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NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hankkeen uutiskirje 3/2018 

Maaliskuu 2018 

www.hamk.fi/nopsa

Varsinais-Suomen aluetiimi vauhdissa 

 

Varsinais-Suomen aluetiimissä toimivat Turun ammatti-

instituutti (TAI) ja Turun ammattikorkeakoulu. Joka vuosi 

Turun ammattikorkeakoulussa AMK-opintonsa aloittaa yh-

teensä useita kymmeniä TAI-taustaisia opiskelijoita. Vaikka 

oppilaitoksilla on ollut monenlaista yhteistyötä jo pitkään, 

Nopsa-hankkeen kautta on pystytty toteuttamaan laajem-

paa ja työelämän kannalta tavoitehakuisempaa opintopol-

kujen kehitystyötä kuin aikaisemmin. 

 

Työpaketti 1 
 

Nopsa-hankkeen työpaketti 1:n (Ammattiopistojen ja am-

mattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen) osa-

na suunniteltiin toteutettavaksi opintokokonaisuus (15 op) 

opiskelijoiden joustavaa jatko-opintoihin siirtymistä tuke-

maan. Opintojen sisältö on suunniteltu Turun ammatti-

instituutin (TAI) ja Turun ammattikorkeakoulun opettajien 

yhteistyönä. Näin sekä TAI:n opiskelijoiden lähtötaso että 

amk:n näkökulmasta toivottu aloittavien opiskelijoiden läh-

tötaso on saatu huomioitua sisältöä suunniteltaessa. Opin-

tokokonaisuus sisältää ensimmäisenä toteutettavan ylei-

semmän johdatusjakson (6 op) lisäksi matematiikan (3 op) 

sekä englannin (3 op) ja ruotsin (3 op) kielten jaksot. Kielten 

jaksot puolestaan sisältyvät myös hankkeen työpakettiin 3 

(Kielten oppimisen polkuopintomallit). 

 

Ensimmäinen pilotointi, syksyllä 2017 alkanut Johdatus tek-

niikan AMK-opintoihin –opintojakso, laajuudeltaan 6 op, 

onkin jo päättymässä. Jakson opetuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistunut Turun ammatti-instituutin lehtori 

Miska Kanervo haastatteli opintojakson osallistujia.  

TAI:n sähkö- ja automaatiolinjan 3. vuoden opiskelija Mikko 

Rajander opiskelee kaksoistutkintoa. Hän valmistautuu  

 

kevään yo-kirjoituksiin. Kurssin tunnelmista hän totesi, että 

jakson opiskelu ei ole ollut liian totista, vaan mukavan ren-

toa. Hän pitää opintoja hyvänä tapana totuttaa opiskelijoita 

AMK-opiskeluun. Uusina asioina hän on oppinut erityisesti 

tekniikan alaan liittyviä asioita, mm. materiaalien murtolu-

juuksiin liittyen. Myös jakson monialainen lähestyminen oli 

hänen mielestään hyvä asia. Hän piti jaksoa ehdottomasti 

hyvänä ja käytännönläheistä lähestymistapaa oikeana. Hä-

nelle AMK-opinnot olivat jo selvänä mielessä, vaikka hän 

nyt keskittyy yo-kokeisiin, niin seuraavassa AMK-haussa hän 

aikoo olla mukana. Parannusehdotuksia hänellä ei erityises-

ti ollut, lähinnä hän toivoi hieman tarkempia tehtävänanto-

ja ja raporttiohjeita. Jakson vaikutus hänelle oli se, että 

luottamus omiin mahdollisuuksiin amk-opiskelijana on pa-

rantunut, ja kynnys hakea amk-opiskelijaksi on madaltunut. 

 

TAI:n levyseppä-hitsaajalinjan opiskelija Mika Lindholmilla 

on jo takanaan pitkä työhistoria, yli kymmenen vuotta. 

Uranvaihdoksen jälkeiset opinnot ovat loppusuoralla. Hän 

on jo, vasta noin puolentoista vuoden jälkeen, suorittamas-

sa viimeisiä näyttökokeita. Hänen mielestään jakson poru-

kassa on ollut hyvä henki, ja erilaisten juttujen tutkiminen 

on ollut mielenkiintoista. Hänen mielestään oli kannattavaa 

osallistua jaksoon, ja saada parempi kuva amk-opiskeluiden 

sisällöstä. Parannusehdotuksina hän toivoi enemmän teori-

an kertausta, koska nykyinen lähellä amk-opiskeluissa yleis-

tä ”tutki-ja-oivalla” –oppimistapaa oleva toteutusmalli sopi 

hänelle huonosti. Hän aikoo hakea AMK-opiskelijaksi, mutta 

käydä kuitenkin vielä ennen kertaamassa teoria-asioita esi-

merkiksi aikuislukiossa. 

http://www.hamk.fi/nopsa
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TAI:n sähkö- ja automaatiotekniikan kolmannen vuoden 

opiskelija Tuomas Evilampi kertoi olevansa hyvin kiinnostu-

nut amk-opinnoista. Innostavia asioita jaksossa olivat hänen 

mielestään uudet kaverit ja ryhmätyö. Haastavia olivat puo-

lestaan uudenlaiset projektit. Uusien asioiden omatoiminen 

selvittäminen itse tuli hänelle uutena työtapana opiskelussa. 

Hän piti sitä hyödyllisenä tulevien opiskeluiden kannalta. 

Kehitysehdotuksena hän toi esille ”pienen tietopläjäyksen”, 

eli hänenkin mielestään olisi hyvä hiukan kerrata teoriaa 

tehtävässä tarvittavilta osin. Kurssi tukee amk-opintoihin 

hakeutumista, ja hän aikookin hakea amk-opiskelijaksi ke-

vään haussa. 

Haastatteluissa tuli yleisesti esille myös mielikuvien muuttu-

minen amk-opiskelusta ja -opiskelijoista. Loppujen lopuksi 

amk-opiskelu ei kuitenkaan ole koko aikaa niin totista kuin 

voisi aluksi olettaa, ja amk-opiskelijatkin ovat kuitenkin Mi-

kon sanoin ”samanlaisia tallaajia kun mekin kaikki, ihan nor-

mi amislaisia ja lukiolaisia”. 

 
Työpaketti 2 

Nopsa-hankkeen työpaketti 2:n (Yksilölliset joustavat opinto-

polut kohti korkea-astetta) toiminnassa Turun ammatti-

instituutti ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä 

suunnitelleet, kuinka nostaa AMK-opintopolku yhä enem-

män esille ammatti-instituutin opiskelijoiden tietoisuudessa. 

Tavoitteena ei ole tuoda esille pelkästään mahdollisuutta 

suorittaa AMK-opintopolku vaan lisäksi korostaa niitä hyöty-

jä ja etuja, joita opiskelija polun valitsemisen myötä saa. Pol-

kukuvaus on tulossa Turun ammatti-instituutin omille nettisi-

vuille opiskelijalle osion opintopolut alle.  

Tällä hetkellä opintopolkuja on Turun ammatti-instituutissa 

seitsemän: aktiivipolku, kaksoistutkintopolku, urheilijapolku, 

yrittäjyyspolku, kansainvälisyyspolku, työelämäpainotteinen 

polku ja ammatillisen huippu-osaajan polku. AMK-polku tu-

lee sivustolle omana kohtanaan. Tämä lisää vaihtoehdon 

näkyvyyttä ja korostaa myös Turun ammatti-instituutin ja 

Turun ammatti-korkea-koulun välistä yhteistyötä. Erilaiset 

opintopolkumahdollisuudet tarjoavat opiskelijoille vaihtoeh-

toja, jotka parhaimmillaan sitouttavat ja motivoivat opiskeli-

joita. AMK-väylä päivitetään myös ohjaussuunnitelmiin orga-

nisaatiokohtaisesti. Lisäksi Turun ammatti-instituutissa suun-

nitellaan ja kehitetään tutorin käsikirjaa, johon myös tulee 

AMK-väylä esille. Opiskelijatutortoiminnan kehittäminen on 

tärkeää, jotta jo uusille opiskelijoille saadaan tieto AMK-

opintopolusta. 

 

Työpaketti 3 

Toteutukseltaan työpakettiin 1:een ja sisällöltään työpaketti 

3:een kuuluva AMK-ruotsi tutuksi -kurssi alkoi Turun am-

matti-instituutissa tammikuussa 2018, opiskelijaryhmä jäi 

valitettavasti melko pieneksi, mutta oli sitäkin tarmokkaam-

pi. Lähituntien tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijat am-

mattikorkeakoulussa käsiteltäviin aihepiireihin käytännönlä-

heisellä tavalla sekä kerrata kielioppiasioita ja parantaa opis-

kelijoiden sanavarastoa. Kurssin aikana laadittiin esittelyteks-

tejä, tehtiin videoita ja vierailtiin ammattikorkeakoulun ruot-

sintunnilla. Opettajat ottivat käyttöön uusia sähköisiä materi-

aaleja, joista on jo ollut iloa muillakin kursseilla. Englannilla 

jatketaan sitten 21.3. alkaen! 

 

 

 

 

 

 

Kokemuksia jaksojen toteutuksista 

Opiskelijat ovat tuoneet hyvänä asiana esille opiskelun eri 

toimipisteissä. Opiskelu AMK:n eri toimipisteissä ja luokissa 

on antanut paremman kuvan opiskelusta. Myös yhteistyö 

nykyisten amk-opiskelijoiden kanssa sekä satunnaiset kes-

kustelut ovat osaltaan auttaneet realistisen kuvan muodos-

tumista amk-opiskelusta. Amk-opintojen alkaessa sopeutu-

minen uuteen opiskelu-ympäristöön helpottuu myös, kun 

paikat, tavat ja ainakin muutamat opiskelijat ovat jo edes 

jossakin määrin tuttuja.  

Nopsa-hankkeen toteutuksen aikana ja opintojaksojen mark-

kinoinnissa on pyritty käyttämään jo aiemmin amk-

opiskelijoiksi siirtyneitä TAI:n opiskelijoita. Heille oppilaitok-

sesta ja oppiasteelta toiselle siirtymiseen liittyvät tilanteet ja 

kysymykset ovat jo henkilökohtaisestikin tuttuja, ja keskuste-

lu sujuu siksi helposti. 

Opiskelijoiden kokemuksia 
Johdatus tekniikan AMK-opintoihin –kurssilta:  

https://www.youtube.com/watch?v=VC2o6Gdwleg&t 

http://www.hamk.fi/nopsa
https://www.youtube.com/watch?v=VC2o6Gdwleg&t
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Työpaketti 2 kuulumisia—tilannekatsaus koko hankkeen osalta 

Työpaketti 2 etenee kohti valtakunnallisia tavoitteitaan uraohjauksen valmennusohjelmien pilotointien kautta. Ensimmäi-

set valmennukset ovat alkaneet Edupolissa maaliskuussa ja seuraavana ovat vuorossa Tredun valmennukset huhtikuusta 

alkaen. Kevään aikana käynnistetään valmennukset myös ammattikorkeakoulujen osalta.  

 

Uraohjauksen osaamistaan pääsee pian osoittamaan myös osaamismerkin muodossa. NOPSAn Osaamismerkki-työryhmä 

on saanut merkin valmistelut nyt päätökseen ja merkki tullaan julkaisemaan huhtikuun aikana. Uraohjauksen osaamis-

merkin voivat tässä ensimmäisessä vaiheessa suorittaa ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat. Informoimme mer-

kin julkaisusta vielä tarkemmin viestintäkanaviemme kautta. 

Anna Alftan, HAMK AOKK 

 

 

Ruotsin kurssin osalta oli tarkoitus tehdä yhteistyötä myös 

ruotsinkielisen Novia-ammattikorkea-koulun kanssa. Novian 

merenkulun tai liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden 

osallistuminen kuitenkin peruuntui lopulta ruotsin kurssin 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kontakti on kuitenkin luo-

tu, ja mahdollisuus pyritään hyödyntämään seuraavan pilo-

tointikauden aikana. 

Koska opintojaksot on tarkoitettu laajemmalle joukolle toisen 

asteen opiskelijoita, lukujärjestysten osalta on pakostakin 

seurannut päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi Johdatus tekniikan 

amk-opintoihin –jaksoon on osallistunut toisen ja kolmannen 

vuoden opiskelijoita useammilta eri linjoilta. Haasteena on 

ollut poissaolojen lisääntyminen, kun muita opintoja on jou-

duttu priorisoimaan. Ratkaisuja ongelman välttämiseksi on 

etsitty.  

Toisen asteen opiskelijoiden lyhyempi työpäivä rajoittaa osal-

taan ratkaisumahdollisuuksia. 

Aikatauluongelmat ovat korostuneet erityisesti ruotsin jakson 

osalta. Jaksolle ilmoittautuneiden määrä jäi odotettua vähäi-

semmäksi, mutta jakso pystyttiin siitä huolimatta kuitenkin 

toteuttamaan, kuten edellä jo kerrottiinkin. 

Varsinaisen opintosisällön lisäksi aluetiimin pilotoiman siirty-

märatkaisun yhtenä tuloksena voidaan pitää myös realisti-

semman mielikuvan syntymistä amk-opinnoista. Tämä auttaa 

varmasti osaltaan vähentämään opintonsa keskeyttäneiden 

määrää. Miten suuri vaikutus todellisuudessa on, sitä on vielä 

liian aikaista lähteä arvioimaan. 

Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala ja Antti 

Meriö, Turun AMK. 

Varsinais-Suomen aluetiimin vetäjinä toimivat Annina Laaksonen ja Antti Meriö. Katso Varsinais-Suomen NOPSA-

toimijoiden sekä muiden hanketoimijoiden esittelyt: http://bit.ly/2gy8ls7  

Hankkeen väliraportti on julkaistu videoina!  
Tutustu hankkeen työpakettikohtaisiin tavoitteisiin ja hankkeen 

alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmien puolivälin 

tuloksiin ja jatkosuunnitelmiin 10 eri videon kautta täältä. 

http://www.hamk.fi/nopsa
http://bit.ly/2gy8ls7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS
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 Yhteinen kehittämispäivä 8.2.2018 
 

NOPSA-hanketoimijoiden järjestyksessään kol-
mas yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hä-
meenlinnassa 8.2.2018. Ohjelmassa oli monipuo-
linen kattaus hankkeen yhteisiä asioita, työpa-
kettikohtaista kehittämistä sekä yhteistyötä 
muiden hankkeiden kanssa. 

NOPSA-hankkeen toteutus lähestyy puoltaväliä. Kehittämis-

päivän aluksi projektipäällikkö Tuomas Eerola esitteli hank-

keen tilannekatsauksen. Katsauksen jälkeen saimme nauttia 

Elli Lukanderin kauniista musiikista. Hän esitti pianolla 

säestäen kappaleen Make you feel my love (Bob Dylan) 

sekä itse säveltämänsä kappaleen Jos vain. Tutkimusten 

mukaan musiikin kuuntelu auttaa meitä pääsemään kehittä-

mistyössä niin tuiki tarpeelliseen flow-tilaan. Näin tuntui 

käyvän myös NOPSA-kehittämispäivässä.  

Työpakettikohtaisessa osuudessa Anna Alftan ja Anu Rauda-

soja esittelivät työpaketin 2 osalta Uraohjaan valmennus-

ohjelman sekä Uraohjaajan osaamismerkin kehitysvaihetta. 

Osallistuimme kaikki kehittämistyöhön. Työpaketissa 1 kes-

kityimme Petteri Guttormin ja Tuomas Eerolan opastuksella 

NOPSA - TAITAJA -yhteistyön kehittämiseen sekä Konepaja-

tekniikan näytöslajin hyödyntämiseen sujuvan siirtymän 

edistäjänä. Työpaketin 3 osuudessa kuulimme Taina Juurak-

ko-Paavolan johdolla kaikkien NOPSA-tiimien esitykset 

käynnissä olevasta alueellisesta kehittämistyöstä  

Lounastauon jälkeen kuulimme rinnakkaishankkeen Jatko-

väylän kuulumiset, kun estradin valtasivat projektipäällikkö 

Elina Ikonen ja koordinaattori Petra Paasonen. NOPSA - 

Jatkoväylä -yhteistyö on ollut tiivistä ja suunnittelimme sen 

edelleen tiivistämistä. Hankkeilla on yhteiset tavoitteet. 

Niiden saavuttamiseksi ja tulosten levittämiseksi on luonte-

vaa tehdä yhteistyötä. 

NOPSA:n yhtenä horisontaalisena tavoitteena on yrittäjyys-

kasvatuksen edistäminen. Heikki Hannula esitteli ajatuksia 

yrittäjyyskasvatuksesta sekä yrittäjyyttä tukevista oppimis-

ympäristöistä. Heikki myös haastoi meidät kaikki keskuste-

lemaan blogikirjoituksensa pohjalta yrittäjyyskasvatuksen 

asioista. 

 

 

Sitten olikin vuorossa päivän kohokohta: väliraportin julkis-

taminen. NOPSA-väliraportti tuotettiin yhteisenä ponnistuk-

sena AV-formaatissa. Kuvamateriaalin editoinnin on suo-

rittanut HAMK:n C3 studio yhteistyössä projektikoordi-

naattori Elina Rantalan kanssa. Kohotimme maljan välira-

portille ja puoliväliin ehtineelle hankkeelle. Hankeyhteistyö 

on ollut tuloksekasta. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivän päätteeksi NOPSA-tiimit pitivät omia kokouksiaan ja 

vaihtoivat myös tiimien kesken ajatuksia ja ideoita. Lopuksi 

projektipäällikkö veti yhteen päivän tapahtumat ja suuntasi 

katseet tulossa oleviin kevään tapahtumiin. Kiitokset kaikille 

NOPSA-tiimeille aktiivisesta osallistumisesta kehittämispäi-

vään ja oikein mukavaa kevätkautta! 

 

 

Kuva 1: Kehittämispäivän antia. 

http://www.hamk.fi/nopsa
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Yrittäjyys on oppimisympäristö 

Opintojen nivelvaihe voi olla mahdollisuus esimerkiksi kokeilla työntekoa. Yksi tapa tehdä työtä on yrittäjyys. Yrittäjyys on 

paitsi ansaintamalli, myös oppimisympäristö.  Oppiminen tapahtuu kokemusten kautta ja yrittäjyys tarjoaa erinomaisen 

tilaisuuden hankkia aitoja työelämäkokemuksia. Myöhemmin näiden kokemusten myötä karttunutta osaamista on mahdol-

lista hyödyntää esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen prosesseissa. Lue lisää yrittäjyydestä ja oppimis-

ympäristöistä blogistani ja osallistu keskusteluun: http://nopsahanke.blogspot.fi/2017/11/  

Heikki Hannula, HAMK AOKK 

 
 

Tulevia tapahtumia, joissa myös NOPSA-hanke mukana: 
 
Zoomi koulutustilaisuus 12.4.2018 Lahti  
(Lisätiedot: http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/103/0/zoomi_tukee_ja_kouluttaa ) 

Zoomi –levittämisseminaari 3.5.2018 Finlandia-talo 
 
Jatkoväylä-hankkeen seminaari 2.–3.5.2018 Mikkeli  
 
Taitaja2018 tapahtuma, 15. - 17.5.2018, Tampere  
 
Jatkoväylä-hankkeen päätösseminaari 29.11.2018 Helsinki, ohjelma päivittyy myöhemmin sivuille: 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/  

Kuva 2. Kehittämispäivässä tarkasteltiin myös hankkeen toteutustilannetta tammi-helmikuun vaihteessa 2018. 

Tutustu aikaisempiin uutiskirjeisiin: 
http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/Sivut/Uutiskirje.aspx 

http://www.hamk.fi/nopsa
http://nopsahanke.blogspot.fi/2017/11/
http://www.oph.fi/download/187928_Zoomi_kevat_2018.pdf
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/103/0/zoomi_tukee_ja_kouluttaa
http://www.oph.fi/download/189764_ohjelma_03052018.pdf
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tervetuloa-jatkovayla-hankkeen-seminaariin-2-3-5-2018/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
http://taitaja2018.fi/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/
http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/Sivut/Uutiskirje.aspx

