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Koulutuslinkkilista
Koulutus ja sähköinen haku
www.opintopolku.fi - löydä, vertaa, hae!
Opintopolku on kehittyvä palvelu, josta löydät tietoa
tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri
oppilaitoksissa.
www.kansanopistot.fi - kansanopisto-opinnot
www.kurssihaku.fi - lyhytkestoinen aikuis- ja
henkilöstökoulutus
www.avoinamk.fi - avoin ammattikorkeakoulu
www.avoinyliopisto.fi - avoin yliopisto
www.taydennyskoulutus.fi - yliopistojen
täydennyskoulutus
www.kesayliopistot.fi - kesäyliopistot
www.oph.fi - opetussuunnitelmien ja tutkintojen
perusteet
www.osaan.fi - ammatilliset näyttötutkinnot,
tutkintojen osaamisvaatimukset
www.te-palvelut.fi/koulutukset -haku
työvoimakoulutukseen, koulutusvahti

Ammatit, työelämä
www.ammattinetti.fi - ammattialat, ammatit,
haastattelut, uratarinat
www.foreammatti.fi - ammattien työllisyysnäkymiä ja
työnantajien arvostama osaaminen
www.asiointi.mol.fi/avo - ammatinvalintaohjelma
www.toissa.fi - korkeakouluista valmistuneet
työelämässä

www.osao.fi/oppisopimus - opiskele
oppisopimuksella Oulun seudun ammattiopistossa
www.popo.fi - opiskele oppisopimuksella PohjoisPohjanmaan oppisopimuskeskuksessa
www.ksak.fi/oppisopimuspalvelut - opiskele
oppisopimuksessa Koillis-Suomen
Aikuiskoulutuksessa

Ulkomaat
www.cimo.fi - kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskus
www.maailmalle.net - yleistietoa maailmalle
lähtemisen vaihtoehdoista
www.europass.fi - asiakirjakansio, joka auttaa
opiskelijaa tai työntekijää osoittamaan osaamisensa
Euroopassa
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot - tutkintojen
rinnastaminen, Eurydice tietoverkko
eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä
www.nuorisovaihto.fi/etusivu - Allianssin
nuorisovaihto ulkomaille

Täydennys- ja jatkokoulutus
Pohjois-Pohjanmaalla
Markkinointi-instituutti:
www.markinst.fi
Opiframe Oy:
www.opiframe.com

Opintojen rahoitus
www.kela.fi - opiskelijalle opintojen rahoituksesta
www.koulutusrahasto.fi - aikuiskoulutustuki
opintovapaalle jäävälle
www.tyj.fi - työttömyyskassojen yhteisjärjestö

Oppisopimus

POHTO – Kehittämis- ja koulutuskeskus:
www.pohto.fi
Rastor:
www.rastor.fi
Vuolle:
www.vuolleoulu.fi

www.oppisopimus.net ja www.oppisopimus.fi - tietoa
oppisopimuksesta
www.luovi.fi - Opiskele oppisopimuksella Luovissa
www.markinst.fi - opiskele oppisopimuksella
markkinointi-instituutissa Oulun yksikössä
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Oppilaitoksia Pohjois-pohjanmaalla
Ammatilliset oppilaitokset:
Ammattiopisto Luovi:
www.luovi.fi
Haapaveden opisto:
www.haapop.fi

Lukiot ja etälukiot:
https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/
www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/etaopetus
www.elukio.fi/
www02.oph.fi/etalukio/lukiot.html
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut:

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä:
Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen,
Piippola ja Ylivieska
www.jedu.fi
Kainuun Ammattiopisto:
www.kao.fi
Kalajoen kristillinen opisto:
www.kkro.fi/
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus:
www.ksak.fi
Kuusamo Kansanopisto:
www.kuusamo-opisto.fi
Oulun Diakoniaopisto:
www.sdo.fi
Oulun konservatorio:
www.ouka.fi/oulu/oulun-konservatorio

Avoin yliopisto:
www.oulu.fi/avoinyliopisto
Oulun yliopisto:
www.oulu.fi/yliopisto
Avoin ammattikorkeakoulu:
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoinammattikorkeakoulu
Centria Ammattikorkeakoulu:
http://web.centria.fi
Diakonia Ammattikorkeakoulu:
www.diak.fi
Oulun Seudun ammattikorkeakoulu:
www.oamk.fi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Oulun Palvelualan Opisto:
www.opao.fi
Oulun Seudun Ammattiopisto:
www.osao.fi
PSK – Aikuisopisto:
www.psk.fi
Raahen Ammattiopisto:
www.raahenao.fi
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu:
www.rpkk.fi
Ylivieskan seudun musiikkiopisto:
www.ylivieska.fi/musiikkiopisto
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