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Tavoitteet ja toteutusaika

• Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.10.2019 

• NOPSA-hankkeen päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin 

siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen. 

• Muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä 

kumppanuuksia (NOPSA-tiimit)

• Muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja 

hyvien käytänteiden levittämiseksi. 

• Hanketta koordinoi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja rahoittaa Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus. 
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Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun välinen 

yhteistyö

• Varsinais-Suomen Nopsa-tiimi

• Kaksoisopettajuus, materiaalien kehittämistä yhdessä

• Turun ammattikorkeakoulun tiloja hyödynnettiin

• Tekniikan AMK-polku laajuudeltaan 15 op/ osp

• Valinnaisiin opintoihin, osana tutkintoa

• Tiivistä yhteistyötä koko hankkeen aikana

18.9.2019Etunimi Sukunimi
4



Pilotit

• Kaksi pilottia 

• Opiskelija määrä 2018 – aloittaneita 11, valmistuneita 6

• Opiskelija määrä 2019 – aloitti 31, valmistui 14

• Jatko-opintoihin jatkoi 2018 pilotista 5
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Tulokset

• Yhteistyösopimus – Turun Avoimen 

ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin välillä

• Palautteet
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Levittäminen ja juurruttaminen

• Toteutuminen Turun ammatti-instituutin, Turun AMK ja Turun avoimen amk 

kanssa

• Levittäminen muille aloille 
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Kiitos!
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Hyvistä käytännöistä juurrutettaviksi malleiksi

Mallinnus prosessi alkaa tästä (1) 

→ja jatkuu vertaisarvionnin (2) kautta 

→menetelmäpankkiin (3) 
http://arjenarkki.fi/menetelmapankki

→ ja asiantuntija-arviointiin (4)

Iltapäivän tavoite: 

Mitä mallin käyttöönotto vaatii. Miten 
toiminta juurrutetaan. Eväitä 
hanketoimijoiden omaan mallinnustyöhön.

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki


Tulevat Zoomin tapahtumat
Vertaisarviointipäivät - Hankkeet arvioivat toinen toistensa malleja ja hyviä käytäntöjä

• keskiviikko 4.12.2019 (Pori)

• keskiviikkona 29.1.2020 ( pääkaupunkiseutu) 

• keskiviikkona 26.2.2020 ( Jyväskylä) 

Asiantuntija arviointi – Asiantuntijat arvioivat vertaisarvioituja menetelmäpankkiin tallennettuja  malleja

• torstaina 16.4.2020 klo 9.00-15.00 

Projektipäällikkötapaaminen (Tampere, Finlaysonin palatsi)

• keskiviikko 18.12.2019 klo 9.00-16.00 

Verkoston virtuaalitapaamisten aikataulutus syksylle 2019 

• 27.9. klo 9.00-10.00 

• 25.10. klo 9.00-10.00 

• 29.11. klo 9.00-10.00 

Tervetuloa mukaan!



Kiitos kaikille osallistujille!
Maria Käkelä

SAKU ry

maria.kakela@sakury.net


