
A a llisessa ope aja koulutuksessa toteutetaa  lukuvuode  —  aika a seuraa-
vat pilo t:  

OPEKE – he kilökohtaiste u opiskelu opetustehtävissä toi iville ‐koulutuksii  haetaa  ta ‐
ikuussa ope ajakorkeakouluje  yhteisessä haussa. Uudet opiskeluryh ät o  tarkoite u 

ope ajille, joilta puu uu pedagogi e  pätevyys ja jotka toi ivat päätoi isi a ope aji a a ‐
a llisessa oppilaitoksessa tai a a korkeakoulussa. Koulutuste  toteu aji a ovat HAMK 

ja TAMK,  u a opi toihi  voi osallistua valtaku allises  kaikkialta Suo esta. OPEKE‐
ha kkee  ope aja koulutustoteutuste  pilo e  tavoi ee a o  kehi ää a a llise  ope a‐
ja koulutukse  työelä älähtöisiä toteutustapoja. 
 
Opiskeluryh ä  opi ot suu itellaa  ja toteutetaa  työssä oppi ise   allia hyödy tä ällä. 
He kilökohtaiste u opiskeluprosessi räätälöidää  ope ajaopiskelija  kehi y istavoi eet ja 
hä e  oppilaitokse sa kehi ä istarpeet huo ioide . Opiskelussa tavoi ei a o   . ke‐
hi ää ope aja  työelä äosaa ista ja tukea työpaikoilla tapahtuvaa ohjaustyötä. 
 
Pilo toteutuksee  hae i  a a llisee  ope aja koulutukse  haussa ta ikuussa   ja 

 opiskelijaa vali i  ope aja koulutukse  vali toje  yhteydessä. 
 
Lisä etoja: A u Raudasoja,  
puh. +       ,  
etu i i.suku i i at ha k.fi. 

OPEKE—He kilökohtaiste u opiskelu  
opetustehtävissä toi iville HAMK ja TAMK  



A a llise  koulutukse  tavoi ee a o , e ä a a i  opitaa   ahdollisi a  paljo  erilai‐
sissa työelä ä  toi i tay päristöissä. Tästä syystä a a llise  ope aja ki  tulisi hallita 
ope a i e , ohjaa i e  ja osaa ise  arvioi i e  tällaisissa y päristöissä. Lisäksi koulu  ja 
työelä ä  väli e  yhteistyö o  avai ase assa hyvä  työpaikkaoppi ise  toteutu isessa. Yh‐
teistyö tässä tarkoi aa sitä, e ä ope aja ja työelä ä  edustaja yhdessä suu i elevat osaa i‐
se  ha kki ista. Yhdessä suu i elu o  sekä ope ajille e ä yrityste  toi ijoille vielä uusi asia. 
Siksi OPEKE‐ha kkeessa o  käy iste y pilo , jossa opetusharjoi elu toteutetaa  yritysy pä‐
ristöissä oppilaitoste  sijaa . 
 
Pilo ssa luodaa  yhdessä ope ajaopiskelijoide  ja yrityste  ka ssa sellaisia tapoja toi ia, jotka 
hyödy ävät sekä ope ajaopiskelija  oppi ista, yritykse  toi i taa, e ä koulu  ja työelä ä  
välistä yhteistyötä. Pilo  uudistaa ja  alli taa a a llise  ope aja koulutukse  opetushar‐
joi elu‐ ja ohjauskäytä teitä. 
 
Kaikilla Haaga‐Helia A a llise  ope ajakorkeakoulu  opiskelijoilla o   ahdollisuus osallistua 
pilo i . Kii ostus kartoitetaa  opi toje  alkuvaiheessa he kilökohtaista ise  yhteydessä. 
 
Lisä etoja pilo sta: Virve Vai io ja He a Hei ilä, etu i i.suku i i at haaga‐helia.fi. 
 

Työelä ä  toi i tay päristöissä  
toteutuva opetusharjoi elu Haaga‐Helia  

Opetusharjoi elija voi avara a JAMK   
JAMK a a llisessa ope ajakorkeakoulussa opetusharjoi elu o  keskeisessä ase assa a a‐
llise  ope aja  osaa ise  ha kki ise  ka alta. A a llisista ope ajaopiskelijoista e he, 

joilla ei ole lai kaa  koke usta a a llise a ope aja a toi i isesta tai yhteyksiä a a llise  
koulutukse  ke ää , kohtaavat haasteita,  ite  ha kkia a a llise  ope aja  osaa ista. 
 

OPEKE‐ha kkee  Opetusharjoi elija voi avara a ‐pilo e o  tarkoite u sellaisille opiskeli‐
joille, jotka pedagogiste  opi toje sa aika a eivät toi i a a llisessa oppilaitoksessa, a a ‐
korkeakoulussa eivätkä  issää   uussakaa  sellaisessa oppilaitoksessa, jossa kelpoise a toi i‐
ise  edellytykse ä o    opi topistee  laajuiste  pedagogiste  opi toje  suori a i e . 

 
Pilo ssa suu itellaa  ja toteu aa yhdessä opiskelija  ja opetusharjoi elu‐oppilaitokse  toi i‐
joide  ka ssa opetusharjoi elukäytä e, jossa työelä ässä toi ivia ope ajaopiskelijat voivat 
opetusharjoi eluopi toje sa ohessa toi ia voi avara a opetusharjoi eluoppilaitokse  työelä‐
älähtöise  pedagogiika  kehi ä isessä. Pilo  a siosta työpaikalla tapahtuvaa  oppi isee  

lii yvä pedagogi e  osaa i e  vahvistuu, ja oppilaitokse  ja työelä äedustajie  osallisuus op‐
pi ise  suu i elussa ja osaa ise  arvioi issa selkiytyy.  
 
Kaikki ope ajaopiskelija e voivat he kilökohtaise  opiskelusuu itel a sa  ukaises  osallis‐
tua pilo i . 
 

Lisä etoja pilo sta: Ari La gé  ja Mari Kolu, etu i i.suku i i at ja k.fi.   



HOPE i i ‐toi i ta allissa ope ajaopiskelijat val e tautuvat opetusharjoi eluu  toi i alla 
ope aja a o assa ope ajakoulutukse  opi toryh ässä. Tii iope ajuutee  perustuvassa pe‐
dagogiste  opi toje  toteutus allissa ope ajaopiskelijat suu i elevat ja toteu avat opetus‐
tuokioita  .  ‐ i  sekä a tavat vertaispalaute a  uille  i eille. Sa alla ope ajaopiske‐
lijat kehi ävät  uuta a a llise  ope aja  työssä tarvi avaa osaa ista. Tiivis työske tely 
osaa istavoi eide  ja arvioi kriteerie  ka ssa selkey ää,  itä osaa ista tulee kehi ää ja 
osoi aa varsi aisessa harjoi elupaikassa. HOPE i i  toteutus alli o  ope aja  työ  opi ol‐
lista ista käytä ö läheises . 
 
OAMKi  ope ajaopiskelijoide  opetussuu itel a  o  osaa isperustei e . Ope ajaopiskeli‐
jat osallistuvat HOPE i i ‐opi tokoko aisuutee  he kilökohtaistetu  osaa ise  kehi ä ise  
ja osoi a ise  suu itel a  pohjalta. 
 
Tulokse a kuvataa  HOPE ii i ope aja koulutukse  osaa isperusteise a pedagogise a  al‐
li a.   
 
Lisä etoja pilo sta: Tiiu Te o ja Esa Virkkula,  
etu i i.suku i i at oa k.fi 
 

OAMKi  HOPE i i—toteutus allilla  
val e taudutaa  opetusharjoi eluu   


