työelämäjaksoista suoritetaan ulkomailla (40 opettajaa vuosittain, 
joista 4 opettajaa ulkomailla).

•  Vuonna 2014 ainakin 5 % henkilöstöstä suorittaa vähintään 5 työpäivää kestävän ulkomaan-
jakson vuosittain. 

•  Vuonna 2012 ainakin 5 % aloittaneiden opiskelijoiden määrästä suorittaa yli kahden viikon ulko-
maanjakson vuosittain.
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•  Vuonna 2014 ainakin 7 % aloittaneiden opiskelijoiden määrästä suorittaa yli kahden viikon ulko-
maanjakson vuosittain.

•  Vuonna 2012 Luksiaan saapuu ulkomaalaisia opiskelijoita vähintään 2 % aloittaneiden opis-
kelijoiden määrästä (4 kertaa enemmän kuin vuonna 2010).

•  Vuonna 2014 Luksiaan saapuu ulkomaalaisia opiskelijoita vähintään 4 % aloittaneiden opis-
kelijoiden määrästä. 

Verkostot

Kansainvälinen yhteistyöverkosto on laajentunut uusiin kumppaneihin ja maihin, ja toimimme aktiivi-
sesti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan jo olemassa 
olevia suhteita kuntayhtymän jäsenten ystävyyskuntiin.

•  Vuonna 2012 solmimme yhteistyösopimuksia vähintään viiden monialaisen oppilaitoksen kanssa ja 
liitymme vähintään viiteen kv-verkostoon.



Toimenpiteet

Kokemuksia 

maailmalta

”Kokemuksena jakso oli hieno, 

antoisa ja ikimuistoinen, jonka 

varmasti muistaa läpi elämänsä 

(vaikka jakso kestikin vain 3,5 viikkoa). 

Aika oli kyllä harmillisen lyhyt, 

jonka tajusi erityisesti paikan päällä, 

joten suosittelen rohkeasti 

lähtemään pariksi kuukaudeksi. 

Jakson aikana opin paljon kulttuurin

lisäksi paikallista rakentamista 

ja sisustuksessa käytettävistä 

tyyleistä, joten se oli hyvä sijoitus 

niin sanotusti ammatillista 

osaamista ajatellen.”

Saneeraus- ja sisustusalan 

opiskelija Tansaniassa

4
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Kansainvälisen toiminnan kehittämisalueet Luksiassa

•  Opettajien ja muun henkilöstön kansainvälisyysosaamisen kehittäminen
•  Opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksien lisääminen
•  Alueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen
•  Kansainväliset kehittämishankkeet
•  Vertaisoppiminen muilta koulutuksen järjestäjiltä
•  Verkko-opetuksen käytön kehittäminen
•  Kotikansainvälistymisen edistäminen

Henkilöstön kansainvälisyysosaamisen kehittäminen

Henkilöstön kansainvälisyysosaaminen on avainasemassa kehitettäessä koko kuntayhtymän kansain- 
välistä toimintaa, ja tämä tulee ottaa huomioon täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen järjestäjä 
ja esimiehet kannustavat henkilöstöä ulkomaanjaksoihin ja kehittämään aktiivisesti kansainvälisyys-
osaamistaan, kuten kielitaitoa, projektiosaamistaitoja ja kulttuurien tuntemusta Suomessa ja ulko-
mailla. Kansainvälisiin projekteihin osallistuvilta opettajilta edellytetään tietämystä muiden maiden 
koulutuksesta ja työelämästä. Virtuaalisten opetusympäristöjen tuntemus ja tietotekniset taidot 
ovat myös keskeisiä kansainvälisessä toiminnassa. Tulosalueiden tulee olla joustavia henkilöstön  
työtehtävien järjestelyssä. Ulkomaanjaksot tulee pääsääntöisesti sisällyttää opettajan työaikaan, koska 
ne ovat osa opetuksen kehittämistyötä opintoalalla.5

  
•  kielikoulutus
•  kansainvälisistä koulutusmahdollisuuksista ja apurahoista tiedottaminen
•  kansainväliset asiantuntijavaihdot ja projektiyhteistyö ulkomaisten kumppaneiden kanssa
•  kansainvälinen kilpailutoiminta
•  kansainväliset messutapahtumat
•  vieraskielinen koulutus
•  opettajien työelämäjaksot ulkomailla

Luksia tarjoaa henkilöstölle koulutusta kielitaidon ja kulttuuriosaamisen parantamiseksi. Henkilöstö saa 
tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja hankeyhteistyöstä. Kehityskeskusteluissa tulee käsitellä myös kan-
sainvälisyyttä ja antaa mahdollisuus aiheesta kiinnostuneille opettajille, kouluttajille ja muulle henkilö- 
kunnalle kehittää osaamistaan tai osallistua kv-hankkeisiin.

5 Lähde: Tuloksellisen ulkomaanjakson edellytyksiä, lähde: Riitaoja, Anna-Leena (2007). ”Opettajien kansainvälinen liikkuvuus. Hyöty ja vaikutukset 
peruskouluissa ja lukioissa sekä ammatillisissa ja korkea-asteen oppilaitoksissa.” Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, Occasional Paper 1/2007.
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Opiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksien lisääminen

Opiskelijaliikkuvuutta edistetään hakemalla rahoitusta liikkuvuushankkeille eri lähteistä (Elinikäisen 
oppimisen ohjelma, Nordplus, Opetushallitus). Rahoitus, opiskelijoiden kannustaminen ja valmennus 
lisäävät mahdollisuuksia lähteä ulkomaanjaksoille. 

Järjestelmällinen tiedottaminen kansainvälisyydestä opiskelijoiden infotilaisuuksissa sekä opiskelija-
yhdistyksen mukaanottaminen kansainvälisyystoimintoihin lisäävät vaihdosta kiinnostuneiden mää-
rää. Liikkuvuuden käytännön toimenpiteiden tukeminen sekä luotettavat yhteistyösuhteet ulkomais-
ten kumppanien kanssa takaavat laadukkaiden työssäoppimisjaksojen järjestämisen. 

Luksia osallistuu aktiivisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Jatkamme yhteistyötä olemassa-
olevien kumppanien kanssa sekä haemme uusia kumppanioppilaitoksia ja kohdemaita opintoalojen 
tarpeisiin perustuen.

Myös aikuisopiskelijoilla ja oppisopimusopiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kansainvälistymiseen. 

Alueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen

Kuntayhtymän toiminta-alueen elinkeinoelämä hyötyy myös kasvavasta asiantuntija- ja opiskelijaliik-
kuvuudesta. Paikallisten yritysten vastaanottamat kansainväliset työssäoppijat parantavat henkilöstön 
kansainvälisyysosaamista ja voivat parhaimmillaan lisätä yrityksen kansainvälisiä yhteyksiä. Henkilös-
töllä on mahdollisuus parantaa vuorovaikutustaitojaan sekä oppia vierasta kieltä ja kulttuuria työ- 
paikallaan. Yritykset voivat työssäoppijoiden avulla luoda tiiviimpiä yhteyksiä Eurooppaan tai muualle 
maailmaan ja kehittää kansainvälistä liiketoimintaansa.

Luksia kannustaa paikallisia yrityksiä ottamaan kansainvälisiä työssäoppijoita. Vuonna 2015 alueen 
yrityksissä ja muilla työpaikoilla on vuosittain vähintään 5 % aloittaneiden opiskelijoiden määrästä 
kansainvälisiä työssäoppijoita.
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Kehittämishankkeet

Kansainvälisiin kehittämishankkeisiin kuuluvat esimerkiksi kumppanioppilaitosten kanssa kehitettä-
vät yhteiset opintojen osat, joita voitaisiin toteuttaa eri maissa. Mahdollisia kehittämishankkeiden 
teemoja ovat yrittäjyyskasvatus, syrjäytymisen ehkäisy, kestävä kehitys, monikulttuurisuus tai työ-
peräinen maahanmuutto. Kehittämishankkeisiin haetaan rahoitusta monipuolisesti eri lähteistä (OPH, 
EU-rahoitus) yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa.

Vuonna 2015 Luksia koordinoi vähintään yhtä kehittämishanketta ja on mukana useissa muissa kan-
sainvälisissä hankkeissa eri opintoaloilla. Kehittämishankkeen toteutukseen varataan alakohtaisia asi-
antuntijaresursseja.

Vertaisoppiminen muilta koulutuksen järjestäjiltä

Tiivis yhteistyö suomalaisten ja ulkomaisten koulutuksen järjestäjien kanssa kehittää kansainvälisen 
toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Yhteiset hankkeet, tapaamiset ja tiedonvaihto ovat tässä olen-
naisessa osassa. Finpron Future Learning Finland –koulutusvientiklusteriin osallistuminen on tärkeää 
kehitettäessä verkostoja tulevaisuuden koulutusvientihankkeita varten.    

Luksia osallistuu aktiivisesti erilaisiin verkostoihin ja foorumeihin, kuten Future Learning Finland -klus-
teriin, AMKEn kansainvälisyysverkostostoon sekä CIMOn ja Opetushallituksen järjestämiin tapaa-
misiin. Lisäksi ammattitaitokilpailut (Taitaja, Saku, EuroSkills, WorldSkills) tarjoavat mahdollisuuden 
yhteistyön kehittämiseen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.
 

Verkko-opetuksen käytön kehittäminen

Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat myös Suomessa tapahtuvan kansainvälisyyskoulutuk-
sen. Kuntayhtymän opintotarjontaa voidaan toteuttaa verkko-opetuksen keinoin yhteistyössä kansain- 
välisten kumppanien kanssa. Verkko-opetuksessa voidaan tarjota esimerkiksi monialaisia opintojak-
soja muiden maiden opintotarjonnasta.

Luksia kehittää yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkko-opetuksessa tarjottavia kansainvälisiä 
opintojaksoja. Lisäksi luokat voivat luoda virtuaalisesti ystävyyssuhteita kumppanioppilaitosten luokkiin ja 
vaihtaa ajatuksia verkon kautta, muun muassa skypen, videoneuvotteluyhteyksien tai erilaisten keskustelu- 
foorumeiden välityksellä. Videoneuvotteluyhteyksien käyttäminen vähentää myös turhia lentomatkoja. 
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Kotikansainvälistymisen edistäminen

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa sitä, että opiskelijat ja henkilöstö voivat hankkia kansainvälisiä 
taitoja ja valmiuksia myös kotimaassa. Tässä Luksia voi hyödyntää erilaisten verkostojen kansainväli-
siä vierailijoita ja tapahtumia sekä tehdä yhteistyötä alueen ruotsinkielisten koulutuksen järjestäjien 
kanssa. Erilaisia mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen tarjoavat:

Teemapäivät ja tapahtumat
Kuntayhtymässä järjestetään ainakin kerran vuodessa kussakin toimipisteessä kansainvälisyyteen liit-
tyvä teemapäivä, esimerkiksi YK:n päivänä (24.10.) tai Eurooppa-päivänä (9.5.). Lisäksi uusille opiske-
lijoille tiedotetaan kansainvälisistä mahdollisuuksista lukuvuoden alussa pidettävissä infotilaisuuksissa.

Kv-tuutoritoiminta
Opiskelijoita kannustetaan kv-tuutoritoimintaan. Jokaiselle ulkomaalaiselle työssäoppimisjaksolle 
tulevalle pyritään löytämään oma kv-tuutori, joka opastaa käytännön asioissa ja vapaa-ajan toimin-
nassa. Kansainvälisyyskoordinaattori valmentaa ja ohjeistaa kv-tuutorit. Toimintaan osallistuvat opis-
kelijat saavat valinnaisen opintoviikon sekä työtodistuksen. 

Comenius –ohjelman apulaisopettajat
EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman kautta voi hakea oppilaitoksiin apulaisopettajia EU-maista 
13–45 viikon ajaksi elävöittämään opetusta ja rohkaisemaan opiskelijoita kommunikoimaan vieraalla 
kielellä. Apulaisopettaja tarjoaa oppilaitokselle mahdollisuuden henkilöstön ja opiskelijoiden kotikan-
sainvälistymiseen ja voi auttaa myös tulevien hankkeiden suunnittelussa. 

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opettajien mukaan ottaminen
Erityisesti kansainvälisyyteen liittyviä teemapäiviä, tapahtumia ja ulkomaanjaksojen valmennuksia jär-
jestettäessä voi suunnittelussa ja ohjelmassa hyödyntää oppilaitoksessa opiskelevien tai opettavien 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista.  

Globaalikasvatus
Monet kansalaisjärjestöt ovat erityisen aktiivia globaalikasvatuksessa ja tarjoavat materiaaleja, toiminta- 
muotoja ja kouluvierailijoita oppitunneille syventämään aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaaliin vai-
kuttamistyöhön liittyviä teemoja. 



Rahoitus, 
organisointi ja tiedotus

Kokemuksia

maailmalta

”Kenelle sitten suosittelisin ulkomaille 

työssäoppimaan lähtemistä? 

Oikeastaan ihan kenelle vain opiskelijalle 

jolla on halua oppia uutta, ei vain itse 

työssä vaan myös laajemmin. 

Toki vaaditaan hiukan itsenäisyyttä, 

jotta pärjää vieraassa maassa, mutta 

ennen kaikkea uskallusta lähteä 

uuteen ja vieraaseen ympäristöön.

 Itse olen varmasti koulusta 

valmistuttuani lähdössä pidemmäksi 

ajaksi johonkin vieraaseen 

kulttuuriin ja tällä kertaa kauemmaksi 

kuin Tallinnaan. Haluan nähdä, 

kokea ja oppia niin itsestäni kuin 

muista kulttuureista lisää. 

Suomi on hyvä maa, 

mutta meilläkin on paljon 

opittavaa muilta.”

Liiketalouden opiskelija Virossa

5
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Rahoituksen periaatteita

Kansainvälistymisen kehittäminen vaatii resursseja muun muassa seuraaviin toimintoihin:

•  opiskelijavaihdon (erityisesti työssäoppimisen) kehittäminen ja ylläpitäminen
•  partnereiden lähettämien opiskelijoiden vastaanottaminen
•  opettajien työelämäjaksot ulkomailla
•  opettajien asiantuntijavaihdot
•  yhteistyöprojektit ja EU -hankkeisiin osallistuminen (kokoukset ja työskentely niiden välillä)
•  kielitaidon parantaminen
•  vieraskielisten opintojaksojen suunnittelu
•  opetusmenetelmien kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä
•  kotikansainvälistyminen, kansainvälisyyskasvatus ja teemapäivät

Kansainvälisen liikkuvuuden rahoitus tulee pääasiallisesti hankkeista, joita haetaan vuosittain eri rahoitus-
lähteistä. Hankkeet rahoittavat pääsääntöisesti matka-, majoitus- ja elinkuluja, kieli- ja kulttuuri-
valmennuskuluja sekä jonkin verran hallintokuluja. Kehittämishankkeista saa rahoitusta myös palkka- 
kuluihin. 

Opettajien kansainväliseen toimintaan liittyvät palkkakulut ja päivärahat ovat pääosin kun-
kin opintoalan vastuulla työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Kansainvälisiin hankkeisiin aktiivi-
sesti osallistuvien opettajien tulisi varata työsuunnitelmissaan 1–4 työviikkotuntia kansainvälisyyteen 
liittyviin toimintoihin (mm. lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden ammatillinen valmennus ja ohjaus, 
hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen). Opintoalojen 
resurssien käyttöä voi suunnitella yhdessä kansainvälisyyskoordinaattorin kanssa.

Kuntayhtymä kannustaa ja tukee taloudellisesti ulkomailla tapahtuvaa työssäoppimista. Hank-
keiden lisäksi kuntayhtymä tukee opiskelijoiden itsenäisesti hankkimia ulkomailla suoritettavia työssä-
oppimisjaksoja. Opiskelijoille tarjotaan osittain verkossa Moodlen avulla suoritettavaa valmennus-
koulutusta ennen ulkomaanjaksoja, rahoitus tähän varataan pääasiallisesti hankerahoituksesta.
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EU-rahoitus

• Comenius, kouluopetuksen ohjelma, jossa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liik-
kuvuutta sekä verkostoitumista. 

Luksia keskittyy Comenius -ohjelmassa apulaisopettajaharjoitteluun, opetushenkilöstön täydennys-
koulutukseen sekä mahdollisesti alakohtaisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.

• Leonardo da Vinci, ammatillisen koulutuksen ohjelma, josta tuetaan opiskelija- ja asiantuntija-
liikkuvuutta, kumppanuushankkeita, innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittämistä, innovaatioi-
den siirtoa sekä temaattisia verkostoja.

Luksia hakee vuosittain rahoitusta vähintään 1–2 liikkuvuushankkeelle sekä 1–2 muulle Leonardo-
ohjelman toiminnolle (esim. kumppanuushanke).

• Grundtvig, aikuiskoulutuksen ohjelma, joka tukee muun muassa henkilöstön täydennyskoulutusta 
ja oppimiskumppanuushankkeita eri maiden oppilaitosten välillä.

Luksia hakee vuosittain rahoitusta opettajien täydennyskoulutukseen sekä vierailut ja vaihdot – apu-
rahaa. Vuonna 2011–2012 selvitetään kiinnostusta aloittaa oppimiskumppanuushanke tietystä tee-
masta (esim. maahanmuuttajien koulutus, kestävä kehitys). 

• ESR, Aluekehitysrahasto
Sopivien rahoitushakujen kohdalla Luksia voi hakea hankkeita myös muun EU-rahoituksen piiristä.

Pohjoismainen rahoitus

• Nordplus, Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma, joka tukee liikkuvuutta, hankkeita 
ja verkostoja. Puiteohjelmaan osallistuvat kaikki Pohjoismaat sekä Baltian maat.

Luksia hakee vuosittain 1–2 Nordplus -hanketta.

• Pohjola Norden -opettajastipendit, joita myönnetään muihin Pohjoismaihin suuntautuvia opinto-
matkoja ja opetukseen tutustumista varten 5–10 työpäivän ajaksi lukukauden aikana.

Luksia kannustaa opettajia hakemaan stipendejä vuosittaisena hakuaikana.
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Opetushallitus

• Opetushallitus myöntää vuosittain erillismäärärahaa kansainvälisiin hankkeisiin, kuten temaattisiin 
tai maakohtaisiin verkostoihin.

Luksia liittyy mukaan vähintään 2–3 verkostoon keväällä 2012. Lisäksi olemme mukana 1–2 haetta-
vassa kehittämishankkeessa.

Ylläolevien rahoituslähteiden lisäksi myös muita mahdollisia rahoituslähteitä seurataan ja hyödynne-
tään mahdollisuuksien mukaan.

Organisointi ja työnjako

Kansainvälisyys kuuluu kuntayhtymän yhteisten palvelujen kehittämisyksikköön, ja kansainvälisyys-
toimintoja suunnittelee, koordinoi ja kehittää kansainvälisyyskoordinaattori yhteistyössä opintoalojen 
kanssa. Hän esittelee hankeideat johtoryhmässä. Tulosalueilla kukin opintoala ottaa huomioon 
kansainvälisyyden edistämisen vuosisuunnitelmassaan, asettaa tavoitteet alan kansainväliselle 
toiminnalle ja sen jälkeen resurssoi toimintaan riittävästi (opettajien työaika, mahdolliset sijaiset, opinto- 
alan matkat). Jokaisella kansainväliseen toimintaan osallistuvalla opintoalalla tulee olla nimetty kv-
vastaava. Luksian aikuisopistossa tiimipäälliköt toimivat yhteyshenkilöinä kv-koordinaattoriin päin. 

Opintoalojen opettajien lisäksi opiskelijoiden osallistaminen kansainvälisten toimintojen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen on erityisen tärkeää. Kansainvälisyyskoordinaattori on läheisessä yhteistyössä 
Luksian opiskelijayhdistyksen kanssa liittyen etenkin saapuvien vaihto-opiskelijoiden kv-tutorointiin 
sekä uusien hankkeiden suunnitteluun. On tärkeää kehittää myös alaikäisille sopivia kv-toiminnan 
muotoja, kuten kotikansainvälistymistä tai verkkokursseja. Kuntayhtymän kv-tiimiin valitaan opiskelija- 
edustaja.

Vastuualueet jakautuvat eri toimijoiden välille seuraavasti:

Kuntayhtymän johto:
•  hallitus hyväksyy kansainvälisyysstrategian ja strategisten linjausten muutokset
•  kuntayhtymän johtaja osallistuu yhteyksien luomiseen ja allekirjoittaa yhteistyösopimukset  
    kumppanien ja verkostojen kanssa
•  Luksian johtoryhmä hyväksyy vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja uudet projektit
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Kansainvälisyyskoordinaattori:
•  kehittää ja ylläpitää kuntayhtymän kansainvälisyyden toimintasuunnitelmaa yhteistyössä 
    tulosalueiden kanssa
•  esittelee toimintasuunnitelman ja tulevat hankehakemukset johtoryhmälle
•  osallistuu kuntayhtymän edustajana kv-verkostoihin
•  projektihakemusten laatiminen, projektien hallinnointi ja raportointi yhteistyössä opintoalojen kanssa
•  yhtenäistää kansainvälisyyteen liittyviä lomakkeita ja selkiyttää hakuprosesseja
•  hoitaa kansainvälisiin vierailuihin ja vaihtoihin liittyviä käytännön järjestelyjä   
    (opiskelijoiden ja henkilöstön valmennus, palaute, kv-tutorointi)
•  toimii vaihto-opiskelijoiden kontaktihenkilönä
•  tiedottaa kansainvälisen toiminnan ajankohtaisista asioista opiskelijoille ja henkilöstölle
    (Intranet, verkkosivut, uutiskirjeet, info-tilaisuudet)
•  vastaa kuntayhtymän vieraskielisistä markkinointimateriaaleista, (verkkosivut, esitteet, muu materiaali)
•  koordinoi kuntayhtymän osallistumista kansainvälisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin
•  esittelee oppilaitosta ulkomaisille vieraille
•  organisoi kuntayhtymän kv-tiimin toimintaa

Kuntayhtymän kv-tiimi:
•  jäsenet: kv-koordinaattori, tulosalueiden kv-vastaavat (1–3 per tulosalue) ja yksi opiskelijajäsen
•  kokoontuu noin 2 x lukukaudessa
•  kv-linjaukset vuositasolla ja Luksian kv-suunnitelma
•  käy läpi hankehakemukset 
•  kv-toiminnan kehittäminen, mm. kv-toiminnan pelisäännöt ja prosessien kuvaaminen eri tulosalueille
•  ennakoi rahoitustarvetta

Tulosalueiden kv-vastaavat:
•  opintoaloilla kansainvälisyydestä vastaavat opettajat
•  hankehakemusten valmistelu
•  opintoalakohtaiset kv-vuosisuunnitelmat
•  kv-valmiuksia tuottavien opintojen tarjonnan suunnitteluun osallistuminen
•  tiedottaminen vaihtomahdollisuuksista ja työssäoppimisesta ulkomailla
•  hakuprosessin, lähtövalmennuksen ja opiskelijan ohjauksen suunnittelu
•  kansainvälisten vieraiden (opiskelijat ja opettajat) vastaanottaminen
•  yhteydenpito yhteistyökumppaneihin
•  osallistuvat kansainväliseen toimintaan liittyviin kokouksiin ja koulutuksiin
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Tiedottaminen

Kansainvälisyystoiminnan tiedottamisesta on vastuussa kansainvälisyyskoordinaattori. Henkilökunta 
saa tietoa kv-mahdollisuuksista noin 5-6 kertaa vuodessa ilmestyvästä uutiskirjeestä. Uutiskirje lähe-
tetään sähköpostitse, ja se ladataan lisäksi Intranetiin sekä Y-kansion kansainvälisyysosioon. Intra-
netistä löytyy myös tiedotteita ajankohtaisista kv-asioista, kuten uusista hankkeista tai kansainvälisistä 
vieraista.

Koulutusvastaavien ja kv-koordinaattorin tulisi käydä läpi tulevia kansainvälisyystoimintoja ainakin 
kerran lukukaudessa. 

Opiskelijat saavat ensisijaisesti tietoa omalta ryhmänohjaajaltaan ja alojen koulutusvastaavilta, jotka 
voivat ohjata kiinnostuneita eteenpäin. Kansainvälisyyskoordinaattori yhdessä opintoalojen kv-vas-
taavien kanssa tiedottaa mahdollisuuksista kansainväliseen työssäoppimiseen tai opintojaksojen suo-
rittamiseen ulkomailla. Opiskelijoiden verkkosivuilla on yleistietoa kansainvälistymisen muodoista 
sekä työssäoppimisjakson hakuprosessista.

Uusille opiskelijoille pidetään kv-info yleisen aloitustilaisuuden yhteydessä. Kansainvälisyyskoordi-
naattori on myös aktiivisesti yhteydessä opiskelijayhdistykseen ja opiskelijakuntiin muun muassa kv-
tutor –rekrytoinnin ja koulutusten osalta. Kansainvälisyydestä tiedotetaan erilaisissa kuntayhtymässä 
järjestetyissä tapahtumissa, kuten avoimien ovien päivänä, opiskelijatapahtumissa tai muissa 
juhlissa. 

Luksialle tehdään perustiedot sisältävät englanninkieliset verkkosivut vuosien 2011–2012 aikana.

Opiskelijat:
•  opiskelijayhdistys keskeisessä roolissa tapahtumien järjestämisessä ja tiedotuksessa
•  kv-tutortoiminnan käynnistäminen yhteistyössä kv-koordinaattorin kanssa
•  osallistuvat uusien hankkeiden suunnitteluun
•  edustaja mukana kuntayhtymän kv-tiimissä



6Laadukas 
kansainvälistyminen

Kokemuksia 

maailmalta

”Opin Virosta yhtä sun toista uutta, 

ja perehdytys oli jo varsin kattava 

ennen lähtöä. Neljä viikkoa vieraassa 

maassa on kuitenkin pitkä aika, 

ja siinä ajassa kerkeää suhteellisen 

hyvin sopeutumaan uusiin 

tapoihin ja kulttuuriin. Itselläni ei 

hirveästi ennakkoluuloja ollut, 

mutta ne vähätkin osoittautuivat 

valheellisiksi. Suurin muutos syntyi 

suhtautumisessa virolaisiin. 

Vaikka ulkoisesti ja ennakkoluulojen 

perusteella luulee virolaisia koviksi 

ja ronskeiksi, paljastui jotain aivan 

muuta. Virolaiset ovat avoimia, 

ja ennen kaikkea mukavia.”

Autoalan opiskelija Virossa
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Kieli- ja kulttuurivalmennus

Kieli- ja kulttuurivalmennus lähteville opiskelijoille ja opettajille on ensisijaisen tärkeää onnistuneen 
ulkomaankokemuksen takaamiseksi. Osittain verkossa tehtävä 1 ov:n valmennusjakso ”Kansain-
väliset taidot ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus” on pakollinen kaikille ulkomaanjaksolle läh-
teville opiskelijoille. Jaksoa testataan lukuvuoden 2011–2012 aikana, ja sitä kehitetään jatkuvasti 
opiskelijapalautteen perusteella. Jakson tarkoituksena on kehittää lähtijän valmiuksia toimia kohde-
maassa sekä käydä läpi turvallisuuteen ja käytännön elämään liittyviä asioita. Kurssin voi suorittaa 
myös sellainen opiskelija, joka ei lähde ulkomaanjaksolle, mutta on muuten kiinnostunut kehittä-
mään kansainvälistä osaamistaan.

Ulkomaille lähtevä opiskelija tapaa kv-koordinaattorin ainakin kerran ennen lähtöä. Hänellä on myös 
mahdollisuus ylimääräiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ennen lähtöä. Lisäksi opiskelijoiden 
tulee täyttää kirjallinen hakulomake, jota vastaava opettaja ja kieltenopettaja täydentävät. Pääperi-
aatteena on, että joko lähettävä tai vastaanottava oppilaitos huolehtii kieli- ja kulttuurivalmennuk-
sesta ennen varsinaista ulkomaanjaksoa. Opiskelija voi parantaa kielitaitoaan joko osallistumalla Luk-
siassa tarjottaville kielikursseille tai hyödyntämällä työväenopistojen ja kansalaisopistojen tarjontaa. 
Luksiassa tarjotaan tällä hetkellä pakollisten englannin ja ruotsin lisäksi espanjaa sekä toisinaan italian 
ja saksan kielen kursseja. Jatkossa kielivalikoimaan tulisi lisätä ainakin venäjän kielen alkeet sekä var-
mistaa englannin, ruotsin, saksan ja espanjan kurssien riittävyys. 

Maantieteelliset painopistealueet

Etenkin opintoaloilla, joilla on toistaiseksi ollut vähemmän kansainvälisyystoimintaa, on helpompaa 
aloittaa tutuista maista, kuten Pohjoismaista ja Baltian maista6. Lähialuemaista myös Venäjä tulisi 
ottaa huomioon. Kielitaidon kehittämisen kannalta englanninkielisten maiden lisäksi Saksa, Ranska 
ja Espanja ovat keskeisiä kohdemaita. 

Yritysten vientimarkkinat ja kansainvälinen laajentuminen on globaalia. Siksi Luksian kansainvälinen 
toiminta ulottuu myös Euroopan ulkopuolelle. Opetushallitus kannustaa ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä verkostoyhteistyöhön Euroopan unionin ulkopuolisten alueiden kanssa erillisellä 
kansainvälisyysmäärärahalla. Lisäksi Luksia on mukana Finpron Future Learning Finland –koulutus-
vientihankkeessa, joka toimii globaalilla tasolla.

6 Myös Luksian henkilökunnalle tehdyn kansainvälisyyskyselyn perusteella Pohjoismaat, Viro, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia nousivat toivemaiksi. Kyselyn 
otos on tosin pieni (7 vastaajaa), ja siinä olivat edustettuina aloista vain kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, matkailu- ja ravitsemisala, liiketalous sekä ohjaava 
koulutus. Vastaajia oli sekä opetussuunnitelma -että näyttötutkintoperusteisen koulutuksen puolelta.
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Seuranta ja arviointi

Ulkomaanjakson seuranta ja raportointi suunnitellaan etukäteen. Opiskelija voi pitää oppimis- tai kult-
tuuripäiväkirjaa, käyttää sähköistä Moodle-alustaa, muita etäviestintämahdollisuuksia (skype, Adobe 
Connect Pro, Facebook) tai lähettää kirjallisia väliraportteja edistymisestään. 

Kotimaahan palattuaan opiskelijoiden ja opettajien on tärkeää jakaa kokemuksiaan erityisesti oman 
alan opiskelijoiden kanssa. Tämä motivoi uusia opiskelijoita kansainvälistymään opintojensa aikana. 
Opiskelija voi jakaa oppimaansa myös jo ulkomaanjakson aikana esimerkiksi blogikirjoituksilla.

Tulosalueiden tulee asettaa vuosittain omat tavoitteensa kuntayhtymän opiskelija- ja henkilöstöliikku-
vuudelle. Kansainvälisyyttä mitataan seuraavin mittarein:

Opiskelijoiden liikkuvuus: yli kahden viikon vaihtoihin osallistu-
neiden määrä prosentteina uusien opiskelijoiden määrästä ko. 
vuonna 

Henkilöstön liikkuvuus: vähintään 5 päivän vaihtojen määrä 
prosentteina henkilöstön määrästä ko. vuonna

Vierailijaryhmät

Henkilöstön kv-valmiudet (koulutus, kokoukset, kielitaito): lyhy-
iden vaihtojen ja kokousmatkojen määrä prosentteina päätoi-
misen henkilöstön määrästä

Kv-kilpailutoiminta ja valmennus: ammattiosaamisen kansainväli-
seen kilpailuvalmennukseen osallistuneiden määrä (%) / valmistu-
neiden opiskelijoiden määrä

Englannin ja ruotsin kielen lisäksi tarjottavat kielet (määrä, mitä 
kieliä tarjottu, kuinka paljon opiskelijoita)

Englanninkielellä toteuttaville opintojaksoille osallistuvien määrä

Osallistuminen kansainvälisille messuille ja seminaareihin

Kansainväliset liikkuvuus- ja kehittämishankkeet: ulkopuolisen 
rahoituksen määrä (%) / yksikköhintarahoitus

Lähtevät opiskelijat

Saapuvat opiskelijat

Luksian henkilöstö

Saapuvat vierailijat (hankkeet)

Ulkopuoliset vierailijat

Luksian henkilöstö

Luksian opiskelijat

Luksian opiskelijat

Luksian opiskelijat ja 
vaihto-opiskelijat

Luksia, opiskelijat ja henkilöstö

Luksia
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 Luksia, 
 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä

 Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
 Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Nummentie
 Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Lohja, Toivonkatu
 Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Vihti, Ojakkalantie
 Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus
 Luksia, Yhteiset palvelut


