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NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hankkeen uutiskirje 2/2017 

Lokakuu 2017 

www.hamk.fi/nopsa

Pirkanmaan aluetiimin kuulumiset 

 

NOPSA Pirkanmaan tiimi muodostuu TAMKin ja Tredun 

toimijoista. Tiimin yhteistyö toimii hyvin niin työpaketeissa 

kuin koko tiimissäkin. Seuraavana koosteena Pirkanmaan 

tiimin kuulumisia: 

Työpaketti 1 – Ammattiopistojen ja ammattikor-

keakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen 

Työpaketin tavoitteena on löytää yhteisiä sisältöjä opetus-

suunnitelmista; opintojaksojen sisältöjä avaten tiimissä ja 

vertaillen osaamistasoja. Lisäksi tavoitteena on erilaisten 

osaamisten näyttöjen tarkastelu, missä voidaan aiemmin 

hankittu osaaminen näyttää suoraan tai täydennettynä 

(esim. raportoinnin avulla). Avoimen AMKin kautta on tar-

jolla koko ajan opintoja ja tarkoitus on tarkastella opinto-

jaksojen soveltuvuutta Tredun opiskelijoille.  

Projektin tavoitteiden täyttyessä saamme tuettua oppijan 

opintopolkua sekä palveltua teknologiateollisuuden 

muuttuvia tarpeita mahdollisimman tehokkaasti. NOPSAn 

sisältöjen avulla tuemme myös TAMKin ja Tredun tekniikan 

konepuolen vetovoimaisuustekijöitä.  Lisäksi on suunnitteil-

la yhteiskilpailu (AMKin ja ammatillisen toisen asteen opis-

kelijoille) Taitaja2018 -kilpailuun näytöslajiksi Tampereelle. 

Työpaketti 2 – Yksilölliset joustavat opintopolut 

kohti korkea-astetta 

Pirkanmaan tiimin NOPSA-projektissa on aloitettu kerhotoi-

minta Tredun Kone- ja tuotantotekniikan niille opiskelijoille 

(Tredun AMK-konekerho), jotka harkitsevat jatko-opintoja 

ammattikorkeakoulussa. Kerhoon on ollut vapaa pääsy 

kaikilla siitä kiinnostuneille ja keväällä 2017 siihen tuli mu-

kaan n. 30 innokasta opiskelijaa.  

Ensimmäisen vuoden kerholaisilla painopistettä pidetään 

tekniikan uraohjauksessa ja markkinoinnissa. Jatkaville ker-

holaisille suunnataan NOPSA-projektin pilotoinnit sekä 

muita yhteistyöprojekteja. 

 

 

Kerholaiset kävivät viime keväänä (2017) tutustumassa 

Tampereen ammattikorkeakouluun, samalla heille pidettiin 

info siitä, mitä aineita kannattaa painottaa ammattioppilai-

tosopinnoissa. Lisäksi he kävivät muutamalla yritysvierailul-

la. Erilaisten vierailujen tarkoituksena on selventää insinöö-

rien moninaisia työtehtäviä ja herättää kiinnostus insinöö-

riopintoihin. Jatkossa kerholaisille järjestetään tutustumis-

käyntejä yrityksiin ja TAMKiin. 

HAMKin ja TAMKin ammatilliset opettajankoulutukset ovat 

yhteistyössä työpaketissa 2 suunnitelleet uraohjauksen 

valmennusohjelmaa. Tavoitteena on kehittää valmennus-

ohjelmaa pilotoinnin avulla, joka toteutetaan mm. Tampe-

reella Tredun konepuolen henkilöstöllä.  

 

 

Tredun AMK-konekerhon vierailu TAMKissa 21.4.2017.  

http://www.hamk.fi/nopsa
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Työpaketti 3 – Kielten oppimisen polkuopintomallit 

Työpaketti on aloittanut yhteistyön TAMKin ja Tredun välillä ruotsinopetuksen määrän, sisällön ja tavoitteiden vertailul-

la. Pohdintaa on herättänyt AMKiin tavoittelevien ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden saama vähäinen lähiopetus 

verrattuna lukion käyneiden ruotsinopiskelutaustaan. Tavoitteena on tarkastella erilaisia malleja polkuopintotarjon-

taan, millä pyritään kuromaan osaamistason eroa kiinni. Suunnitteilla on käyttää esim. toiminnallisia menetelmiä,    

digiulottuvuutta ja erityisesti soveltaa pellillisiä vaihtoehtoja. Kohderyhmänä pilotoinnissa on suunniteltu käytettävän 

mm. Tredun AMK-konekerhon vanhempia opiskelijoita. 

Pirkanmaan NOPSA-aluetiimin vetäjät Sirpa Levo-Aaltonen (TAMK) ja Petteri Guttorm (Tredu).  

 

 

 

 

NOPSA - Työpaketti 2. Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta 

NOPSA-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan opettajille 

suunnattu uraohjauksen valmennusohjelma, jossa osaami-

sensa osoittaneet saavat osaamismerkin. Uraohjauksen 

valmennusohjelman suunnittelua on jatkettu kevään ja 

alkusyksyn aikana HAMK ja TAMK Ammatillisten opettaja-

korkeakoulujen hanketoimijoiden voimin. Valmennusohjel-

man suunnittelun lähtökohdaksi rakennettua teoreettisista 

ja käsitteellisistä viitekehystä on muokattu vastaamaan 

ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden lainsäädän-

nön mukanaan tuomia muutoksia. Laki ammatillisesta kou-

lutuksesta hyväksyttiin virallisesti elokuussa 2017 ja asetus 

julkaistiin lokakuussa. 

 

Ammatillisen koulutuksen reformin ja lainsäädännön muu-

tokset suuntaavat myös NOPSA-hankkeessa kehitettäviä 

toimintoja ja työpakettien sisällöllistä työskentelyä. Lain-

säädännöllisesti opiskelijan ohjaukseen tulee kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS) antaa jatkossa hyvät mah-

dollisuudet rakentaa opiskelijan ja työelämän edustajien 

kanssa yksilöllisiä opintopolkuja kullekin opiskelijalle. 

Suunnitelmaan tulee kirjata mm. opiskelijan saama ohjaus 

ja puuttuvan osaamisen hankkiminen tutkinnon osittain.  

Ammatillisen koulutuksen osaamisen arvioinnin lainsää-

dännöllisillä muutoksilla tulee myös olemaan vaikutusta 

NOPSA-työskentelyyn. Osaaminen tulee osoittaa näytöillä 

pääsääntöisesti työpaikoilla. Arvioinnin siirtyminen vielä 

vahvemmin työelämään, antaa NOPSA-polkujen suunnitte-

lijoille mahdollisuuden rakentaa paikallisesti ja alueellisesti 

työelämäyhteistyötä kestävälle ja tavoitteelliselle pohjalle.  

 

Ammatillisen toisen asteen lainsäädännön uudistustyön 

rinnalla kehitetään valtakunnallisesti myös korkeakoulujen 

hakumenettelyitä ja -prosesseja. Tämän syksyn aikana on 

tärkeää seurata korkeakouluhaun säädöstyötä ammatilli-

sen koulutuksen lainsäädännön rinnalla. Lainsäädännölli-

sesti ammatillisen koulutuksen osaamisen arvioinnin arvi-

ointiasteikko tulee muuttumaan viisiportaiseksi (1 - 5 as-

teikolla) sekä ammatillisten että yhteisten tutkinnon osien 

osalta. Kunhan asetus ammatillisesta koulutuksesta val-

mistuu, voidaan NOPSAn toimijoiden kanssa tarkastella 

arvioinnin lopullisia muutoksia suhteessa hankkeessa kehi-

tettäviin toimintoihin, sillä numeerinen arviointi tullee 

jatkossa mahdollistamaan jatko-opintoihin hakeutumisen 

myös arvosanojen perusteella valintakoemenettelyjen 

lisäksi.      

Katso Pirkanmaan NOPSA-toimijoiden sekä 

muiden hanketoimijoiden esittelyt: 

http://bit.ly/2gy8ls7  

http://www.hamk.fi/nopsa
http://bit.ly/2gy8ls7
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Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan opettajille suunnattu 

uraohjauksen valmennusohjelma. Valmennusohjelman 

suunnittelun lähtökohdaksi rakennettua teoreettista ja 

käsitteellistä viitekehystä tullaan jatkotyöstämään, kunhan 

ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö saadaan lopullisesti 

hyväksyttyä. Valmennusohjelman sisältöjä on päätetty 

työstää käytännön tasolla ensin alueellisten NOPSA-tiimien 

tarpeiden pohjalta. Näitä alueellisia tarpeita on kartoitettu 

tapaamalla Amiston johtoa ja Tredun sekä Turun ammatti-

instituutin hanketoimijoita. Alueellisista tarpeista käytiin 

keskustelua myös NOPSA-hankkeen yhteisessä tapaamises-

sa elokuussa. Tämän syksyn aikana keskustelua tullaan 

käymään vielä Satakunnan tiimin kanssa.  

 

Tähän alueelliset tarpeet edellä etenevään valmennusoh-

jelman suunnitteluun päädyttiin, sillä kevään 2017 aikana 

tuli selkeästi ilmi, että tarpeet vaihtelevat suuresti alu-

eittain. Yhdellä ja samalla valmennusohjelmalla ei saavute-

ta vielä tässä vaiheessa hanketta riittävästi kokemustietoa 

valtakunnallisen ohjelman rakentamiseksi. Alueellisten 

valmennusten kokemukset antavat vankan pohjan lopulli-

sen mallin rakentamiselle.  

 

Valmennusohjelman sisältöä on hahmotettu myös hank-

keessa mukana olevien ammattiopistojen opetus- ja oh-

jaushenkilöstölle sekä ammattikorkeakoulujen tekniikan ja 

liikenteen opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä. Kyselyt 

päättyivät toukokuussa ja niiden tuloksista kirjoitetut artik-

kelit tullaan julkaisemaan tämän syksyn aikana. 

Anna Alftan ja Anu Raudasoja, HAMK AOKK 

Työpaketti 3 on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Kaikilla on 

hyvät suunnitelmat valmiina, miten ammatillisen toisen 

asteen opiskelijoille voidaan tarjota lisää opetusta ruotsin 

kielessä, jotta heidän olisi helpompi jatkaa ruotsin opintoja 

amk-tasolla. Osa hankeosallistujista on jo ehtinyt toteuttaa 

ensimmäisiä kokeiluja myös käytännössä. Suurimmaksi 

haasteeksi on muodostunut oikean kohdejoukon tavoitta-

minen oikeaan aikaan. Yhteisessä työpajassa mietittiinkin 

mm. hyviä keinoja ruotsin opintojen markkinointiin.  

Lisää käytännön toteutuksia kokeillaan tämän lukuvuoden 

aikana. Hienoa on se, että toteutukset ovat erilaisia ja näin 

saadaan monenlaisia kokemuksia toteutusten toimivuu-

desta. Hyvää kehittämistyössä on myös se, että ruotsin 

opinnot ovat vain osa laajempia opintokokonaisuuksia. 

Lisäksi osa ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista on jo 

tässä vaiheessa halunnut ottaa mukaan myös englannin ja 

viestinnän opintoja tarjontaan.   

 

 Monenlaisia ruotsin opintojen toteutuksia tulossa 

Työpaketti 3:n toimijoiden yhteinen tapaaminen HAMKissa touko-

kuussa 2017. 

http://www.hamk.fi/nopsa
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NOPSA-hankkeen työpaketissa 1 kehitetään ammattiopisto-

jen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Aiempaa 

tiiviimmällä yhteistyöllä tavoitellaan sujuvaa opintopolkua 

ammatillisista perusopinnoista korkeakouluopintoihin ja 

edelleen työelämään. Yhteistyön malleja kehitellään ja nii-

den toimivuutta testataan alueellisesti. Kehittämistyön 

moottorina toimii alueellinen NOPSA-tiimi. 

NOPSA-tiimit laativat viime keväänä AO-AMK-yhteistyön 

kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on suju-

voittaa opiskelijoiden siirtymää ammattiopistosta jatko-

opintoihin ammattikorkeakouluun. Suunnitelmat käsiteltiin 

hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 28.8.2017. Ohjausryh-

män antaman palautteen mukaan kaikissa suunnitelmissa 

oli uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Kaikki suunnitelmat hy-

väksyttiin pilotoitaviksi. Pilotoinnit ovat käynnistyneet kai-

kissa NOPSA-tiimeissä. 

Siirtymää sujuvoittavat ratkaisut vaihtelevat NOPSA-

tiimeittäin. Tämä on hieno asia, koska NOPSA-hankkeen 

tarkoituksena onkin etsiä ja kokeilla erilaisia ratkaisuja. Hy-

viksi arvioidut käytänteet jalostetaan hankkeen edetessä 

valtakunnallisesti sovellettaviksi malleiksi. Joissakin ratkai-

suissa ammattiopiston opiskelijat tekevät perustutkintonsa 

osana ammattikorkeakouluopintoja ja nopeuttavat näin 

opintojen vauhdikasta liikkeelle lähtöä siirryttyään ammatti-

korkeakouluun. Joissakin ratkaisuissa puolestaan tarjotaan 

ammattiopiston opiskelijoille mahdollisuus osallistua jatko-

opintovalmiuksia parantavaan valmennukseen. Joissakin 

ratkaisuissa pyritään innostamaan ammattiopiston opiskeli-

joita harkitsemaan ammattikorkeakouluun hakeutumista 

esimerkiksi kerhotoiminnan avulla. 

 

Kehittämissuunnitelmien laatimisen yhteydessä am-

mattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat ovat 

tarkastelleet toistensa tutkinnon perusteita ja koulutusten 

osaamiskuvauksia. Tavoitteena on, että ammatillista polkua 

ammattikorkeakouluun siirtyvän opiskelijan ei tarvitsisi kah-

teen kertaan opiskella samoja asioita ja osoittaa kahteen 

kertaan samaa osaamista. Tämä onkin yksi tärkeimmistä 

NOPSA-hankkeen tavoitteista, mikä on omiaan sujuvoitta-

maan siirtymää ja nopeuttamaan opintopolkua työelämään. 

Näyttää siltä, että osaamisen tunnustamisessa tullaan hank-

keessa ottamaan merkittäviä kehitysaskeleita.  

Tuomas Eerola, projektipäällikkö, HAMK AOKK 

 

 

 

 

 

 

 

NOPSA-tiimit valmiina pilotointeihin 

Tutustu NOPSA-hankkeen julkaisuihin: 

 

Nopsasti ja ohjatusti ammattioppilaitoksesta korkeakouluun 

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattioppilaitoksesta-korkeakouluun/#.WdNgSKLkW7I 

Yhteistyö kiinnostaa ammatillisia kieltenopettajia 

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yhteistyo-kiinnostaa/#.WdNhv6LkW7I 

http://www.hamk.fi/nopsa
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattioppilaitoksesta-korkeakouluun/#.WdNgSKLkW7I
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yhteistyo-kiinnostaa/#.WeRvvqJt1d5


5 

 

www.hamk.fi/nopsa

NOPSA-hankkeen hyvät käytänteet 

 

Hankkeen toimijat kokoontuivat 12.9. Hämeen ammattikorkeakouluun esittelemään NOPSA-tiimien alueellisia hyviä 

käytänteitä. Kukin alueellinen tiimi valitsi yhden hyvän käytänteen, joka haluttiin tarkemmin esitellä ja johon haluttiin 

myös palautetta. Hyviin käytänteisiin tutustuttiin hissipuheiden ja esittelypisteiden kautta.  

 

Pirkanmaa: Konetekniikan alan AMK-kerho Varsinais-Suomi: Laaja-alainen yhteistyö 

Turun ammatti-instituutin ja Turun ammatti-

korkeakoulun tekniikan alojen välillä  

Satakunta: Pääsylippu ammattikorkeakoulu-

opintoihin 

Häme-Uusimaa: AMISTOn NOPSA-kielet 2017-2018 

 – kielten verkkokurssit  

Centria-ammattikorkeakoulu: Hankeyhteistyö Jatkoväylä-

hankkeen kanssa 

http://www.hamk.fi/nopsa
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NOPSA Uutiskirje 2 tiedotusasioita: 

 

Tulevia tapahtumia 

Verkostosta voimaa seminaari, 9. – 10.10.2017 Helsinki 

Ammatillisen koulutuksen seminaari, 31.10. – 1.11.2017, Turku 

Siirtymät sujuviksi - SiSu-hankkeen ja Ohjaamo 2.0-hankkeen loppuseminaari, 1. – 2.11.2017, Joensuu 

Monenlaisia opinpolkuja – Keskusteluja ja kokemuksia koulutussiirtymistä, 21.11.2017 Rovaniemi 

NOPSA kehittämisseminaari, 8.2.2018  

Taitaja2018 tapahtuma, 15. – 17.5.2018, Tampere 

 

Yhteistyöhankkeet 

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (OPH) 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi 

Jatkoväylä (XAMK) 

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

ammattikorkeakouluun/ 

HuMe – Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle (Ammattiopisto Tavastia) 

https://www.kktavastia.fi/projektit/eu-projektit/huippuosaajia-tulevaisuuden-metallialalle-esr/ 

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus (SAMK) 

http://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/hankkeet/ 

Arjen arkki –palvelu (SAKU ry) 

http://arjenarkki.fi 
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