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NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään –hankkeen uutiskirje 4/2018 

Marraskuu 2018 

www.hamk.fi/nopsa

Uutiskirjeen alkusanat 

NOPSA-toteutus on edennyt yli puolenvälin. Viimeinen 

NOPSA-lukuvuosi on käynnissä. Viime lukuvuonna pilotoitiin 

ja testattiin siirtymää sujuvoittavia toimintamalleja kaikissa 

NOPSA-tiimeissä. Syntyi uudenlaista yhteistyötä, uusia toi-

mintamalleja, hyviä käytänteitä ja hankehelmiä.  

Toimintamallien pilotointi jatkuu edelleen, mutta painopis-

te siirtyy palautteen keräämiseen ja toimintamallien arvi-

ointiin. Tavoitteena on, että viimeistään tulevan kevään 

aikana NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmat jalostuvat 

hyvien käytänteiden juurrutussuunnitelmaksi: mitkä uudet 

käytänteet ovat osoittautuneet niin toimiviksi, että ne kan-

nattaa juurruttaa hankkeen jälkeen pysyväksi toiminnaksi. 

Lisäksi tavoitteena on laatia alueellisesti toimivien käytän-

teiden pohjalta valtakunnallisesti hyödynnettäväksi suosi-

teltavat mallit. Nämä suositukset julkaistaan valtakunnalli-

sessa levitystapahtumassa, joka järjestetään Tampereella 

4.4.2019. 

Vielä keskeneräisiin, kehittyviin malleihin pääsee tutustu-

maan esimerkiksi katsomalla NOPSA-hankkeen audiovisuaa-

lisen väliraportin tai tutustumalla Arjen Arkki –

menetelmäpankista löytyviin kuvauksiin. Linkit löytyvät 

tästä uutiskirjeestä. Lisätietoa voi myös kysyä hankkeen 

vastuuhenkilöiltä. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta.  

Tervetuloa tutustumaan NOPSA-hankkeen ajankohtaisiin 

kuulumisiin! 

 

Tuomas Eerola 

Projektipäällikkö 

 

 

 

 

 

Satakunnan aluetiimin kuulumisia 

Tätä kirjoitettaessa lukukausi on pyörähtänyt toden teolla 

käyntiin ja Satakunnan alueen ensimmäiset NOPSA-

opiskelijat ovat aloittaneet insinööriopintonsa sähkö- ja 

automaatiotekniikan koulutusohjelmassa Satakunnan am-

mattikorkeakoulussa.  NOPSA-opinnot aloitti keväällä 2018 

runsaat 20 WinNovan sähköalan perustutkinnon opiskelijaa 

ja maaliin pääsi 18 opiskelijaa. He hakivat erillishaun kautta 

SAMKiin ja tulivat tämän NOPSA-pilotin myötä valituiksi. 

Osa opiskelupaikan vastaanottaneista haki lykkäystä opinto-

jen aloittamiseen esim. armeijan vuoksi ja talossa on tällä 

hetkellä 13 NOPSA-väylän tullutta opiskelijaa, jotka hyödyn-

sivät 15 opintopisteen ”pääsylipun” SAMKiin. NOPSA-

opintoja edelsi syksyllä 2017 infotilaisuus WinNovassa, tu-

tustumiskäynti SAMKiin sekä kerhotoiminta WinNovassa.  

Pääsylippu koostuu 6 opintopisteen NOPSA-opinnoista 

(matematiikka 3 op, ruotsi 2 op ja viestintä 1 op) ja loput 9 

opintopistettä tulevat sähköalan perustutkintoon kuuluvista 

osista, jotka on katsottu sisältävän sellaista osaamista, jotka 

voidaan sisällyttää sähkö- ja automaatioinsinöörin tutkin-

toon.  

Pilotti on herättänyt suurta kiinnostusta myös muissa teknii-

kan koulutusohjelmissa sekä liiketalouden koulutusalalla, 

joten tämän pilotin toivotaan synnyttävän uuden väylän 

siirryttäessä ammatilliselta 2. asteelta Satakunnan ammatti-

korkeakouluun. Todistusvalinnat puhuttavat valtakunnalli-

sesti, joten sen vaikutuksia käynnissä olevaan pilottiin ei voi 

vielä arvioida.  

Hankkeessa käynnistyy toinen pilotti edellisen kaltaisena 

kuluvana syksynä. Opiskelijamarkkinointi on alkanut ja kiin-

nostuneita opiskelijoita on paljon. WinNovassa oli infotilai-

suus elokuussa ja marraskuussa SAMKissa järjestetään tu-

tustumistilaisuus, jossa hankkeen kautta tulleet ammatti-

korkeakouluopiskelijat ovat keskeisessä roolissa. He voivat 

nyt antaa kokemustietoa uuteen pilottiin osallistuville. Han-

ke on edennyt pilottien osalta menestyksekkäästi. 

 

http://www.hamk.fi/nopsa


2 

 

 

www.hamk.fi/nopsa

NOPSA-hankkeen uraohjaus lähti SAMKissa liikkeelle hitaasti 

mutta sitäkin varmemmin. Kuluvan lukukauden alussa   

HAMKin Anna Alftan johdatti henkilöstöä – lähinnä tutoro-

pettajia – pohtimaan uraohjausta ja sen kehittämistä omassa 

opiskelijatyössään. Todettiin, että uraohjaus kuuluu jokaisen 

opettajan ja myös jokaisen tukipalveluita tuottavan henkilön 

työn sisältöön, jos ja kun työhön kuuluu opiskelijoiden koh-

taamista. Uraohjaus etenee SAMKissa nyt vauhdilla. Teknii-

kan koulutusohjelmien opo on jakanut uraohjaustyössä ko-

kemiaan asioita hankkeen toimijoille ja ottanut esille tärkeitä 

huomioon otettavia seikkoja. Hän on myös aktiivisesti muka-

na kartoittamassa tekniikan koulutusohjelmien uraohjaustar-

peita ja siten kehittämässä koko toimintaa.  

NOPSA-hankkeessa kartoitetaan kyselyn avulla sekä opiskeli-

joiden että opettajien näkemyksiä uraohjauksesta. Kysely 

toteutetaan kuluvalla syyslukukaudella. Jotta uraohjausta 

voidaan kehittää, on tärkeää tietää, mitä kyselyn kohderyh-

mät odottavat uraohjaukselta. Valmistumisvaiheessa olevilta 

saadaan tärkeää tietoa siitä, onko annettu uraohjaus tukenut 

heitä opinnoissa ja esim. suuntautumisvaihtoehtoja valitta-

essa ja onko erityistä tukea tarvitsevia huomioitu riittävästi. 

Opettajilta kysytään mm, miten he näkevät itsensä uraohjaa-

jina ja millaista tukea he kokevat tarvitsevansa uraohjauk-

sensa kehittämiseen. Tavoitteena on myös järjestää koulu-

tusta opettajille esim. siitä, miten oppimistilanteissa voi tun-

nistaa erityistä tukea tarvitsevat ja samalla löytää työkaluja 

heidän ohjaamiseen. Opiskelijoille olisi tarpeellista saada 

myös esim. esiintymiskoulutusta ja työpajoja, jotka tukisivat 

työelämävalmiuksien kehittymistä. Pohdinnassa on myös, 

miten alumnitoimintaa ja työelämäverkostoa voisi hyödyn-

tää tähän.  

Kaikki ei ehkä mene suunnitellusti mutta näillä mennään ja 

keväällä nähdään, onko SAMKin tekniikan koulutuksessa 

olemassa käyttökelpoinen uraohjausmalli.  

Tuija Kiviaho 

NOPSA-hankkeen projektivastaava, SAMK 

 

 

Hankkeen valtakunnallinen levitysseminaari järjestetään 

Tampereella 4.4.2019. Ohjelma julkistetaan loppuvuo-

desta hankkeen eri viestintäkanavissa.  

Laitathan päivämäärän ylös kalenteriisi!  

Kuvassa hankkeen pilotissa matematiikkaa opettanut ja NOPSA-opiskelijoita SAMKissa ohjaava Hanna Tom-

mila sekä kaksi NOPSA-väylän kautta tullutta opiskelijaa, Matias Hakomäki ja Lauri Koskela (oikealla). 

http://www.hamk.fi/nopsa
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Työpakettien katsaukset 

Työpaketti 1: Ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yh-

teistyö 

NOPSA-hankkeen työpaketissa 1 kehitetään ammattiopisto-

jen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Aiempaa 

tiiviimmällä yhteistyöllä tavoitellaan sujuvaa opintopolkua 

ammatillisista perusopinnoista korkeakouluopintoihin ja edel-

leen työelämään. Yhteistyön malleja kehitellään ja niiden 

toimivuutta testataan alueellisesti. Kehittämistyön moottori-

na toimii alueellinen NOPSA-tiimi. 

 

Yhteistyömallien alueellinen pilotointi on jatkunut toista 

vuotta kaikissa NOPSA-tiimeissä. Pilotoinneissa ammattiopis-

ton opiskelijat tekevät suoraan ammattikorkeakouluopintoja 

osana perustutkinto-opintojaan tai ammattiopiston opiskeli-

joille järjestetään jatko-opintovalmiuksia kehittävää valmen-

nusta tai kehitetään osaamisen tunnistamisen menetelmiä 

taikka kerhotoiminnalla innostetaan ja informoidaan ammat-

tiopiston opiskelijoita jatko-opintomahdollisuuksista am-

mattikorkeakoulussa. Pilotoitavat käytänteet siis vaihtelevat, 

mikä on hankkeen rikkaus. 

 

Pilotoinneista saatujen kokemusten ja kerättyjen palauttei-

den perusteella NOPSA-tiimit päivittivät ennen kesää kehittä-

missuunnitelmansa. Päivitetyt kehittämissuunnitelmat käsi-

teltiin hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 27.8.2018. Oh-

jausryhmä arvioi suunnitelmat, antoi niistä tiimeille palau-

tetta. Kaikki suunnitelmat hyväksyttiin toteutettaviksi. Pilo-

toinnit jatkuvat päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti luku-

vuoden 2018-2019 aikana. Kokemusten ja palautteiden pe-

rusteella tulevan kevään aikana kehittämissuunnitelmat jalos-

tuvat hyvien käytänteiden juurruttamissuunnitelmaksi.  

Tuomas Eerola, HAMK AOKK 

 

 

Työpaketti 2: Uraohjaus ja yksilölliset joustavat opintopolut 

Työpaketti 2 etenee kohti valtakunnallisia tavoitteitaan ura-

ohjauksen valmennusohjelmien ja osaamismerkin pilotointien 

kautta. Edupolin valmennukset saatiin valmiiksi kevään aika-

na.  Edupolin ohjaussuunnitelman laatimisesta ja uraohjauk-

sen valmennuksista voit lukea lisää yhteistyössä Edupolin 

kanssa julkaistusta artikkelista Raudasoja, A., Maunula, S. & 

Pakkala, E-K. (2018). Opetussuunnitelman laatimisen uudet 

tuulet. HAMK Unlimited Journal 3.8.2018. Artikkeli löytyy 

osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-

osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-

tuulet .  

Tredun keväällä käynnistyneet uraohjauksen valmennukset 

ovat aivan loppusuoralla. Elokuussa uraohjausvalmennukset 

käynnistettiin myös ammattikorkeakoulujen osalta ja niitä 

tullaan jatkamaan syksyn aikana eri paikkakunnilla. NOPSAn 

Uraohjauksen osaamismerkki -työryhmä sai merkin valmiiksi 

keväällä ja merkki esiteltiin koko hanketoimijajoukolle yhtei-

sessä hanketapaamisessa syyskuussa. Seuraavaksi merkkiä 

tullaan pilotoimaan hanketoimijoiden toimesta. 

 

NOPSAn työpaketti 2:n uraohjauksen hyviä käytänteitä on 

esitelty ja jalkautettu myös hankkeemme ulkopuolella. Osal-

listuimme elokuussa Mikkelissä Etelä-Savon alueen koulutuk-

sen toimijoille järjestettyyn uraohjauksen työpajaan ja syys-

kuussa NOPSA osallistui Tampereella ZOOMI-koordinointi-

hankkeen järjestämään Urapolkujen tukeminen ja moniam-

matillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa 

-seminaariin.   

Anna Alftan, HAMK AOKK 

 

       Jatkuu seuraavalla sivulla 4. 

 

Muistathan myös yhteistyöhankkeemme Jatkoväylä sujuvasti am-

matillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -

päätösseminaarin 29.11.2018 Helsingissä. Lisätietoja:  

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

ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/ 

http://www.hamk.fi/nopsa
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-tuulet
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-tuulet
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-tuulet
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/
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Taitaja 2018-tapahtuma toukokuussa Tampereella 

Hanke testasi Taitaja-toiminnan hyödyntämistä 

sujuvan siirtymän edistäjänä Taitaja2018-tapah-

tuman yhteydessä Tampereella. Ammattiopis-

ton ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteu-

tettavaksi näytöslajiksi valittiin Konepajatek-

niikka.  

Näytöskilpailuun osallistuivat NOPSA-toteutta-

jista muodostetut nelihenkiset joukkueet, joissa 

kussakin kilpaili kaksi opiskelijaa ammattiopistos-

ta ja kaksi ammattikorkeakoulusta. Kokemusten 

mukaan Taitaja-toiminta edisti ammattiopistojen 

ja ammattikorkeakoulujen yhteis- työtä sekä 

osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 

Kokemuksista on julkaistu videoraportti osoit-

teessa  https://youtu.be/1m23y-JOQQs . 

 

Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit 

Työpaketissa 3 on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön so-

veltuvia kielten oppisen malleja yksilöllisten ja joustavien 

opintopolkujen luomiseksi niille ammatillisen toisen asteen 

opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opintojaan ammattikor-

keakoulussa. Alueellisten mallien pilotointien ensimmäinen 

vaihe päättyi keväällä 2018, pilotointityötä jatketaan vielä 

syksyn 2018 ajan.  

Lisäksi työpaketti 3:n tavoitteena on luoda valtakunnallisia 

yhteistyömalleja ammatillisen toisen asteen ja ammattikor-

keakoulujen ruotsin kielen opettajien välille.  

Kokoonnuimme 12.9. yhteiseen kehittämispäivään Hä-

meenlinnaan. Oli ilo todeta, että hanke on jo edistänyt alu-

eellisesti uusien mallien, materiaalien sekä uudenlaisten 

ohjaus- ja yhteistyömuotojen syntymistä. 

 

Soili Rinne, HAMK AOKK 

 

Työpaketti 3:en 12.9.2018 kehittämispäivän kokemusten 

vaihtoa. Kuva: Sanna Heino. 

 

Hanketoimijat valmiina NOPSA-hankkeen esittelypis-

teellä, joka oli näytöslaji Konepajatekniikan lajialueen 

vieressä. Kuvat: Niina Mero. 

http://www.hamk.fi/nopsa
https://youtu.be/1m23y-JOQQs
https://www.youtube.com/watch?v=1m23y-JOQQs&feature=youtu.be
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Hankehelmiä  

Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomi järjestää arvioin-

tityöpajoja, joissa vertaisarvioidaan hankkeissa kehitettyjä 

käytänteitä ja toimintamalleja. Keväällä NOPSA-hankkeesta 

arviointiin osallistui kaksi mallia: Varsinais-Suomen NOPSA-

tiimistä "TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun" sekä 

Satakunnan NOPSA-tiimistä "Pääsylippu SAMK:iin". Molem-

mat etenivät arvioitavaksi valtakunnalliseen asiantuntijaraa-

tiin, joka koostuu opetusministeriön, Opetushallituksen sekä 

Zoomi-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä. Raati kokoontui 

1.6.2018 ja valitsi TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakou-

luun mallin Hankehelmeksi. 

 

Valintaperusteissaan raati toteaa muun muassa, että malli 

"vastaa hyvin osaamiseen liittyviin ongelmiin erityisesti siltä 

osin, että malli tukee amk-opintoihin haluavia ja opinnot voi-

daan tunnustaa/hyväksilukea molemmin puolin. Ammatillisen 

kokemuksen kunnioittaminen. Hyvin asiakaslähtöinen." On-

neksi olkoon Varsinais-Suomen NOPSA-tiimi! Pääsylippu 

SAMK:iin -mallin arviointi siirtyi syksyyn 2018. Jännityksellä 

odotamme, saammeko toisenkin hankehelmen. 

 

Zoomi hankkeen arviointityöpajat jatkuvat syksyllä 2018. Hä-

meenlinnassa 9.11. järjestettävässä arviointipajassa on arvioi-

tavana lisää NOPSA-malleja. NOPSA-malleja kuvataan myös 

Saku ry:n ylläpitämässä Arjen arkki -menetelmäpankissa: 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, hakusana NOPSA. 

 

Projektitoimijoiden yhteinen kehittämispäi-

vä HAMKissa 13.9.2018 

Järjestyksessään neljäs kaikkien NOPSA-hankkeen toimijoiden 

yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hämeenlinnassa 

13.9.2018. Osa kehittämispäivästä toteutettiin yhteistyössä 

rinnakkaishanke Jatkoväylän kanssa. Etäyhteydessä ja etä 

opiskelun menetelmin toteutimme vertaisarvioinnin, jossa 

valikoidut, Nopsassa kehitetyt toimintamallit saivat palau-

tetta Jatkoväylä-hankkeen toimijoilta; ja vastaavasti Jatko-

väylän laatimat valtakunnalliset suositukset saivat palautetta 

Nopsatoimijoilta. Lämpimät kiitokset Jatkoväylä-hankkeen 

toimijoille kehittävästä palautteesta! Vertaisarviointi osoittau-

tui oikein hyödylliseksi yhteistoimintamuodoksi. 

Varmennuskäynti ja hallinnon katsaus  

Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamia hankkeita tarkiste-

taan satunnaisesti rahoittajan toimesta myös paikanpäällä. 

Hankkeemme valikoitu TEM:n otannassa tarkistettavaksi pai-

kanpäällä ja kesäkuussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suo-

ritti hankkeen varmennuksen täällä Hämeen ammattikorkea-

koulussa Hämeenlinnassa. Tarkastuskäynti sujui hyvin ja saim-

me yhteenvetona tiedoksi, että hanketta on toteutettu hyväk-

sytyn rahoituspäätöksen mukaisesti ja on pääsääntöisesti 

edennyt aikataulussa. Myös indikaattoritiedot ja horisontaali-

set periaatteet ovat toteutuneet asianmukaisesti. Myös jotain 

kehitettävää tarkastuksessa löytyi. Saimme ohjeeksi ja suosi-

tukseksi kiinnittää enemmän huomiota tiedotusohjeen nou-

dattamiseen kaikissa hanketta koskevissa julkaisuissa. Olem-

me korjanneet havaitut puutteet, esim. julkaisukanavallamme 

HAMK Unlimitedissa näkyy jatkossa viestintäohjeen mukaiset 

EU-logot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamk.fi/nopsa
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki
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Tulevia tapahtumia 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen –hankkeen päätösseminaari 21.11.2018, Helsinki 

YPO- ja Taitava -hanke järjestävät yhteisen päätöswebinaarin 21.11.2018 klo 14.00-15.30. 

Jatkoväylä-hankkeen päätösseminaari 29.11.2018, Helsinki 

Siirtymät uudessa ajassa -seminaari 26.-27.3.2019, Helsinki-Tallinna, (Zoomi-hankkeen järjestämä) 

NOPSA-hankkeen valtakunnallinen levitysseminaari 4.4.2019, Tampere 

 

 

NOPSA julkaisuluettelo 

NOPSA:n tuottamia artikkeleita ja raportteja on julkaistu HAMK Unlimited –julkaisualustalla osoitteessa  

https://unlimited.hamk.fi/.  

Raudasoja, A., Maunula, S. & Pakkala, E-K. (2018). Opetussuunnitelman laatimisen uudet tuulet. HAMK Unlimited Journal 

3.8.2018. Haettu 3.10.2018 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-

laatimisen-uudet-tuulet 

Alftan, A., Levo-Aaltonen, S., Rantanen, O., Raudasoja, A. & Salo, A. (2018). Uraohjauksen valmennusohjelma. HAMK Unli-

mited Journal 11.1.2018. Haettu 3.10.2018 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/

uraohjauksen-valmennusohjelma 

Hannula, H. (2018). Yrittäjyyskasvatusta siirtymää tukevissa oppimisympäristöissä. HAMK Unlimited Journal 9.1.2018. Ha-

ettu 3.10.2018 https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yrittajyyskasvatusta-siirtymaa-tukevissa-

oppimisymparistoissa 

Raudasoja, A. (2017b). Ammattikorkeakouluopiskelijat NOPSAlla opintopolulla. HAMK Unlimited Journal 21.11.2017. Haettu 

3.10.2018 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/nopsa-opintopolku 

Raudasoja, A. (2017a). Nopsasti ja ohjatusti ammattioppilaitoksesta korkeakouluun. HAMK Unlimited Journal 3.10.2017. 

Haettu 3.10.2018 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattioppilaitoksesta-

korkeakouluun 

Juurakko-Paavola, T. (2017). Yhteistyö kiinnostaa ammatillisia kieltenopettajia. HAMK Unlimited Professional 19.5.2017. 

Haettu 3.10.2018 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yhteistyo-kiinnostaa 

NOPSA-hankkeen raportti Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä sujuvassa siirtymässä ammattikorkeakouluun. YouTube 

8.11.2019. Haettu osoitteesta https://youtu.be/1m23y-JOQQs 

NOPSA-hankkeen väliraportti. YouTube 9.3.2018. Haettu 3.10.2018 osoitteesta  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS 

Tiesitkö, että kaikki hankkeessa tuotetut videot löy-

tyvät hankkeen omalta Youtube-kanavalta: 

https://www.youtube.com/channel/

UCjTKJh89ziFRbCzhil7sUHg 

http://www.hamk.fi/nopsa
https://unlimited.hamk.fi/
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-tuulet
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ohjaussuunnitelman-laatimisen-uudet-tuulet
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjauksen-valmennusohjelma
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjauksen-valmennusohjelma
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yrittajyyskasvatusta-siirtymaa-tukevissa-oppimisymparistoissa
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yrittajyyskasvatusta-siirtymaa-tukevissa-oppimisymparistoissa
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/nopsa-opintopolku
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattioppilaitoksesta-korkeakouluun
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattioppilaitoksesta-korkeakouluun
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/yhteistyo-kiinnostaa
https://www.youtube.com/watch?v=1m23y-JOQQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS
https://www.youtube.com/channel/UCjTKJh89ziFRbCzhil7sUHg
https://www.youtube.com/channel/UCjTKJh89ziFRbCzhil7sUHg
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Yhteystiedot: 
 

Hämeen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) 

Tuomas Eerola 

Projektipäällikkö 

040 587 8188 

etunimi.sukunimi@hamk.fi 

 

 

 

 

 

Centria-ammattikorkeakoulu 

Lena Segler-Heikkilä 

Projektivastaava 

etunimi.sukunimi@kalajoki.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turun ammattikorkeakoulu 

Antti Meriö 

Projektivastaava 

040 355 0941 

etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 

Mistä löydän lisätietoja hankkeesta? 
Internet: http://www.hamk.fi/nopsa 

Facebook: https://www.facebook.com/nopsahanke/ 

Twitter: https://twitter.com/nopsahanke  

Blogi: http://nopsahanke.blogspot.fi/ 

Väliraportti: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS  

 

Edupoli 

Mirka Hypén 

Projektivastaava 

040 026 7544 

etunimi.sukunimi@edupoli.fi 

Hämeen ammattikorkeakoulu 

Tuukka Roiha 

Projektivastaava 

050 594 2002 

etunimi.sukunimi@hamk.fi 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Tuija Kiviaho 

Projektivastaava 

044 710 3267 

etunimi.sukunimi@samk.fi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Mikko Huhtala 

Projektivastaava 

044 455 8312 

etunimi.sukunimi@winnova.fi 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Sirpa Levo-Aaltonen 

Projektivastaava 

040 837 6065 

etunimi.sukunimi@tamk.fi 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Petteri Guttorm 

Projektivastaava 

040 800 7305 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Turun kaupungin sivistystoimiala 

Jasmin al Kurdi 

Projektivastaava 

040 169 9332 

etunimi.sukunimi@turku.fi  

http://www.hamk.fi/nopsa
http://www.hamk.fi/nopsa
https://www.facebook.com/nopsahanke/
https://twitter.com/nopsahanke
http://nopsahanke.blogspot.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv0duCyjlATn5okUUkTXMnwOWJLDzYsS

