Uutiskirje 1/2019
Hyvä lukija,
kuluva vuosi 2019 on ollut NOPSA-hankkeessa tulosten levittämisen ja hyvien käytänteiden juurruttamisen
aikaa. Vuoden alussa valitsimme ne alueellisesti pilotoidut mallit, joita suosittelemme valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Kokosimme mallit NOPSA-oppaaseen,
jonka julkaisimme hankkeen valtakunnallisessa levitystapahtumassa Tampereella 3 – 4. huhtikuuta. Oppaasta
julkaistiin toinen, ajantasaistettu versio lokakuussa 2019.
Oppaasta on julkaistu myös englanninkielinen versio. Lisäksi mallit löytyvät Arjen arkki menetelmäpankista hakusanalla NOPSA. Videoklipeistä koostuvan väliraportin
saaman myönteisen palautteen innoittamana tuotimme
myös hankkeen loppuraporttia tukevan videon. Video
julkaistiin niin ikään valtakunnallisessa levitystapahtumassa huhtikuussa. Tämän uutiskirjeen kautta pääset
tutustumaan NOPSA-hankkeen materiaaleihin ja saavutettuihin tuloksiin.
Hankkeen arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat olleet merkittäviä. Tulokset ovat juurtumassa ja leviämässä muillekin kuin tekniikan aloille. Malleja valtakunnalliseen levitykseen ovat tuottaneet kaikki hankkeen
työpaketit ja kaikki alueelliset NOPSA-tiimit. Tuloksista
ollaan kiinnostuneita ympäri valtakuntaa. Siirtymän sujuvoittaminen ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluun on ajankohtainen kehittämiskohde kaikkialla
Suomessa. NOPSA:lla on ollut ilo tuottaa käytännössä
testattuja, valmiita malleja näiden kehittämispyrkimysten

nopeuttamiseksi. Nopsa-hankkeelle myönnettiin jatkoaika 1.8. – 31.10.2019, jonka puitteissa olemme edelleen
tehostaneet tulosten levitystyötä.
Hankkeen myötä on syntynyt merkittävä artikkelien
sarja. Artikkelit on julkaistu sähköisillä julkaisukanavilla, joten tavoitat ne helposti tämän uutiskirjeen kautta.
Kaikki materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi. Poimihan siis haluamasi mallit ja käytänteet sovellettavaksi omassa työssäsi. Materiaaleista löytyy myös yhteystietoja, joiden kautta voit kysyä lisätietoja, ja tavoitat
henkilöitä, jotka mahdollisesti jakavat kanssasi samoja kehittämishaasteita.
Tämä on viimeinen NOPSA-hankkeessa julkaistava uutiskirje. Lämpimät kiitokset hankkeeseen osallistuneille
opiskelijoille, opettajille ja hanketoimijoille tuloksekkaasta ja mukavasta yhteistyöstä! Yhteisvoimin olemme saavuttaneet hankkeen tavoitteet ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Sujuvia siirtymiä ammattikorkeakouluun
jatkossakin!
Hämeenlinnassa 16.10.2019
Tuomas Eerola
projektipäällikkö

Tästä Nopsa-hankkeen uutiskirjeestä löytyvät
aluetiimien kuulumiset. Kirjeen lopussa on hankkeen
julkaisuluettelo sekä linkit hankkeessa syntyneisiin
raportteihin.
Hankkeen päätoteuttajana toimii HAMK Hämeen
ammattikorkeakoulu ja rahoittajana PohjoisPohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika
on 1.10.2016 – 31.10.2019.
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Työpaketti 2: Uraohjaus ja yksilölliset joustavat opintopolut

Loppusuoran kuulumisia
Työpaketti 2 on edennyt kohti valtakunnallisia tavoitteitaan uraohjauksen valmennusohjelmien ja osaamismerkin pilotointien kautta. Kaikki uraohjausvalmennukset on
saatu valmiiksi hankkeen osatoteuttajille. Olemme kirjoittamassa artikkelia näistä valmennuksista ja artikkelin
pitäisi ilmestyä vielä lokakuun 2019 aikana. Uraohjausosaajan osaamismerkin pilotoinnin osalta hakemuksien
vastaanottamista jatkettiin lokakuun 2019 loppuun asti.
Lisää osaamismerkistä: arjenarkki.fi/menetelmapankki/
hyvat-kaytannot/1711
NOPSAn aikana kehitetystä uraohjauksen jäsentämisen mallista ja uraohjausosaajan osaamismerkistä voitte lukea lisää kesäkuussa 2019 ilmestyneestä HAMK
Unlimited-julkaisuportaalin Uraohjausmallista uraohjauksen osaamismerkkiin -artikkelista osoitteessa unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/
uraohjausmallista-uraohjauksen-osaamismerkkiin/

NOPSAn työpaketti 2:n uraohjauksen hyviä käytänteitä
esiteltiin kevään 2019 aikana NOPSA-hankkeen levitysseminaarin lisäksi myös ZOOMI-koordinointihankkeen
järjestämässä Siirtymät uudessa ajassa -seminaarissa.
NOPSA-hanketoimijat pitivät seminaarissa kaksi Uraohjaajan anatomiaa sydämellä ja ammattitaidolla -työpajaa,
joissa keskityttiin erityisesti uraohjaajan omien taitojen
ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Anna Alftan
HAMK AOKK
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Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Soilin terveiset
Haluan työpaketti 3 veturina esittää lämpimät kiitokseni kaikille Nopsa-toiminnassa mukana olleille opiskelijoille
ja opettajille sekä yhteistyökumppaneillemme.
Työpaketti 3 -toimijoille erityiskiitokset – vi ska tsemppa jatkossakin!
Terveisin Soili Rinne
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Satakunnan aluetiimin uutiset
Satakunnan NOPSA-tiimi otti iloisena vastaan päätöksen hankkeen jatkosta, koska olemme nyt pystyneet jatkokehittämään hankkeessa syntyneitä pilotteja ja myös
markkinoimaan koulutuksia. Toki asia olisi edennyt joka
tapauksessa jollakin aikataululla, koska hanke on ollut
menestys Satakunnan koulutuskentällä mutta nyt olemme saaneet käyttää hanketoimijoiden työpanosta asian
eteenpäin viemisessä.
Mitä me siis täällä tehdään? Hankkeessa syntynyttä mallia on laajennettu syksyllä 2019 koskemaan kaikkia SAMKin tekniikan koulutusohjelmia. Sähkötekniikka menee
vielä kerran (lukuvuosi 2019 – 2020) samalla mallilla kuin
pilotissakin oli mutta siirtyy tämän jälkeen samalle polulle muiden tekniikan alojen kanssa. Hankkeessa tehty pilottimalli ei sopinut kaikille tekniikan aloille, joten mallia
muutettiin, jotta se olisi tasapuolinen kaikille tekniikan
opiskelijoille. Uudessa mallissa kaikki opiskelijat - myös
sähkötekniikan opiskelijat - suorittavat 15 op avoimen
amkin opintoja: Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan
(3 op), Matematiikan perustyökalut insinöörille (3 op),
Våga pröva – nu ska vi köra! (2 op), Englannin aktivointi (4 op) ja Ammatillinen viestintä (3 op). Kurssien suorittaminen on mahdollista 1,5 vuoden aikana.
NOPSA-polun markkinointi aloitetaan jatkossa ammatillisen 2. asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.
Tavoitteena on kertoa polusta myös yläkoulujen opoille, oppilaiden vanhemmille ja oppilaille, jotta jo peruskoulun päättövaiheessa oppilaalla olisi mahdollista tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia tulevista opinnoista.
Markkinoinnissa merkittävä rooli on NOPSA-väylän kautta opiskelupaikan saaneilla insinööriopiskelijoilla.

Tänä syksynä olemme käyneet pitämässä infotilaisuuksia opintojen sisällöistä, suorittamisesta, aikatauluista
jne WinNovan Porin ja Rauman toimipisteissä ja kiinnostus on ollut valtavaa. Alueen toinen ammatillista
koulutusta järjestävä oppilaitos Sataedu on myös ollut
yhteydessä hankkeeseen liittyen ja sinne on jo sovittu infotilaisuuksia. Meillä saattaa olla edessä positiivinen ongelma, jos Nopsa-opintoihin ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin mitä on mahdollista ottaa vastaan.
Olemme sopineet ammatillisten oppilaitosten kanssa,
että valitsemme opiskelijat yhteistyössä heidän vastuuopettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Ilmoittautumisaika
päättyy 31.10.2019, joten sen jälkeen pohditaan, millaisilla ryhmillä aloitetaan, missä ja millä opetusmenetelmillä eli onko osa mahdollista toteuttaa verkossa. Kontaktiopetus on lähtökohtana eli opiskelijat tulevat joka
maanantai SAMKin Porin kampukselle opiskelemaan.
Mutta jos ryhmissä on valmiutta myös monimuoto-opiskeluun, osa opetuksesta on mahdollista järjestää verkossa. Ja jos Raumalta tulee paljon opiskelijoita, täytyy
myös pohtia mahdollisuutta järjestää Raumalle oma ryhmä. Summa summarum: Hanke etenee isoin harppauksin ja vaikuttaa merkittävästi Satakunnan tekniikan alojen koulutusten järjestämiseen.
Linkki NOPSA-polulle: /www.samk.fi/
tekniikan-koulutusten-nopsa-opinnot/
Iloisin hanketerveisin Satakunnasta :)
Tuija Kiviaho
NOPSA-hankevastaava, SAMK
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Pirkanmaan aluetiimin kuulumiset
NOPSA Pirkanmaan tiimin (eli TAMK & Tredu -tiimi) tiivis
yhteistyö tekniikan alalla on syventynyt hankkeen aikana. Hankkeen aikana on ollut toimintaympäristö muutoksessa mm. ammatillisen toisen asteen uudistukset sekä
Tampereen korkeakouluyhteisön syntyminen. Hankkeessa kaiken toiminnan tavoitteena on ollut sujuvan
siirtymän kehittäminen ammatilliselta toiselta asteelta
ammattikorkeakouluun.

Työpaketti 2 – Yksilölliset joustavat opintopolut kohti
korkea-astetta
•

HAMKin kanssa on selvitetty opiskelijoiden tiedontarpeita ja opintopolkuja TAMKissa kyselyn avulla.

•

Uraohjauksen malli ja siihen liittyvä osaamismerkki
on kehitetty yhteistyössä TAMKin ja HAMKin kanssa. Uraohjauksen osaaminen on kehittynyt niin
TAMKissa kuin Tredussakin konetekniikassa opettajatuutoreilla ja opiskelijatuutoreilla.
ϴϴ Uraohjauksen mallia ja osaamismerkkiä
sekä uraohjausosaamista levitetään ammatillisen opettajankoulutuksen erilaisissa
koulutuksissa sekä myös eri hankkeissa ja
organisaatioissa.

•

Vertaisohjauksen malli on kehitetty konekerhotoimintaan perustuen ja Tredun opiskelijoille TAMKin
koulutustarjonnasta on tiedotettu systemaattisesti.
ϴϴ Tredun vierailut/tutustumiskäynnit jatkuvat
TAMKissa.

Syksyllä 2019 levittäminen ja juurruttaminen ovat meneillään. Hankkeen lähestyessä loppua, voimmekin kertoa jo Teille pääkohtia tuloksista työpaketeittain lyhyesti:
Työpaketti 1 – Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
•

AO-AMK-opintojen sisältöjä ja niiden osaamistavoitteita on vertailtu sekä oppimisympäristöjen yhteiskäyttöä on kehitetty edelleen. Lisäksi osaamisten
tunnistamiskäytäntöjä TAMKin konetekniikassa on
selvitetty. Pilotointeja on tehty mm. oppimisympäristöjen yhteiskäyttöön, projektiopintoihin ja joihinkin opintojaksoihin liittyen.
ϴϴ Meneillään on ”väylän” suunnittelu AOsta
AMKiin; mm. Tredun AMKpolku-ryhmään on
haku ensi kevään yhteishaussa.

•

AO-AMK-opiskelijoiden yhteistyölajin toimintamallia
Taitaja-kilpailuun on kehitetty ja pilotoitu.
ϴϴ Taitaja-organisaation suunnitelmissa on ottaa
AO-AMK-yhteistyölaji vuoden 2020 kilpailuun
yhtenä lajina.

•

Matematiikan seurantaa TAMKin ammatillisen toisen asteen taustaisille opiskelijoille on mallinnettu
kyselyn avulla, jotta saadaan selvyyttä TAMKin matemaattisten opintojen sujuvuudesta opetussuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja luodaan näin
valmiuksia tarvittaviin kehitystoimiin.
ϴϴ Aiheeseen liittyvä artikkeli julkaistaan vielä
ennen hankkeen loppua.

Työpaketti 3 – Kielten oppimisen polkuopintomallit
•

HAMKin kanssa on selvitetty ruotsin kieltenopettajilta kehittämisideoita kyselyn avulla.

•

Ruotsin kielen polkuopintomalli on luotu siirtymän
sujuvoittamiseksi ja opintopolkujen nopeuttamiseksi ruotsin kielen opintojen osalta. Polkuopintomallia on myös pilotoitu.
ϴϴ TAMKissa on tarjolla ruotsin polkuopintomallin opintoja toiselle asteelle.

•

Infomateriaali AMK-ruotsin opinnoista ammatillisen
toisen asteen opiskelijoille on tehty sekä sitä on
käytetty ja käytetään erilaisissa infotilaisuuksissa.

Sirpa Levo-Aaltonen, Tampereen ammattikorkeakoulu
(TAMK), Ammatillinen opettajankoulutus
Timo Saari, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

sa

k.fi

p
no

/

am

h

5

Uutiskirje 1/2019

Varsinais-Suomen aluetiimin kuulumiset
Varsinais-Suomen Nopsa-tiimi oli esittelemässä Tekniikan amk-polkua Zoomi-hankkeen alueellisessa koulutuspäivässä Turussa 10.9.2019.
Osallistujia oli Turun kaupungin sivistystoimialalta, opetushallituksesta sekä muita hanketoimijoita. Iltapäivän tavoitteena oli kertoa mitä mallin käyttöönotto vaatii, miten
toiminta juurrutetaan ja eväitä hanketoimijoiden omaan
mallinnustyöhön.
Varsinais-Suomen Nopsa-tiimi esitteli tekniikan amk-polun onnistuneena mallina. Tekniikan amk-polun kurssit
järjestettiin kahteen kertaan hankkeen aikana onnistuneesti. Molemmista piloteista kerättiin opiskelija palaute

ja se oli pääosin positiivista. Hankkeen jatko-ajan puitteissa pyritään levittämään mallia mahdollisimman monelle muulle alalle Turun ammatti-instituutissa. Tekniikan
amk-polku sisälsi 15 op ja kursseina oli Johdanto AMKopintoihin, AMK-matematiikka, AMK-englanti ja AMKruotsi. Jatko-ajalla pyritään valmistelemaan äidinkielen
ja viestinnän kurssi AMK-englannin tilalle.
Tilaisuuden materiaalit ovat luettavissa ja ladattavissa
pdf-muodossa Turun alueellisen koulutuksen sivuilta:
www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/
zoomi-hankkeen-alueellinen-koulutus-turku
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Oppaat
Hankeessa syntyneet siirtymää ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun sujuvoittavat mallit löydät
NOPSA-oppaasta. Oppaasta myös selviää, miten valtakunnallisesti hyödynnettäviksi suositeltavat mallit on valittu.

-OPAS

-GUIDE

-Fast vocational path to
the labour market

Laajennettu
opas,
sisältää hankk
een
tulosten arvioi
nnin.

further studies
labour market

Developing the cooperation
between vocational education
and training (VET) providers and
universities of applied sciences

Individual, flexible
study paths toward
higher education (reform)

WORK
PACKAGES

Study path models
for language learning

national

models
regional
teams

MUKANA HANKEHELMET

20

TAITAVA SIIRTYMÄ
TURUN AMMATTI
KORKEAKOULUUN

26

identifying
recognising
skills

Digital
solutions
in guidance
in visualization
of competence

Courses which have been
planned and implemented in
cooperation with
universities of applied sciences
vocational education
and training (VET) providers

INCLUDING THE PROJECT GEMS
URAOHJAUS
OSAAJAN
OSAAMISMERKKI

28

20

TREDUN KONEKERHO
TÄHTÄÄ JOUSTAVIN
SIIRTYMIN AMKOPINTOIHIN

NOPSA-opas esittelee toimintamalleja
siirtymän sujuvoittamiseksi ammatilliselta
toiselta asteelta ammattikorkeakouluun.

NOPSA-opas https://www.hamk.fi/
nopsa_opas_laajennettu_2019

SMOOTH TRANSITION
TO TURKU UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

26

OPEN BADGE FOR
CAREER GUIDANCE
SPECIALISTS

28

TREDU MECHANICS CLUB
AIMS AT UAS STUDIES WITH
SMOOTH TRANSITIONS

The NOPSA guide presents operating
models aimed at streamlining the transition
from secondary level vocational education
to universities of applied sciences.

NOPSA Guide www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Nopsa_guide_2019-final.pdf

Videomuotoiset raportit
NOPSA-hankkeen audiovisuaalinen loppuraportti.
Youtube-video: www.youtube.com/watch?v=P6TrCceXSKo&feature=youtu.be
NOPSA-hankkeen raportti Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä sujuvassa siirtymässä ammattikorkeakouluun.
YouTube-video: https://youtu.be/1m23y-JOQQs
NOPSA-hankkeen väliraportti. YouTube-video: https://bit.ly/2TYHUjg

Animaatiot
Mikä on Nopsa?
Opiskelijoiden palautteet

Hyvät käytänteet
www.arjenarkki.fi/menetelmapankki hakusana NOPSA
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NOPSA somessa

nopsahanke

nopsahanke

nopsahanke.blogspot.com

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke (ESR)

NOPSA-hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja rahoittajana
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.10.2019.

