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Mikä OPEKE on? 
 Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista 

opettajankoulutusta kokonaisuutena.  
 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen 

kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi 
 Rahoitus 2 199 000 € ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019 
 Toimijat 
 Hämeen ammattikorkeakoulu, koordinaattori 
 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 Oulun ammattikorkeakoulu 
 Tampereen ammattikorkeakoulu 
 Taideyliopisto 
 
 OKM pitää toivottavana yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. 



Kehittämisosiot 
A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (koordinaatio TAMK)  
 
A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien  
uudistaminen (koordinaatio Haaga-Helia)  
 
A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (koordinaatio JAMK)  
 
B1. pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen  
sekä valmistuvan opettajan tukeminen (koordinaatio HAMK)  
 
B2. pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja 
uramallit (koordinaatio OAMK) 

 



A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus  

Kohderyhmä 
Ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-
ohjaajankouluttajat, oppilaitokset, opettajaksi hakeutuvat ja opiskelevat, muu 
työelämä ja sidosryhmät 
 
Tavoitteet 
Tunnistaa tulevaisuuden ammatillisen opettajan, opinto-ohjaajan ja 

erityisopettajan työn erityisluonne ja opettajalta odotettavat osaamiset suhteessa 
opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa luotuun osaamiskuvaukseen 
Kehittää osuvat opiskelijavalinta- ja uraohjausprosessit opettajankoulutuksiin 
Kehittää mekanismi, jossa ammatilliset opettajakorkeakoulut yhteistyössä 

ennakoivat opettaja- ja osaamistarpeita 
 



A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen 
ops-prosessien uudistaminen 

Kohderyhmä 
Ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-
ohjaajankouluttajat yhteistyössä oppilaitosten, opettajaopiskelijoiden, alumnien ja muun 
työelämän kanssa. 
 
Tavoitteet 
Luoda ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-

ohjaajankoulutukseen valtakunnallisia strategisen tason linjauksia sekä 
osaamisperusteisia laatustandardeja 
Luoda parempia käytänteitä ops-prosessien jatkuvaksi kehittämiseksi 
Uudistaa ja lähentää opettajankoulutuksen toteutusta vastaamaan koulutuksen 

järjestäjien ja kansainvälistyvän työelämän muuttuvia tarpeita 
Kehittää palautemalli työelämäläheiseen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman 

toimivuuden arviointiin ja muutostarpeiden tunnistamiseen 
 



A3. Opettajankouluttajien osaamisen 
kehittäminen 

Kohderyhmä 
Opettajankoulutuksen henkilöstö 
 
Tavoitteet 
Kartoitetaan opettajankouluttajien tulevaisuuden osaamistarpeita 
Luodaan toimintamalli osaamistarpeiden päivittämiseen ja ennakointiin 
Vahvistetaan opettajankouluttajien työelämäosaamisen pedagogiikkaa 

 



B1. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun 
kehittäminen sekä valmistuvan opettajan 
tukeminen 

Kohderyhmä 
Opettajaopiskelijat, heidän esimiehet, ohjaavat opettajat, ammatilliset 
opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat toisen 
asteen ammatillisessa koulutuksessa ja yliopistoissa, vapaassa sivistystyössä ja 
ammattikorkeakouluissa 
 
Tavoitteet 
Kehittää harjoitteluohjauksen käytänteitä yhteisölliseen ja uudistavan oppimisen 

suuntaan yhdessä opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa 
Kehittää harjoitteluohjausta toteuttavien tietoisuutta omasta ohjausorientaatiostaan ja 

opettajankoulutuksen käytänteiden ja arvioinnin osaamista 
Tukea opettajien hyvinvointia ja osaamista työuran eri vaiheissa 
Tukea opettajaopiskelijoiden induktiovaihetta ja työllistymistä 



B2. Ammatillisten opettajien työuran aikai-
sen osaamisen kehittäminen ja uramallit 

Kohderyhmä 
Opettajaopiskelijat ja heidän esimiehet, ohjaavat opettajat, ammatilliset 
opettajankouluttajat ja yliopistokouluttajat, oppilaitosten johto ja henkilöstön 
kehittäjät ammatillisella toisella asteella, vapaassa sivistystyössä, 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
 
Tavoitteet 
Kehittää opettajien, oppilaitosten ja opettajankoulutuksen valmiuksia ja malleja 

opettajien koko työuran aikaisen osaamisen tueksi 
Arvioida ja kehittää keinoja opettajan työuran aikaisen osaamisen 

varmistamiseen 
Tarjota tukea osaamisen johtamiseen ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin ja 

työssä jaksamiseen 
 



      Seuraa, osallistu, tapaa 
Verkossa: 
www.hamk.fi/opeke                               #OPEKE 
 
Somessa: 
Twitter @OPEKEhanke   
Facebook OPEKEhanke 
 
Muilla foorumeilla: 
Ammatillisen koulutuksen seminaari 2017 Turussa 
Educa 2018 
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