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Opin ovien aikuisille tuottamia verkko- ja puhelinpalveluja: verkkosivuilta löytyy puhelinnumerot 
myös skype-yhteyksiä  
 

ALUE OSOITE HUOMIOITA 

Etelä-Pohjanmaa www.aikuiskoulutusep.fi  AikuiskoulutusEP-sivusto on portaali, joka kokoaa yhteen 
aikuiskoulutusta koskevaa tietoa. Portaalista on linkki myös 
Etelä-Pohjanmaan aikuiskoulutustarjottimelle. Oppilaitokset 
syöttävät itse koulutustietonsa tarjottimelle ja huolehtivat niiden 
ajantasaisuudesta. Tiedot tulee tarkistaa kyseisestä 
oppilaitoksesta. 
 
AikuiskoulutusEP-sivusto ja Etelä-Pohjanmaan 
aikuiskoulutustarjotin on luotu osana Opin Ovi Etelä-
Pohjanmaa -projektia 2009-2012.  
Opin Ovi -projektin päättymisen jälkeen koulutustarjottiminen 
ylläpidosta vastaa Opinlakeus -oppilaitosverkosto. 
 
Muilta osin sivustoa käyttää ja päivittää Palvelupiste-
AikuiskoulutusEP –projekti (käynnissä), joka kehittää 
aikuiskoulutusohjaustoimintaa yhdessä alueen 
aikuiskoulutustoimijoiden ja EP:n TE-toimiston kanssa. 

Etelä-Savo www.kopase.fi Kopase.fi on Etelä-Savon aikuiskoulutustarjontaa ja 
opiskelumahdollisuuksia esittelevä palvelu, jonka avulla voi 
etsiä Etelä-Savossa toteutettavaa koulutusta ja tutustua Etelä-
Savon opiskelumahdollisuuksiin. Palvelun kautta voi lähettää 
opiskelua koskevia kysymyksiä tai ottaa yhteyttä Skypen kautta 
ohjaajiin. 

Palvelua ylläpitää Mikkelin ammattikorkeakoulu ja 
Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelu -hanke (OpinOvi). Etelä-
Savossa toimivat oppilaitokset päivittävät ja ylläpitävät 
palvelussa omia koulutustarjontatietojaan. 
 

Itä-Uusimaa www.ohjauspiste.fi Tuemme aikuisia ja organisaatiota koulutustiedon haussa sekä 
opintojen ja koulutusten suunnittelussa. OhjausPiste on Itä-
Uudellamaalla toimiva palvelu.  

Itä-Uudenmaan Opin ovi -projektin (päättynyt 31.12.2012) 
tuottama palvelu. Toimii staattisena. 

Kainuu www.opinraitti.fi Opinraitti Kainuun (päättynyt 31.10.2011) tuottama palvelu.  

Keski-Pohjanmaa  www.opastin.fi Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -projektin (päättynyt 31.10.2013) 
tuottama palvelu. Palvelu elinvoimainen. 

Keski-Suomi www.aikuisopiskelu.fi Ei ole Keski_suomen Opin ovessa tuotettu porttaali, vaan 
aiemmin jo olemassa oleva verkkosivu, johon on likitetty Opin 
ovi Keski-Suomen tuottama puhelinpalvelu: Neuvonta- ja 
ohjauspalvelu Opin ovi Keski-Suomi. Toimii edelleen. 

 



 

 

 

  

Keski-Uusimaa www.opiskelijaksi.net Opiskelijaksi.net on ohjauksen portaali, jossa esitellään 
Uudenmaan koulutustarjonta ja annetaan apua valintoihin. 
Nuorisoasteen koulutusta ja aikuiskoulutusta käsittelevä sisältö 
on jaettu omiin osioihin. Aikuisten osuus porttaalista on 
KUUMA Opin ovi -projektin (päättynyt 30.6.2012) toteuttama 
palvelu. Toimii edelleen. 

Kymenlaakso  

 www.kymiedu.fi 

 

Koulutusneuvonta Kymiedu palvelee eri elämäntilanteissa 
olevia aikuisia koulutus- ja uravalintatilanteissa. 

Koulutusneuvonta Kymiedu on Kymenlaakson alueen 
koulutusorganisaatioiden ja TE-toimistojen yhteinen palvelu.  

Palvelu kehitetty Opin Ovi Kymi -projektissa (31.12.2012) ja 
toimii edelleen. 

Pohjois-Karjala   www.aikuiskoulutuksenvoima.fi 
AIVOn asiakaspalvelupisteessä, Joensuussa, saat tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta aikuisopiskelun mahdollisuuksista sekä 
koulutukseen hakeutumisesta. Neuvojamme ja ohjaajamme 
jalkautuvat myös maakuntaan. Tavoitat AIVOn neuvojat ja 
ohjaajat pyydettäessä myös Skypen välityksellä. AIVO -
projektin (31.12.2010) kehittämät palvelut, jotka toimivat 
edelleen. 

Pohjois-Pohjanmaa www.opintori.info Pohjois-Pohjanmaalla toimimat verkkosivut ja puhelinpalvelu. 
Jatkaa toimintaansa. 

Varsinais-Suomi www.opinoviturku.fi On lähinnä info-sivu palvelupisteestä. 
OpinOvi on koulutusneuvonta- ja uraohjauspiste, joka tarjoaa 
keskitetysti tietoa koulutuksista, niiden rahoituksesta, 
toteutusmuodoista ja toteuttajista, tutkinnoista sekä 
koulutukseen hakeutumisesta. 
 
Palvelu on henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Tarjolla on 
myös sähköposti- ja puhelinneuvontaa.  Sijaitsee Varsinais-
Suomen TE-toimiston Turun toimipaikan yhteydessä 

Etelä-Pirkanmaa www.uraoviry.fi  Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan –projektissa (päättynyt 30.6.2013)  
kehitetty Opin Ovi –neuvontapisteen vakiinnutus 
yhdistyspohjaisena palveluna. Ura Ovessa autetaan 
työnhakijoita ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Palvelussa tarjotaan 
työnhakijoille yksilöllistä tukea uravalintojen tekemiseen, työn 
tai sopivan koulutuspaikan löytämiseen sekä työllistymisen 
haasteiden selvittämiseen. Lisäksi työnhakijoilla on 
mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmävalmennuksiin. 

Yrityksiä tuetaan löytämään osaavaa työvoimaa yritysten 
palvelukseen ja lisäksi autetaan yrityksistä irtisanottuja 
työntekijöitä verkoston voimalla eteenpäin. 
 

Satakunta www.sataovi.fi  Sataovi on palvelukartta, josta löytyy Satakunnan alueen 
aikuisopiskeluun liittyvät ohjauspalvelut ja palveluntarjoajat. 

   
 

 


