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NOPSA

Nopea ammatillinen väylä työelämään

NOPSA:n tavoitteena oli ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen 

ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen tekniikan aloilla. 

Tähän päätavoitteeseen päästiin toimenpiteillä, jotka oli jaoteltu kolmeksi työpaketiksi: 

1. Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen, 

2. Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta ja 

3. Kielten oppimisen polkuopintomallit.

+ horisontaaliset tavoitteet



TARVE - HANKEIDEA 

▪ LIIKETTÄ NIVELIIN, KARVI:n arviointi AMK – AO yhteistyöstä
▪ AMK-opiskelijoista yhä suurempi osa etenee ammatillista väylää 

korkeakouluopintoihin
▪ AMK-opiskelijavalinnat olivat uudistumassa: osaamisperustaisten väylien merkitys
▪ Tekniikan alojen houkuttelevuus / opiskelijapula / elinkeinoelämässä on pulaa sekä 

insinööreistä että toisen asteen tutkinnon suorittaneista ammattilaisista
▪ Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa usein kirjattu AMK:jen strategiaan
▪ Joustavat opintopolut ja uraohjauksen kehittäminen, ammatillinen koulutus oli 

uudistumassa (jotenkin)
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NOPSAN toteutus ajoittui aikaan, jolloin hankkeen toimintaympäristössä 

tapahtui suuria muutoksia:

• ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti

• osaajien rekrytointi muodostui yritysten keskeisimmäksi ongelmaksi

• AMK-opiskelijavalinnat uudistuivat

• ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut näkivät 

tarpeelliseksi tiivistää alueellista yhteistyötä samalla kun

• koulutuksen järjestäjäkentässä tapahtui muutoksia.

Toimintaympäristö



NOPSA-hankkeessa kehitetyt sujuvan 

siirtymän mallit aakkosjärjestyksessä:
1. AMK-matematiikkaa ammattiopistoille

2. Pääsylippu SAMKiin – jatko-opintoväylä WinNova-SAMK

3. Ruotsin kielen polkuopintomalli Pirkanmaalla

4. Ruotsin oppimisen polkuopintomalli Satakunnassa

5. Taitaja-toiminnan (konepajatekniikka) hyödyntäminen AO-AMK sujuvissa 

siirtymissä

6. TAITAVA siirtymä Turun ammattikorkeakouluun

7. Tredun konekerho tähtää joustavin siirtymin AMK-opintoihin

8. Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

9. Uraohjausosaajan osaamismerkki

10. Uraohjausvalmennukset ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa



Hankkeessa kehitettyjen 

käytänteiden ja mallien arviointi

Käytänteiden ja mallien arvioinnin tavoitteena oli valita ne hyvät, 

alueellisesti testatut käytänteet, jotka NOPSA-hanke suosittelee 

valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. 

Arvioinnin lopputuloksena hyödynnettäviksi suositeltavat mallit on kuvattu 

Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin suosituksen mukaisesti 

Arjen Arkki -menetelmäpankkiin, http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, 

josta ne löytyvät hakusanalla NOPSA.

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki


Päätoteuttajan keräämät palautteet
- Arene-verkostolta kerätty palaute

- Toteuttajaoppilaitosten johdon palaute (Webropol-kysely)

- AMK-opintoihin edenneiden opiskelijoiden palaute (Webropol-kysely)

- Zoomin arviointityöpajoissa saatu palaute

- Videohaastattelut

- Työpaketeissa kerätyt palautteet ja työpakettien veturien tilannekatsaukset

Osatoteuttajien keräämät palautteet
• Opiskelijapalautteet pilotoiduista siirtyvää sujuvoittavista toimenpiteistä

• Raportti Taitaja-toiminnan hyödyntämisestä sujuvassa siirtymässä

Kehitettyjen mallien innovatiivisuuden arvioinnissa sovellettiin HUIPUT KEHIIN -hankkeessa kehitettyä 
innovatiivisuusmittaria. Malleja on myös vertaisarvioitu rinnakkaishanke Jatkoväylän kanssa.

Hanke oli oikea-aikainen: 
sille oli tarve ja tilaus. 
Toteutusmalli oli toimiva 
ja tuotti tulosta.

Muutama esimerkki 
pysyvistä käytännöistä:

HAMK TAMK

SAMK TuAMK

https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/vaylaopinnot/
https://tamkjournal.tamk.fi/ruotsin-kielen-polkuopintomalli-tekniikan-alalla/
https://www.samk.fi/avoimen-amkin-opinnot-toiselle-asteelle/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/


http://www.hamk.fi/nopsa

Anna

Taina J-P.

Elina
Soili

Sanna H.

Heikki

Martti
Birgitta

Tuomas
MikkoNiina

Anu

Paula

Liisa R.

Tuukka Tuija E.

Johanna N.
Maarit P.

http://www.hamk.fi/nopsa


NOPSA-hankkeen päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja 

työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen. Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia 

ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valta-

kunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi. 

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019. 


