LAPIN OPIN OVI
Lapin Opin ovi on aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke
(1.8.2008–31.12.2011), joka edistää aikuisten koulutusneuvontaa ja opintojen ohjausta
tekevien verkostoituvaa yhteistyötä ja parantaa ohjauspalvelujen saatavuutta, laatua ja
vaikuttavuutta Lapin läänin alueella.

KOHDERYHMÄ
Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt Lapin läänin
opetushallinnon organisaatioissa ja muissa
koulutusorganisaatioissa, työhallinnon yksiköissä ja
yrityksissä

MAANTIETEELLINEN ALUE
Lapin Opin ovi -projekti toimii Lapin läänin alueella.

TOTEUTTAJAORGANISAATIOT
TAUSTA
Lapin Opin ovi kuuluu valtakunnalliseen Opin ovi hankeperheeseen, joka toteuttaa ”Osuvuutta ja
kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluihin” -kehittämisohjelmaa. Ohjelman
vastuuviranomaisina ovat Opetusministeriö ja Työ- ja
elinkeinoministeriö.
Alueellisia Opin ovi -projekteja tukevat valtakunnalliset NUOVEprojekti (neuvontaa ja uraohjausta verkossa + tutkimusosio),
ERKKERI- ja STUDIO -koulutusprojektit. Aikuisohjauksen
koordinaatioprojekti ohjaa ja tukee alueellisia projekteja.

TAVOITTEET

Päätoteuttajaorganisaatiot ovat Lapin ammattiopisto ja
Lapin TE-keskus.
Osatoteuttajina ovat Ammattiopisto Lappia, Itä-Lapin
ammattiopisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja KemiTornion ammattikorkeakoulu.
Yhteistyökumppaneina ovat Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston Avoin yliopisto, Lapin TEtoimistot, Rovalan Setlementti ry., Tornion kansalaisopisto,
Inarin kansalaisopisto, Tornion Työvoimalasäätiö, ItäLapin työhönvalmennussäätiö, Kalotin oppimiskeskussäätiö, Revontulisäätiö, Inarin kunta, kirjastotoimi,
Lapin oppisopimuskeskus, Outokumpu Stainless Oy,
Tornio, Stora Enso, Veitsiluodon tehtaat, Kemi, Hotelli
Inari, StaffPoint Oy, Rovaniemi

• perustaa tiiviissä verkostoyhteistyössä maakunnallinen
aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto
• kehittää ja kokeilla toisen asteen ammatillisen ja korkeaasteen opintojen ohjauksen, koulutusneuvonnan ja hakevan
toiminnan hyvistä käytännöistä rakennettua toimintamallia
• vahvistaa aikuisten ohjauksen toimijoiden asiantuntijuutta
ja käytännön ohjaus- ja verkostotyötaitoja

PROJEKTISSA SYNTYVÄT TUOTTEET
• Maakunnallinen aikuisten opinto-ohjauksen ja
koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli
• Maakunnallinen aikuisten ammatillisen opintojen
ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto

LISÄTIETOJA
Lapin Opin ovi, hallinnoija Lapin ammattiopisto, Palvelualat
Projektipäällikkö Päivi Kilja, paivi.kilja@lao.fi, puh. 020 798 4619
Projektisuunnittelija Kaisa Räisänen, kaisa.raisanen@lao.fi, puh. 020 798 4359
Opin ovi Lapin TE-keskus, hallinnoija Lapin TE-keskus
Projektipäällikkö Tuula Karabiberis, tuula.karabiberis@te-keskus.fi, puh. 010 60 27007
Projektin nettisivut www.opinovi.fi/lappi, mistä saa lisää tietoa myös muista Opin ovi -projekteista sekä valtakunnallisesta
aikuisohjaukseen kehittämistyöstä.
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