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OMNIA LUKUINA

Yhteensä 1146

Keski-ikä 48 vuotta

Opetushenkilöstön pedagoginen 

kelpoisuusaste 94,4 % 

Ammatillinen koulutus  12480

Aikuislukio  3165

Aikuisten perusopetus  435

Lisä- ja täydennyskoulutus  1433

Tutkintokoulutukseen valmentavakoulutus TUVA  427

Osaamiskeskus maahanmuuttajille  527

Nuorten ja aikuisten työpajatoiminta  546

Vapaa sivistystyö 18266

Opiskelijoita 123 eri kansallisuudesta

Vuonna 2019* yhteensä  79 kansainvälistä 

delegaatiota,  996 henkilöä vieraili Omniassa.

Ammatillisen koulutuksen näyteikkuna ja 

Ammatillisen koulutuksen huippuyksikkö.

* koronatilanteen vuoksi vuoden 2019 luvut

Henkilöstö

Kansainvälisyys

Oppijat

Jäsenkunnat 

Espoo, Kauniainen 
ja Kirkkonummi

Luvut | 1.11.2022
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KIELITIETOISUUSTYÖN 

TAVOITTEET

▪ Saada jokainen omnialainen tietoiseksi käyttämästään 
kielestä ja sen vaikutuksesta oppimiseen. 

▪ Tarjota koulutusta ja tarvittaessa tukea esim. 
materiaalien laatimiseen. 

▪ Vähentää henkilöstön sekä opiskelijoiden kuormitusta. 

▪ Varmistaa opiskelijoiden kielitaidon kehittyminen 
opintojen aikana ammatin vaatimuksia vastaaviksi.

14.3.2023
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KIELITIETOISUUSRYHMÄ

▪ Perustettiin tammikuussa 2021.

▪ Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai kahdessa.

▪ Jäsenet monipuolisesti ympäri Omniaa.

▪ Tehdään nostoja ja keskustellaan kielitietoisuuteen 
liittyvistä asioista.

▪ Järjestetään koulutuksia, infotilaisuuksia ja työpajoja 
kielitietoisuuteen liittyen.

14.3.2023
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KIELITIETOISUUSRYHMÄN 

POHDINTAA

▪ Miten saavuttaa koko henkilöstö?

▪ Miten sitouttaa  kaikki kielitietoiseen toimintamalliin?

14.3.2023
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JALKAUTUVA 

KIELITIETOISUUSTYÖ 1/2

▪ Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyi joulukuussa 2022.

▪ Elokuussa 2021 aloitti kaksi jalkautuvaa S2-opettajaa, 
joiden työajasta 50 %  määritettiin jalkautuvaan työhön.

▪ Syksyllä 2021 kehitettiin jalkautuvan kielitietoisuustyön 
malli.

14.3.2023
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JALKAUTUVA 

KIELITIETOISUUSTYÖ 2/2

▪ Jalkautuvan kielitietoisuustyön ideana on havainnoida 
opetusta eri aloilla ja antaa sen perusteella konkreettisia 
ideoita ja vinkkejä kielitietoisempaan opetukseen ja 
ohjaukseen.

▪ Tavoitteena on auttaa henkilöstöä kädestä pitäen 
kehittämään toimintaansa kielitietoisemmaksi 
havainnoimalla opetustilanteita ja tarjoamalla työkaluja 
opetuksen kehittämiseksi. 

14.3.2023
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JALKAUTUVAN KIELITIETOISUUSTYÖN KULKU 
( A LU S TAVA )

14.3.2023 Kuva: Laura Hartikainen

Opetuk-
sen 

havain-
nointi

Opetuk-
sen 

havain-
nointiOpetuk-

sen 
havain-
nointi

Palaute

Konsultoiva s2-
opettaja ottaa 
yhteyttä koulutus-
päällikköön (KP) tai 
tiimivastaavaan (TV).

K-s2-opettaja saa ao. 
opettajien nimet ja  
lähettää itse-
arviointilomakkeen ja 
järjestää  Teams-
palaverin.

K-s2-opettaja käy 
havainnoimassa 
opetusta ao. 
opettajien ryhmissä ja 
keskustelee opettajien 
kanssa.

K-s2-opettaja nostaa 
esille hyvät käytänteet 
opettajilta ja havaitut 
kehittämiskohteet ja  
käy läpi opettaja-
ryhmän kanssa.

K-s2-opettaja raportoi 
ja arkistoi käydyn 
keskustelun sekä 
antaa tiedoksi ao. 
opettajille ja 
koulutuspäällikölle.

KP tai TV kokoaa 
ryhmän opettajia (3-4), 
jotka osallistuvat 
jalkautuvaan 
kielitietoisuuskonsul-
tointiin yhdessä.

Opettaja täyttää 
itsearviointilomakkeen 
etukäteen ja osallistuu 
palaveriin. 

Opettaja sopii 
havainnointiajan työsali-
tai luokkaopetuksessa.

Opettaja
osallistuu aktiivisesti 
palautekeskusteluun ja 
sitoutuu kokeilemaan 
mahdollisia uusia 
toimintatapoja.

KP seuraa 
kielitietoisuustaitojen 
kehittymistä esim. TSA-
keskustelun yhteydessä.

Itsearviointi-
lomake ja 
aloitus-
palaveri

Raportointi 
ja seuranta

Yhteyden-
otto ja 

opettaja-
ryhmän 

kokoaminen
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MUU KIELITIETOISUUSTYÖ

14.3.2023



16

KIELITIETOISUUSINFOT JA -

PAJAT

▪ Kielitietoisuudesta on järjestetty yleisiä infoja Teamsissa ja 
Pedafestareilla. 

▪ Myös pienemmille ryhmille on järjestetty räätälöityjä 
infoja kielitietoisuudesta.

▪ Omaa materiaalia on ollut mahdollista kielitietoistaa
työpajoissa.

▪ Kielitietoisuus on otettu myös huomioon esimerkiksi 
verkkokurssien laatukriteereissä.

▪ Esimerkiksi IT-tuen ja hakeutumispalveluiden tekstejä on 
kielitietoistettu yhteistyössä.

14.3.2023
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MUUTA 

KIELITIETOISUUSTYÖTÄ

▪ Oskessa on kaksi työelämään jalkautuvaa S2-opettajaa, 
jotka tukevat työntekijää työpaikalle ja työyhteisöä 
työpaikalla.

▪ Yhteisopettajuus (S2-opettaja + ammattiopettaja, S2-
opettaja + YTO-opettaja)

▪ Työ on kesken, mutta kielitietoisuus on tunnistettu 
tärkeäksi teemaksi ja se on tullut tutuksi henkilöstölle. 

▪ Jalkautuvan kielitietoisuustyön jatkomahdollisuutta 
selvitellään.

14.3.2023
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KIITOS!

Laura Lindeman

laura.lindeman@omnia.fi

Maria Valkama

maria.valkama@omnia.fi

mailto:laura.lindeman@omnia.fi
mailto:maria.valkama@omnia.fi

