
Palvelut (15 kpl)

VUOROVAIKUTTEISET VERKKOSIVUT

Laajat sivustot, joiden kautta aikuisella (nuorella) on mahdollisuus saada koulutustiedon lisäksi neuvontaa ja ohjausta. Osalla 
on myös yrityksille tarjottuja palveluja.
Sisältävät usein ohjaajalle aineistoa/välineitä sekä asiakkaalle oppaita, videoita ja välineitä ura- ja koulutusvalinnan tueksi. 

Yhteys: puhelin, sähköposti, skype, chat

INFOSIVUSTOT

Suppeammat tietosivustot, joissa mm. koulutustietoja, oppilaitosten ja neuvontapalvelujen yhteystietoja. 

MUITA

Esim. ohjaajille suunnatut sivustot ja ympäristöt 

Opin ovi -projektien kehittämiä verkossa olevia palveluita

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti 
www.opinovi.fi/koordinaatioprojekti



Sivusto ja alue Jatkuvuus?
Sopimukset?

Kohderyhmät Koulutus-
infoa

Oppilaitosten
yhteystietoja

Verkko-ohjaus-
mahdollisuus

Puhelinpalvelu tai 
ajanvaraus 
tapaamiseen

S-posti-
neuvonta- ja 
ohjaus

Ohjauksen 
välineitä /
materiaalia

www.aikuiskoulutusep.fi
Etelä-Pohjanmaa (laajat palvelut)

Sopimus voimassa Aikuiset
Yritykset 

+ + + + + Asiakkaalle 

www.kopase.fi
Etelä-Savo (laajat palvelut)

Projekti 12/2014 asti Aikuiset + + + + + Asiakkaalle

www.opastin.fi
Keski-Pohjanmaa (laajat palvelut)

Sopimus voimassa Aikuiset Yritykset + + logojen takana + + +

www.aikuiskoulutuksenvoima.fi
Pohjois-Karjala  (laajat palvelut)

Sopimus voimassa Aikuiset + + logojen takana + + + Asiakkaalle
Ohjaajalle

www.kymiedu.fi
Kymenlaakso (laajat palvelut)

Sopimus voimassa Aikuiset Yritykset + + + +

www.opintori.info
(+ aluesivut) P-Pohjanmaa

Sopimus voimassa Aikuiset + + + + Ohjaajalle

www.opiskelijaksi.net
Uusimaa

Sopimus voimassa Aikuiset Nuoret + + + Asiakkaalle 
(nuoret)

www.aikuisopiskelu.fi
Keski-Suomi  (saattaa loppua)

Sopimus voimassa Aikuiset
Yritykset

+ + +

www.opinraitti.fi
Kainuu 

Sopimus voimassa Aikuiset
Yritykset

+ + + Asiakkaalle

www.opinoviturku.fi Varsinais-Suomi Projekti 6/2014 asti Aikuiset + + + Asiakkaalle

www.sataovi.fi Satakunta
On palvelukartta

Sopimus voimassa Aikuiset, yritykset + + Asiakkaalle 
Ohjaajalle

www.uraoviry.fi
Etelä-Pirkanmaa

Sopimus voimassa Toimintaa kuvaava 
verkkosivusto + 
yhteystiedot

www.ohjauspiste.fi
Itä-Uusimaa

- Aikuiset, yritykset + + Asiakkaalle
OhjaajalleAikuisohjauksen koordinaatioprojekti 

www.opinovi.fi/koordinaatioprojekti



 
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti/21.1.2014 

  

 

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

ALUE OSOITE Sisältö Rahoitus ja ylläpito projektin jälkeen 

Etelä-
Pohjanmaa 

www.aikuiskoulutusep.fi  
 
hilkka.tuominiemi@sedu.f
i 

 

 

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. 

AikuiskoulutusEP -sivuston ylläpitoa hoidetaan Palvelupiste-
AikuiskoulutusEP ja EPn Aikuiskoulutusfoorumin yhteisen 
sihteerin toimesta, joka tekee osan tunneista Opinlakeus- 
verkostolle. Projektien päättymisen jälkeen, 6/2014 ei ole 
vielä tiedossa, kuka ja ketkä sivuston päivittämisestä 
vastaavat. Tavoitteena on saada projektien päättymisen 
jälkeen toimiva yhteistyörengas, joka on myös paikallisen 
ELO yhteistyön koordinoinnin tuotos. 

Sivustolla olevan alueellisen koulutustarjottimen osalta 
päivitys jää Opinlakeus-oppilaitosverkostolle, sikäli, kun 
koulutusorganisaatiot maksavat jäsenmaksut entiseen tapaan. 

Etelä-Savo www.kopase.fi 
 
maarit.heinikainen@esedu.
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-Savo). Etelä-Savossa toimivat 
oppilaitokset päivittävät ja ylläpitävät palvelussa omia 
koulutustarjontatietojaan. 

 
 

Kopase.fi -sivuston jatkosta emme ole vielä sopineet, koska 
palvelua ylläpitävä OpinOvi Etelä-Savo -projekti jatkaa vuoden 
2014 loppuun saakka. Ennen kopase.fi - jatkopäätöstämme 
haluamme myös tietää miten ”liitymme” valtakunnalliseen 
opintopolku.fi -sivustoon. Kopase.fi jatko käsitellään 
maakunnallisessa ELO-yhteistyöryhmässä. 



 

  

ALUE OSOITE Sisältö Rahoitus ja ylläpito projektin jälkeen 

Itä-Uusimaa www.ohjauspiste.fi 
 
taina.paananen@edupoli.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 ja sivuilla on paljon linkkejä muihin 
palveluihin.  

Emme ole saaneet tietoa yhteyshenkilöltä tilanteesta. 
Sivustolla ei ole ollut aktiivista toimintaa projektin jälkeen. 

Kainuu www.opinraitti.fi 
 
oili.harkonen@kao.fi 

Opinraitti Kainuun (päättynyt 31.10.2011) tuottama palvelu.  Opinraitti.fi on edelleen aktiivisessa käytössä. Portaalin 
ylläpidosta on tehty yhteistyösopimus mukana olevien 
koulutusorganisaatioiden välillä (Kainuun ammattiopisto, 
Kainuun kesäyliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Aikuis- 
ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA, Kajaanin lukion 
aikuislinja, Hyrynsalmen kansalaisopisto, Kainuun Opisto, 
Mieslahti, Kaukametsän opisto, Kajaani, Kianta-Opisto, 
Suomussalmi, Kuhmon kansalaisopisto, Paltamon 
kansalaisopisto, Puolangan kansalaisopisto, Sotkamon 
kansalaisopisto). Ylläpidon kustannuksista vastaavat mukana 
olevat tahot. Portaalin seurannasta ja kehittämisestä vastaa 
työryhmä, johon kuuluu edustajat kaikista organisaatioista.  
Portaalin päivittäminen ja sopimuksen mukainen laskutus 
hoidetaan Kainuun ammattiopiston kautta. 

Vaikka TE-toimisto ei ole sopimuksessa mukana, portaali on 
TE-toimistoissa hyvin aktiivisesti käytössä neuvonta- ja 
ohjauspalveluissa. 

Keski-
Pohjanmaa 

 www.opastin.fi 
 
yhteyshenkilö hakusessa 

Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -projektin (päättynyt 31.10.2013) tuottama 
palvelu. Palvelu elinvoimainen. 
http://www.youtube.com/watch?v=s5hoqGNtXBk  

OPASTIN.FI - palvelun toiminta jatkuu vakiintuneena 
toimintana Yhteistyösopimus: Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 
 
 



 

 

 

  

ALUE OSOITE Sisältö Rahoitus ja ylläpito projektin jälkeen 

Keski-
Suomi 

www.aikuisopiskelu.fi 
 
eeva.makinen@jao.fi 

Ei ole Keski-Suomen Opin ovessa tuotettu portaali, vaan aiemmin jo 
olemassa oleva verkkosivu, johon on linkitetty Keski-Suomen Opin oven 
tuottama neuvonta- ja ohjauspalvelu Opin ovi Keski-Suomi. 
Puhelinpalvelu on päättynyt, mutta ohjausta annetaan sähköpostin kautta. 
Aikuisopiskelu.fi -sivusto toimii. 

Verkoston toiminnasta on tehty yhteistyösopimus, jonka on 
allekirjoittanut kymmenen toimijaa. 
 
Puhelinpalvelu on päättynyt, mutta ohjausta annetaan 
sähköpostin kautta. 

Keski-
Uusimaa 

www.opiskelijaksi.net 
 
otto.ala-nissila@keuda.fi 

 

 

Opiskelijaksi.net on ohjauksen portaali, jossa esitellään Uudenmaan 
koulutustarjonta ja annetaan apua valintoihin. Nuorisoasteen koulutusta ja 
aikuiskoulutusta käsittelevä sisältö on jaettu omiin osioihin. 
Aikuiskoulutuksen osalta sivustolla ei ole tietoa alkavista koulutuksista. 
Aikuisten osuus portaalista on KUUMA Opin ovi -projektin (päättynyt 
30.6.2012) toteuttama palvelu. Toimii edelleen. 

Portaalin ylläpidosta on tehty sopimus, jonka on 
allekirjoittanut seitsemän koulutuksen järjestäjää. Ylläpidon 
rahoittavat sopijaosapuolet. Aikuisten ja nuorten 
sähköpostipalvelu toimii, mutta käyttö vähäistä. 
Ajanvarauspalvelu lopetettu (ei käyttöä, asiakkaat eivät ole 
varanneet tätä kautta aikoja) 

Kymen-
laakso 

 www.kymiedu.fi 
 
eija.leinonen@ekami.fi 

 

Koulutusneuvonta Kymiedu palvelee eri elämäntilanteissa olevia aikuisia 
koulutus- ja uravalintatilanteissa. 
 
Koulutusneuvonta Kymiedu on Kymenlaakson alueen 
koulutusorganisaatioiden yhteinen palvelu, joka sisältää tällä hetkellä 
verkkopalveluja ja puhelinpalvelun (toimintaa tarkoitus jatkaa). Palvelu 
kehitetty Opin Ovi Kymi -projektissa (31.12.2012) ja toimii edelleen. 
Palvelua toteuttavien organisaatioiden johdon edustuksella on tapaaminen 
4.2.2014. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella ja päättää, mihin suuntaan 
Koulutusneuvonta Kymiedun palvelumuotoja kehitetään. 
 
Palvelun toteutuksesta vastaava yhteistyöryhmä piti marraskuun 
loppupuolella oman kokouksensa. Kokouksessa tehtiin ehdotus 
organisaatioiden johdolle siitä, miten Kymiedun toimintaa jatkettaisiin. 
Näkyvimpänä muutoksena ehdotuksessa se, että neuvontapisteissä 
tapahtuvasta päivystyksestä luovutaan. Neuvontapistepäivystystä ei tämän 
vuoden alusta enää ole toteutettu - vaikka virallista siunausta ei vielä ole. 

Sopimuksen sisältöä uudistettaneen kevään 2014 aikana. 
Sopijaosapuolet tällä hetkellä:  
 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotka 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola 
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 
Kouvolan seudun ammattiopisto 
 
TE-toimistot eivät allekirjoittaneet sopimusta - eivät siis ole 
mukana. 
 



 

  

ALUE OSOITE Sisältö Rahoitus ja ylläpito projektin jälkeen 

Pohjois-
Karjala   

www.aikuiskoulutuksenvo
ima.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. 

Hankkeen jälkeen toiminta jatkuu TE-toimiston tiloissa 
AIVO- neuvonta-, ohjaus- ja tietopalvelupisteenä. Toiminnan 
rahoittaa neljä oppilaitosta, jotka olivat hankkeessa mukana eli 
AMK, yliopisto, aikuisopisto ja Luovi. Jokainen oppilaitos 
koordinoi toimintaa vuorovuosina ja kaikki osallistuvat 
toimintaan eli ohjaukseen, neuvontaan ja tietopalveluun. 

Pohjois-
Pohjanmaa 

www.opintori.info 
 
kati.korento@oamk.fi 

Pohjois-Pohjanmaalla toimivat verkkosivut ja puhelinpalvelu. Jatkaa 
toimintaansa. 

OAMK vastaa kustannuksista: verkkoalusta vuosimaksu ja 
puhelinjärjestelmä, sähköpostiosoite. Yhteyshenkilö toimii 
pääylläpitäjänä, käyttäjät päivittävät tapahtumat jne. Facebook 
on aktiivinen (tapahtumat löytyvät sieltä). Verkkosivujen 
tapahtumakalenterista näin ollen ehkä luovutaan. 
Ohjausverkoston yhdyshenkilönä toimii pääylläpitäjä. 

Varsinais-
Suomi 

www.opinoviturku.fi 
 
aija.huhtamaki@turunakk.
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. 
 

Verkkosivujen ylläpito päättyy projektin päättyessä eli 
30.6.2014. Kartoitetaan mahdollisuuksia siirtää informaatio 
Varsinais-Suomen TE-toimiston verkkosivujen alle. 
Selvitetään OpinOvi palvelupisteen toiminnan jatkuvuus ja 
edellytykset sekä yhteistyösopimuksen tarpeellisuus kevään 
2014 aikana. 

Etelä-
Pirkanmaa 

www.uraoviry.fi  
 
minna.kotilainen@uraovir
y.fi 

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan – projektissa (päättynyt 30.6.2013) kehitetyn 
Opin Ovi -neuvontapisteen vakiinnutus yhdistyspohjaisena palveluna. Ura 
Ovi ry:ssä tuetaan työnhakijoita ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Palvelussa 
tarjotaan työnhakijoille uravalmennusta, työhönvalmennusta sekä 
ryhmämuotoista valmennusta. 
 
Yrityksiä tuetaan löytämään osaavaa työvoimaa yritysten palvelukseen ja 
lisäksi autetaan yrityksistä irtisanottuja työntekijöitä verkoston voimalla 
eteenpäin. 

Rahoittajat: ELY – keskus Pirkanmaa, Valkeakosken 
kaupunki. 2013 - 2015. Tulevaisuudessa toiminnalle haetaan 
rahoitusta työttömien yhdistysten tavoin sekä muita 
rahoitusmuotoja käyttäen. Toimintaa voidaan myös rahoittaa 
myymällä palveluja. 

Sivusto on info-sivu siitä, mitä Uraovi tekee ja miten voi ottaa 
yhteyttä. 

Satakunta www.sataovi.fi  
 
ulla-
maija.heino@winnova.fi 

Sataovi on palvelukartta, josta löytyy Satakunnan alueen 
aikuisopiskeluun liittyvät aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen 
ohjauspalvelut ja palveluntarjoajat. Sivusto toimii eri tasoilla toimivien 
ohjaustoimijoiden työkaluna ja (aikuis)opiskelusta kiinnostuneiden 
tietolähteenä. 

Sopimus, joka on tehty 30 organisaation kanssa. Mukana on 
ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, yleissivistävä, vapaa 
sivistystyö, TE-toimisto, ELY, erilaisia yhdistyksiä. 
Verkostosopimuksin on varmistettu sivuston päivittäminen ja 
kehittäminen. Sivuston kustannukset hoitaa 
koordinaatiovuorossa oleva toimija (2 v. kerrallaan) 
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