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Ammatillinen koulutus

Aikuislukiokoulutus

Aikuisten perusopetus

Vapaa sivistystyö

35 000 opiskelijaa 

1. Järjestämis- ja ylläpitolupien 
mukainen koulutus ja opetus

2. Yksilöiden ja yhteisöjen 
toimijuuden vahvistaminen 
elinikäisenä oppimisena
3. Osallisuutta, osaamista ja 
työllistymistä edistävät palvelut

4. Yritysten ja yhteisöjen 
osaamisen kehittymistä ja 
elinvoimaa edistävät palvelut

5. Jäsenkunnille suunnattujen 
sidosyksikköpalveluiden tarjonta

6. Kestävää kehitystä tukevien 
innovaatioiden 
mahdollistaminen 
7. Kansainvälisyyden ja 
koulutusviennin edistäminen 

KONSERNI

Kuntayhtymänjohtaja

KONSERNIPALVELUT

Henkilöstö
Tilat ja kiinteistöt
Talous ja hankinnat
Hankkeet
Tietotekniikka
Tiedonhallinta
Viestintä
Kansainvälisyys

ELINVOIMA- JA 

TYÖLLISYYSPALVELUT

Liiketoimintajohtaja

OMNIAN KOULUTUS- JA PALVELUKOKONAISUUS

PERUSSOPIMUKSEN 

MUKAISET TEHTÄVÄTKOULUTUS JA 

OPISKELIJA-

PALVELUT

rehtori
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MIKÄ MUUTTUU JA MITEN MUUTOSTA 

TOTEUTETAAN JA MIKSI MUUTOSTA TEHDÄÄN?

18.3.2021 Maija Aaltola

Ulkoa nousevat   
vaatimukset

▪ Perusosaaminen ja sivistys 
kaikille

▪ Koulutus- ja osaamistason 
nousu

▪ Tutkinto kaikille

▪ Työllisyysasteen 
paraneminen

▪ Maksuttomuus

Laki edellyttää… lisätyötä… 
pakko…

Sisältä nousevat 
mahdollisuudet

▪ Asiakaslähtöisyyttä

▪ Yhdenvertaisuutta 

▪ Vetovoimaa

▪ Vaikuttavuutta

▪ Digiloikkaa

▪ Koulutusmuotojen välisiä 
synergiaetuja

▪ Parempia prosesseja 

▪ Uusia toimintamalleja

Muutos motivoi ja tukee 
tavoitteiden saavuttamista…
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OMNIAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2021

Asiakas- ja 
suoritemäärät kasvavat

Asiakasohjauksen 
varmistaminen

Koulutus- ja 
palvelutarjonnan 
laajentaminen

Työllisyyttä edistävien 
palveluiden kehittäminen

Vaikuttavuus  paranee

Yksilöllisten urapolkujen 
varmistaminen

Yrityspalveluiden 
uudistaminen

Henkilöstön osaamisen ja 
hyvinvoinnin kehittäminen

Oppimis- ja työ-
ympäristöt uudistuvat

Oppimisympäristöjen 
pedagoginen kehittäminen

Kampusten ja 
palveluverkon 
uudistaminen

Digitaalisten oppimis- ja 
työympäristöjen 

lisääminen
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MIKÄ MUUTTUU JA MITEN MUUTOSTA 

TOTEUTETAAN JA MIKSI MUUTOSTA TEHDÄÄN?

18.3.2021 Maija Aaltola

▪ Alueellista valmistelua Espoon ryhmissä. Omnian edustajat 
kaikissa ryhmissä.  Valmistelussa mukana kaikki jäsenkunnat 
sekä erityisoppilaitos Live. 

▪ Valtakunnallinen ja PKS-yhteistyö ja keskustelu 

▪ Omnian omat valmisteluryhmät valmistelevat toimeenpanoa ja 
varmistavat asianomaisten osallistamisen

▪ Koordinaatioryhmä tukee valmistelua ja valmistelee linjauksia

▪ Teamsissa on koko henkilöstölle avoin Oppivelvollisuus 
uudistuu -tiimi, jossa 

✓ järjestetään teemoittain aamukahvitilaisuuksia

✓ voidaan keskustella uudistuksesta

▪ Intrassa avattu Oppivelvollisuus uudistuu -sivu, jossa 
henkilöstölle tiedotetaan ajankohtaista oppivelvollisuusasioista

▪ Formsilla on luotu pysyvä kysely (löytyy intrasta), jonne 
henkilöstö voi jättää kysymyksiä ja huomioitavia asioita

▪ Nuorten kuuleminen
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OMNIAN SISÄISET   

VALMISTELURYHMÄT

▪ Opetus, ohjaus ja oppimisen tuki (Omnian sisäinen)

▪ Oppivelvollisten seuranta ja valvonta, opiskeluhuolto ja 
vaihtoehtoiset palvelut (Omnian ja muiden toimijoiden 
rajapinnat) 

▪ Tietokoneiden hankinnat

▪ Oppimateriaalihankinnat 

▪ Työvaate, -väline ja materiaalihankinnat 

▪ Opintososiaaliset edut sekä muiden kuin oppivelvollisten 
opiskelijamaksut

▪ Tutkintoon valmentava koulutus

Koordinaatioryhmä: Rehtori pj., valmisteluryhmien 
puheenjohtajat, talous-, hankinta- ja viestintäasiantuntija. 

Maija Aaltola
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MIKÄ MUUTTUU JA MITEN MUUTOSTA 

TOTEUTETAAN JA MIKSI MUUTOSTA TEHDÄÄN?

18.3.2021 Maija Aaltola

▪ Prosessit – uudistus koskee laajasti eri prosesseja, tätä 
ei helpota uudistuksen porrastus

▪ Työtehtävät – toimintaohjeet, vastuut, työnjako, 
tehtävänkuvat sekä osaamisen varmistaminen 
rekrytoimalla ja kouluttamalla  

▪ Tietotarpeet – lomakkeet, päätökset, 
opiskelijastatukset, ohjeet sekä järjestelmät ja niiden 
rajapinnat

▪ Oppimisympäristöt – hankinnat, tilat, työvälineet sekä 
oppimisen ja arjen sujuvuuden varmistaminen 

▪ Koulutuksen maksullisuus – maksuttomuus osalle 
aiheuttaa muutoksia kaikille

▪ Yhteistyö – uudet roolit, toimintamallit, oikea-
aikaisuus, moniammatillisuus ja katkeamattoman ketjun 
varmistaminen 
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Oppivelvollisen prosessi

Oppivelvollisen prosessi

OMNIAN YDINPROSESSI

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Pohtii ammatin-
valintaa ja 

koulutuspolkua

Hakeutuu
koulutukseen

Aloittaa opinnot ja 
osallistuu 

suunnitteluun

Hankkii osaamista 
eri oppimis-

ympäristöissä

Osoittaa ja näyttää  
osaamisen 

Päättää jatkosta, 
haluaa kehittää 

osaamistaan 
jatkossakin 

Koulutus- ja 
toteutustarjonta, 
vaihtoehdoista 
tiedottaminen 

Opiskelijavalinta ja  
hakijan palvelut 

Henkilökohtaisen 
suunnitelman laadinta 

ja päivittäminen  

Opetus, ohjaus ja  tuki sekä 
opintojen etenemisen 
seuranta ja valvonta. 

Osaamisen
varmistaminen ja 

arviointi.

Ura- ja jälkiohjaus, 
jatkosijoittumisen 

varmistaminen

Omnian 
prosessit

Omnian 
prosessit
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1/6 KOULUTUS- JA 

TOTEUTUSTARJONTA 

TIEDOTTAMINEN 

▪ Opiskelupaikkojen riittävyys yhteishaku/jatkuvahaku

▪ Toteutusten suunnittelu (AMOSAA)

✓ Vaihtoehdot 

✓ Opetuksen, ohjauksen ja tuen riittävyys

✓ Täydet kouluviikot

▪ Hakijoiden tiedottaminen 

✓ Mitä maksuttomuus tarkoittaa / vaikuttaa

✓ Huoltajat mukana jo tässä

Maija Aaltola
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2/6 OPISKELIJAVALINTA JA  

HAKIJAN PALVELUT 

▪ Opiskelijavalintakriteerien päivittäminen

▪ InfoOmnian rooli kesällä, hakijoiden ohjaus ja neuvonta

✓ Perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö

✓ Asuinkuntien kanssa tehtävä yhteistyö

▪ TUVA-koulutuksen mahdollisuudet ilman opiskelupaikkaa jääville sekä 
opinnoista eri syistä pois siirtyville (mahdollisimman harvoin ilmoitus 
asuinkunnalle)  

Maija Aaltola
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3/6 HENKILÖKOHTAISEN 

SUUNNITELMAN LAADINTA JA 

PÄIVITTÄMINEN  

▪ Kokonaisopiskeluaika, opiskelu viikossa

▪ Riittävä opetus, ohjaus ja tuki osaamisen hankkimiseksi

▪ Edistymisen seuranta ja sen perusteella päivittäminen  

▪ Uudet tietotarpeet mm. opetuksen määrästä 

Maija Aaltola
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4/6 OPPIMISEN OHJAUS JA 

TUKI SEKÄ OPINTOJEN 

ETENEMISEN SEURANTA JA 

VALVONTA

▪ Riittävä opetus, ohjaus ja tuki yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet 
huomioiden HOKS mukaisesti

▪ Poissaolo- ja läsnäolotiedon kirjaaminen, seuraaminen ja puuttuminen 

▪ Moniammatilliset tiimit – roolit, yhteistyö ja osaaminen

▪ Yhteistyö alaikäisten huoltajien kanssa ja muiden koulutuksen 
järjestäjien kanssa 

▪ Maksuttomuuden vaikutukset oppimisympäristöihin 

Maija Aaltola
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5/6 OSAAMISEN 

VARMISTAMINEN JA  

ARVIOINTI

▪ Kaikille ei tutkinto ole realistinen tavoite, TELMAn ja tutkinnon 
osien merkitys 

✓ Kaikki polut ovat arvokkaita 

▪ Työelämän kanssa yhteistyössä uusia polkuja ja mahdollisuuksia 
kaikille

Maija Aaltola
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6/6 URA- JA JÄLKIOHJAUS, 

JATKOSIJOITTUMISEN 

VARMISTAMINEN

▪ Uraohjaus - työllistymisen tuki ja jatko-opintoihin sijoittumisen tuki 

▪ Ennen eronneeksi katsomista 

✓ tehtävä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa uuden 
paikan löytämiseksi ja selvitettävä, onko oppivelvollinen aloittanut 
uudet opinnot (Miksi Valppaan käyttöön ei velvoiteta?)

✓ Ilmoitusvelvollisuus asuinkunnalle 

▪ Osoitettavan oppivelvollisen vastaanottaminen, toimintamallit

▪ TUVAn mahdollisuudet nivelvaiheissa ja tutkinnon loppuun 
saattamisessa 

Maija Aaltola
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KIITOS 
M A I J A  A A L T O L A  

m a i j a . a a l t o l a @ o m n i a . f i
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