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PARAS TAPA JA PAIKKA OPPIA 

 

Paras tapa ja paikka oppia –dokumentti on laadittu tukemaan Omnian 
strategisen kehittämisen tavoitteita, joita ovat 

• asiakas- ja suoritemäärät kasvavat 

• vaikuttavuus lisääntyy 

• oppimis- ja työympäristöt uudistuvat 

Me Omniassa uskomme, että jokaisella on kyky ja halu oppia. Kaikessa 

Omniassa oppimisessa lähtökohtana on aina se, mitä oppija jo osaa. 

Oppimisympäristöillä tarkoitamme oppilaitosta, verkkoa ja Omnian 
ulkopuolisia oppimisympäristöjä.  

Tässä dokumentissa on kuvattu tavoitteet, jotka toimeenpannaan kunkin 

koulutuksen/vastuualueen vuosittain laadittavissa toimintasuunnitelmissa. 
Dokumentti luo näkymän koulutuksen/vastuualueen määrällisten tavoitteiden 

asettamiseen.   

Oppijan osaaminen, kiinnostukset, tarpeet, tavoitteet ja erilaiset oppimisen 
tavat ohjaavat oppimisen suunnittelua. Oppijalla on mahdollisuus valita 

itselleen ja omaa oppimistaan kussakin tilanteessa parhaiten tukeva 

oppimisympäristö. Siirtyminen eri oppimisympäristöjen välillä on sujuvaa ja 
opiskella voi samanaikaisesti useammassa ympäristössä. Oppijan valinnat eri 

oppimisympäristöjen välillä muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.  
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Oppija saa kaikissa oppimisympäristöissä oppimista edistävää palautetta sekä 

ohjausta ja tukea oman tarpeensa ja tilanteensa mukaan.  

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Oppijoilla on oikeus ja mahdollisuus 

yhdessä oppimiseen. Oppijat voivat vaikuttaa siihen, miten oppiminen 

tapahtuu.  

Oppija saa opiskella turvallisessa, yksilöllisyyttä ja moninaisuutta arvostavassa 

ilmapiirissä. Innostava ja kannustava ilmapiiri on kaikkien 

oppimisympäristöjen vankka perusta. 

Oppimisympäristöissä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, jotka 

tukevat oppijoiden kestäviä työ- ja elämäntapoja, valintoja, 

ympäristövastuullista toimintaa, oman toiminnan arviointikykyä sekä 
kestävän tulevaisuuden ratkaisuja.  
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Verkossa oppiminen 

Omnian tarjonta verkossa oppimiseen on runsas. Tarjonta on selkeä 
kokonaisuus ja se on helposti löydettävissä yhdestä paikasta.  

Kurssit ja opintojaksot ovat Omnian verkkokurssien laatukriteerien mukaisia.   

Verkko-oppiminen on mahdollista kaikille, myös heikot perustaidot omaaville 
oppijoille. Verkko-opiskelu on joustavaa ja oppijalähtöistä. Opettaja on läsnä 
myös verkossa. 

Opettajilla on riittävästi resurssia verkkokurssien tuottamiseen, ohjaamiseen 
ja ylläpitoon. Verkko-opettajan rooli vahvistuu ja osa opettajista erikoistuu ja 
keskittyy verkossa opettamiseen.  

Verkko-oppimisen runsas ja laadukas tarjonta, yhteiskäyttöiset digitaaliset 
oppimateriaalit ja opiskelijoille tarjotut kannettavat tietokoneet 
mahdollistavat Omnian fyysisten tilojen optimaalisen käytön.  

Omnian ulkopuolella oppiminen 

Omnian kampukset, verkkoympäristöt ja Omnian ulkopuoliset ympäristöt ovat 
oppimisympäristöinä yhtä arvokkaita. Koulutusten ja toteutusten 

suunnittelussa valitaan aina oppimisen kannalta paras ympäristö. 

Omnian ulkopuolisia oppimisympäristöjä Suomessa tai ulkomailla voivat olla 
esimerkiksi työpaikat, yritykset, yhteistyöoppilaitokset, järjestöt, luonto, 

kuntalaispalvelut tai koti.  

Työelämässä oppiminen 

Työelämäyhteistyö ja työpaikkojen tarjoamat oppimisympäristöt ovat 

merkittäviä Omnian eri oppijoille osaamisen lisäämiseksi ja työllistymisen 
varmistamiseksi.  

Työpaikat ja vuorovaikutus työyhteisön ammattilaisten kanssa tarjoavat 

oppijoille monipuolista kokemusta työn tekemisestä, ammattialan 
substanssista sekä työyhteisöissä toimimisesta. Tämän kokemuksen kautta 

organisaatioymmärrys lisääntyy.   

Omnia kehittää aktiivisesti työelämän oppimisympäristöjä ja työelämässä 
oppimisen erilaisia toteutustapoja yhdessä yritysten ja muiden 

yhteistyökumppaneiden sekä niiden henkilöstön kanssa. 

Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö valmentavat työ- ja 
yrityselämälle osaavia ammattilaisia, työntekijöitä ja aktiivisia kansalaisia. 
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Oppilaitoksessa oppiminen  

Omnian fyysiset oppimisympäristöt tukevat oppimista ja oppijoiden aktiivista 
osallistumista. Ne mahdollistavat pedagogiikan kehittymisen sekä 
monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Fyysiset 
oppimisympäristöt tukevat vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllistä tiedon 
rakentamista sekä luovat mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön eri 
koulutusmuotojen ja työelämän kanssa.  

Omnian fyysiset oppimisympäristöt ovat viihtyisiä, muuntuvia, ergonomisia ja 
esteettömiä. Ne tukevat yhteisöllisyyttä ja perustuvat kestäviin ratkaisuihin. 
Ympäristöt mahdollistavat oppijoiden työskentelyn ryhmissä ja antavat 
mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.  

Digitaalisuus on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa ja sen avulla tuetaan 
oppijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Laitteet ovat ajanmukaisia ja 
käytettäviä.  

Mahdollistamme opiskelijoiden paikasta riippumattoman aktiivisen 
osallistumisen opetukseen.  

 


