
TOIMINTAKERTOMUS 2020  

Suomen opinto-ohjaajat ry: TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020      

Suomen opinto-ohjaajat ry:n tarkoituksena on toimia opinto-ohjauksen kehittämiseksi, ohjaajien 

ammattitaidon parantamiseksi, jäsenten yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä valvoa jäsenistön 

yleisiä ammatillisia etuja vaikuttamalla opetusalan järjestöihin, viranomaisiin ja ohjausalan 

kehittämistyötä tekeviin tahoihin. Ohjausalan kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja laajentaminen 

kuuluvat myös yhdistyksen tehtäviin. 

YLEISTÄ  

Yhdistyksen toiminta oli vuoden 2020 aikana vallinneen koronatilanteen takia erilainen kuin 

normaalisti. Etäkokousjärjetelyin pystyimme kuitenkin pitämään tiivistä yhteyttä 

yhteistyökumppaneihimme ja tekemään meille tärkeää vaikuttamistyötä. Yhdistyksen edustajilla on 

tänä vuonna ollut tiivistä yhteyttä eteenkin Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ) sekä Opetus ja 

kulttuuriministeriön asiantuntijoihin.  

SOPO:n on aktiivisesti ollut mukana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvissä tilaisuuksissa ja 

antanut asiantuntijalausuntoja siihen liittyen. Armi Nurmi on myös ollut mukana OKM:n 

oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmässä. Vahvasti esillä on ollut opinto-ohjauksen asema 

uudistuksessa, ohjauksen laatukysymykset sekä ohjattavien määrä perusopetuksessa ja toisella 

asteella. Viestimme on yksimielisesti ollut, että yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla korkeintaan 200 

ohjattavaa laadukkaan opinto-ohjauksen turvaamiseksi.  

Yhdistys on vuoden aikana tehnyt aktiivista yhteistyötä useiden muiden toimijoiden kanssa Arene, 

Amke, SAK, Euroguidance, Karvi ja TAT.  

OAJ:n valtuustossa olivat Sopo ry:n jäsenet Tapio Lindfors ja Mirja Kopra. Hans Kankkonen on lisäksi 

ollut OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julisti 

vuoden alussa arviointihankkeen peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen toimivuudesta, Hans Kankkonen 

oli hankkeessa Suomen opinto-ohjaajat ry:n edustajana.  

Alue- ja toimikuntaseminaari suunniteltiin järjestettäväksi huhtikuussa Turussa ja ruotsinlaivalla. 

Koronatilanteen takia seminaari siirrettiin ensin syksyksi, ja se jouduttiin loppujen lopuksi perumaan 

kokonaan. Myös tapahtuman vaihtoehtotilaisuus, jota suunniteltiin Tampereella pidettäväksi 

peruttiin.   

OPOPÄIVÄT TAMPEREELLA -KOULUTUSPÄIVÄT 

Pirkanmaan opinto-ohjaajat ry järjesti opinto-ohjauksen valtakunnallisia koulutuspäiviä 6.-8.2.2020. 

Osallistujia oli noin 860 ja yli näytteilleasettajia 100. 

Päivien ohjelmaan kuului mm. vuosikokous, avajaiset, työpajat kouluastettain, vierailuja ja 

näyttelyosastoihin tutustuminen. Päivien pääpuhujat olivat ohjausalan professori Tristram Hooley Iso-



Britanniasta sekä aivotutkija professori Lauri Nummenmaa, Aalto-yliopistosta. Kiitämme 

pirkanmaalaisia onnistuneista Opopäivistä. 

HUOMIONOSOITUKSET 

SOPO ry myönsi vuonna 2020 seuraavat ansiomerkit: 

Hopeisen merkin sai Tapio Lindfors Lapin koulutuskeskus REDU, Hans Kankkonen Merenkurkun 

koulusta, Vaasa, Jaakko Mäkinen Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki, Anna Quagraine Mattlidens 

gymnasium, Espoo.  

Pronssisen merkin sai Mia Gerdt, Tampereen kansainvälinen koulu, Nina Heikkinen, Ritaharjun koulu, 

Oulu,  Merja Kuvaja, Seinäjoen lukio, Tuija Syväjärvi, Lapin AMK 

Opopäivien avajaisissa julkistettiin vuoden opinto-ohjaajaksi HAMK:in kestävän kehityksen 

koulutuksessa opinto-ohjaajana työskentelevä Tarja Juurakko-Koskinen. Vuoden ohjausalan 

gradupalkinnon sai Henna Kaartinen ja Sofia Manthos, Jyväskylän yliopistosta, pro gradullaan 

“Ohjausalan koulutuksesta työhöni saamat valmiudet”  

JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan ottaa jokainen, jolla on opinto-ohjaajan tai 

oppilaanohjaajan kelpoisuus, em. koulutuksessa oleva, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen 

tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi lisäksi 

olla kannatus-, opiskelija-, eläkeläis- ja yhteisöjäseniä sekä yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen 

esityksestä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida opiskelijoita jo opiskeluaikana 

liittymään jäseneksi.  

Vuodenvaihteessa 31.12.2020 yhdistyksen jäsenmäärä oli 1026, joista varsinaisia jäseniä 912, 

opiskelijajäseniä 60, seniorijäseniä 37 ja kunniajäseniä 17. Maksaneiden jäsenten jäsenmäärä oli 

1.1.2020 oli 1056. Jäsenmäärä on hieman laskenut mutta muutos ei ole kuitenkaan merkittävä. 

Jäsenmäärissä on pientä laskua yleissivistävän koulutuksen edustajissa ja nousua, seniorijäsenissä, 

ammatillisen 2. asteen ja korkeakoulun edustajissa. 

Jäseniä, joiden jäsenmaksu oli maksamatta 31.12.2020 oli 89. Heidät katsotaan eronneeksi 1.1.2020. 

Vastaava luku 31.12.2019 oli 87. Muutos ei ole merkittävä kahden edellisen vuoden osalta. 

Varsinaisista jäsenistä ovat ilmoittaneet työskentelevänsä peruskoulussa 292, vuotta 2019 luku oli 

311, peruskoulussa ja lukiossa 43, vuonna 2019 luku oli 45, lukiossa 186, vuonna 2019 luku oli 194, 

ammatillisella toisella asteella 235, vuonna 2019 luku oli 232 ja korkea-asteella 116, vuonna 2019 luku 

oli 112, joista yliopistoissa 23 ja ammattikorkeakoulussa 89. Jäsenistä 40 ei ole ilmoittanut 

koulumuotoa. 

 

  



HALLITUS 

Hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ja jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jokaisen 

toimikausi on 2 vuotta. Hallituksen muodostamisessa pyritään huomioimaan hyvä alueellinen 

edustavuus ja eri kouluasteiden osuus Sopon jäsenmäärässä. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat 

(henkilökohtainen varajäsen suluissa): 

Hallituksen puheenjohtaja Armi Nurmi, Salon lukio ja Salon lukion aikuislinja, Salo 

Varapuheenjohtaja Hans Kankkonen, Vamia, Vaasa (myös sihteerinä 14.11. alkaen) 

(Tuija Ristimella, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi)                     

Sihteeri Tuula Karttunen, SASKY/Ikaalisten kauppaoppilaitos 

(Erika Perander, Vamia, Vaasa) 

Emmi Hannuksela, Peltolan koulu, Vantaa 

(Mia Gerdt, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere)  

Antti Nyman, Peltolan koulu, Vantaa 

(Jyrki Karjalainen, Itäkeskuksen peruskoulu, Helsinki ) 

Sirpa Puikkonen, Gradia, Jyväskylä 

(Virpi Salminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere)  

Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio, Siilinjärvi 

(Anne Siven, Kallaveden koulu, Kuopio) 

Heini Kelosaari, Someron lukio, Somero 

(Anna Quagraine, Mattlidens gymnasium, Esbo) 

Tuija Syväjärvi, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi 

(Paula Lindqvist, Metropolia, Helsinki) 

Hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä olivat: 

Rahastonhoitaja Erja Salminen.  

Jäsensihteeri ja myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä. Myyntineuvottelijana hän vastasi 

ilmoitusmarkkinoinnista, lehtitilauksista ja nettisivuista. 

Yhdistyksen varsinaisia toiminnantarkastajia olivat Tapio Lindfors ja Eero Klemola, 

varatoiminnantarkastajia Heli Aaltonen  ja Pekka Kauttu. 

  



YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereella Tampere talolla, 7. helmikuuta 2020. Kokoukseen 

osallistui 45 varsinaista jäsentä. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa, maaliskuun jälkeen kokoukset 

pidettiin etäkokouksena. 

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Hallitus voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan. Kouluastekohtaiset toimikunnat 

käsittelevät ajankohtaisia, kunkin kouluasteen mukaisia ja kaikille yhteisiä ohjaustoiminnan asioita. 

Hallitus päätti, että kuhunkin toimikuntaan saa kuulua korkeintaan 6 jäsentä. Toimikunnat esittelevät 

käsittelemänsä asiat hallituksessa, joka tekee varsinaiset päätökset.  Toimikunnat suunnittelevat ja 

järjestävät mm. valtakunnallisten koulutuspäivien toimikuntien työpajat ja alueseminaarien 

toimikuntatapaamiset. Tärkeimmistä asioista toimikunnat laativat artikkeleita mm. Opinto-ohjaaja -

lehteen ja sosiaaliseen mediaan. 

Hallitus asetti kokouksessa 3/2020 seuraavat toimikunnat ja työryhmät: 

Perusopetustoimikunta, ammatillisen koulutuksen toimikunta, lukiotoimikunta, 

korkeakoulutoimikunta, KV-toimikunta, työvaliokunta ja lehden toimitusveuvosto.  

PERUSOPETUSTOIMIKUNTA 

Perusopetustoimikunta on toiminut monin tavoin perusopetuksen opinto-ohjauksen kehittämiseksi. 

Toimikunta toi näkökulmia esille useissa yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja 

heille toimitetuissa kannanotoissa. Kaiken kärkenä on ollut suosituksen 200 ohjattavaa per opinto-

ohjaaja esilletuonti eri yhteyksissä.   

Perusopetustoimikunnassa oli vuoden 2020 aikana edustajia laajasti koko Suomen alueelta. 

Toimikunnasta olivat Sopo ry:n hallituksessa Hans Kankkonen (Merenkurkun koulu/Vamia, Vaasa), 

Emmi Hannuksela (Peltolan koulu, Vantaa) ja Antti Nyman (Peltolan koulu, Vantaa).   Toimikunnan 

puheenjohtajana toimi Emmi Hannuksela. Muut toimikunnan jäsenet olivat Jyrki Karjalainen 

(Itäkeskuksen peruskoulu, Helsinki), Tuija Ristimella (Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi) ja Kirsi 

Jarkia (Rieskalähteen koulu, Turku) 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista neljä etäyhteydellä. 

Kevään 2020 aikana toimikunta teki OAJ:n Vipu-sovellukseen peruskoulun oppilaanohjaukseen sopivat 

työaikakategoriat sekä yhdenmukaisti laskurin kategoriat opinto-ohjaaja Petri Niemen tekemän 

vuosityöaikalaskurin kanssa. Nämä työkalut ovat nyt kaikkien peruskoulun opinto-ohjaajien 

käytettävissä.  

Lisäksi vuoden aikana toimikunta valmisteli lausunnot opetuksettomasta perjantaista Suomen 

Rehtoreille, vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutuksen yhteishausta  

Opintopolku-palveluun ja perusopetuksen oppilaanohjauksen päättöarvioinnin kriteereistä 

Opetushallitukselle. Toimikunta on kirjoittanut kannanottoja ja antanut kommentteja 



oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen. Toimikunta on osallistunut oppivelvollisuuden 

laajentamiseen liittyviin tapaamisiin OKM:n edustajien kanssa syksyllä 2020.  

Toimikunnan puheenjohtaja Emmi Hannuksela osallistui OPH:n pedagogisten asiakirjojen 

kehittämisryhmään keväällä 2020. Antti Nyman ja Jyrki Karjalainen ovat toimineet Oma Linja -

hankkeen ohjausryhmässä, jonka lisäksi Jyrki Karjalainen Oma Polku -hankkeen ohjausryhmässä. Hans 

Kankkonen on jäsenenä OAJ:n pedagogisen toimikunnassa. 

LUKIOTOIMIKUNTA 

Lukiotoimikunta toimintakertomus vuosi 2020 

Heini Kelosaari pj. Someron lukio Somero, Anna Quagraine Mattlidens gymnasium Espoo, Nina 
Enkkelä Siilinjärven lukio Siilinjärvi, Tuula Putkuri Raision lukio Raisio, Päivi Poutiainen Kangasalan lukio 
Kangasala, Sari Heiskanen Martinlaakson lukio Vantaa. 

Lukiotoimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Tämän lisäksi koostimme vuoden aikana 
sähköpostin välityksellä kannanottoja lukiokoulutuksen ajankohtaisiin asioihin. Lukiotoimikunnan 
jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja paikallisiin lukion opinto-ohjaukseen liittyviin 
seminaareihin ja tapahtumiin. Lukiotoimikunnan palsta on ollut jokaisessa opinto-ohjaajan -
numerossa. Opo-päivien lukioworkshopissa Tampereella käsiteltiin lukiokoulutuksen ajankohtaisia 
aiheita, vaihtoehtoisia pääsymahdollisuuksia korkeakouluihin ja uutta opetussuunnitelmaa opinto-
ohjauksen näkökulmasta. Keskeisimpänä teemana oli käsitellä henkilökohtaisen opintosuunnitelma, 
johon liittyvät seuraavat kolme lomaketta: 1) opiskelusuunnitelma, 2) ylioppilastutkintosuunnitelma 
ja 3) jatko-opinto- ja urasuunnitelma. Lukiotoimikunta on tehnyt tiiviisti yhteistyötä tänä vuonna 
etenkin OPH:n ja Visman kanssa uuden opetussuunnitelman lomakkeiden työstämisessä. 
Opetussuunnitelmatyö ja oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvä valmistelutyö ovatkin työllistäneet 
lukiotoimikuntaa kovasti tänä vuonna. 

Lukion uuden opetussuunnitelman käytäntöjen kehittäminen, oppivelvollisuuden laajenemiseen 
liittyvä valmistelutyö ja ylioppilastutkintoon liittyvät muutokset ovat aiheuttaneet keskustelua koko 
vuoden. Valmistelimme Sopo:n hallitukselle lausunnot, kannanotot ja kyselyt: oppivelvollisuuden 
laajentamisesta ja siihen liittyvistä lakimuutoksista. Tähän asiaan on otettu kantaa lukuisia kertoja 
tämän vuoden aikana. Lisäksi olemme ottaneet kantaa korkeakoulujen valintaperusteiden 
toimivuuteen ja Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin. Lukiotoimikunta seurasi ja otti kantaa lukiokoulutuksen 
kehitystyöhön koko vuoden ajan, sekä tapasi tärkeitä yhteistyökumppaneita.  

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOIMIKUNTA 

Kokoonpano: Hietanen Leena Hyria koulutus Hyvinkää, Karttunen Tuula SASKY/Ikaalisten 

kauppaoppilaitos, Perander Erika Vamia Vaasa, Puikkonen Sirpa pj Gradia Jyväskylä, Salminen Virpi 

Tredu Tampere, Vainionpää Timo Koulutuskeskus Sedu Kurikka 

Toimikunta kokoontui viisi kertaa, joista vain maaliskuun alussa samassa tilassa Tampereella. Muut 

kokoukset Teamsin välityksellä. 

Toimikunta on työskennellyt opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajien aseman parantamiseksi 

ammatillisessa koulutuksessa. Toimintavuotta kuitenkin kuvaa hämmennys niin työyhteisöissä kuin 

yhdistyksen toiminnassakin: olemme totutelleet etäohjaukseen, vuorolukuun, kasvomaskeihin, 

visiireihin, käsidesiin ja turvaväleihin. 



Toimikunta työskenteli reformissa tehtyjen jo myönnettyjen virheiden korjaamiseksi. Tavoittelimme 

toisen asteen kaikkien opiskelijoiden tasavertaista kohtelua opinto-ohjauksen näkökulmasta. 

Opiskelijoilla on oikeus saada samanlaista ja saman laajuisesti opinto-ohjausta toisella asteella 

riippumatta koulumuodosta. Suomen opinto-ohjaajat ry:n kannanotto koskien ammatillisten 

perustutkintojen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien 1 osp arviointia marraskuussa kiteytti asian 

päättäjille. 

Toimikunta on omalta osaltaan ollut mukana uuden oppivelvollisuuslain valmistelussa yhdessä toisten 

toimikuntien ja SOPO:n hallituksen kanssa pitkin vuotta. Samoin opinto-ohjauksen riittävän 

resursoinnin turvaaminen ja ohjattavien määrän määritteleminen 200 ohjattavaa / opinto-ohjaaja. 

Olemme saaneet lausuntopyyntöjä, joihin emme kaikkiin ole katsoneet tarpeelliseksi vastata, koska 

ne eivät ole olleet opinto-ohjauksen keskiössä. Toimikunta toivoo, että SOPO:n asiantuntijuutta 

kysytään jatkossakin opinto-ohjauksen kannalta merkittäviä asioita valmistellessa. 

Kevään sopimusneuvottelut olivat ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille iso pettymys. Epätasa-

arvo vapaajaksojen määrässä verrattuna opettajiin jäi edelleen voimaan. Sitä ei paljon lievitä, vaikka 

ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle opinto-ohjaajalle saatiin 

uuteen sopimukseen tuntuva kuoppakorotus ja palkat ovat sen jälkeen samalla tasolla muiden 

opettajien kanssa ensi vuoden alusta. Edelleenkään emme kuitenkaan ole tasa-arvoisia vapaajaksojen 

osalta: opettajat 12 viikkoa ja opinto-ohjaajat 10. Opettajiin verrattuna meidän 

lisäkoulutusvaatimustamme ei edelleenkään huomioida palkassa. 

KORKEAKOULUTOIMIKUNTA 

Toimikunnassa oli kuluneen toimikauden aikana kuusi jäsentä.  Toimikunnan puheenjohtajana toimi 

Tuija Syväjärvi Lapin ammattikorkeakoulusta. Jäseninä toimikunnassa olivat Siru Kilpilampi LAB 

ammattikorkeakoulu Lahti ja Lappeenranta, Paula Lindqvist Metropolia ammattikorkeakoulu Helsinki, 

Kati Mäenpää Oulun ammattikorkeakoulu Oulu ja Oulainen, Mikko Siitonen Turun 

ammattikorkeakoulu Turku ja Kati Viitanen Tampereen yliopisto, Tampere. 

Toimikunta kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa, joista neljä kertaa kokonaan Teamsissa vallitsevan 

koronatilanteen vuoksi. Myös maaliskuun kokous ajoittui juuri koronapandemian alkuun, eikä kaikki 

päässeet osallistumaan työnantajan osallistumismääräysten vuoksi. Vuoden aikana toimikuntaa sekä 

jäsenistöä on edelleen puhuttanut opinto-ohjaajien puutteelliset ja sopimattomat työtilat. Opinto-

ohjaajilla ei kaikissa korkeakouluissa ole omaa työtilaa, vaan tila tulee varata jostain erikseen 

ohjaukseen. Tämä keskustelu jatkunee. 

Tampereen Opopäivien korkeakoulutoimikunnan osuudessa esiteltiin CampusOnline-portaalia. 

Esittelijänä toimi CampusOnlinen projektipäällikkö Sanna Simola Turun Ammattikorkeakoulusta. 

Esitys oli erinomainen ja puhutteli korkeakoulujen opinto-ohjaajia. CampusOnlinen opintoihin 

osallistuneilta opiskelijoita oli kysytty mielipiteitä kursseista, mutta Opopäivien tilaisuuden 

osallistujilta nousi esille toive vastaavasta kyselystä myös opinto-ohjaajille. Tällöin saataisiin myös 

ohjauksen näkökulmaa. CampusOnlinen aktiivitoimijat laativat kyselyn ja korkeakoulutoimikunta 

antoi kommenttinsa sekä lähetti kyselyn Sopo:n korkeakoulun jäsenille sekä Tampereen Opopäivien 

korkeakouluseminaariin ilmoittautuneille vastattavaksi. 

Kyselyyn vastattiin aktiivisesti eli 42 korkeakoulujen opinto-ohjaajaa vastasi siihen. Kyselyn mukaan 

opinto-ohjaajat ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä portaaliin ja sen tarjontaan. CampusOnline 



laajentaa opiskelijoiden mahdollisuutta oman osaamisen kehittämisen ja opintojen suorittamiseen 

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Toki tarjontaan toivottiin lisättävän esimerkiksi 

eri alojen pakollisia opintoja. 

Korkeakoulutoimikunnan puheenjohtajalla on ollut varapuheenjohtajuus Oiva − Oman osaamisen 

tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeen ohjausryhmässä.  

KANSAINVÄLINEN TOIMIKUNTA 

Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana toimi Hans Kankkonen (Merenkurkun koulu, Vaasa), 

Jäseninä toimikunnassat olivat Heli Piikkilä (Tampereen kansainvälinen koulu FISTA), Peter Edelsköld 

(Novia, Turku), Mia Gerdt (Tampereen kansainvälinen koulu FISTA), Antonia Lindqvist (Gymnasiet 

Grankulla, Kauniainen) Tony Valtonen (Mattlidens gymnasium, Espoo). Kansainvälinen toimikunta 

kokoontui vuoden 2020 aikana kolme kertaa ja lisäksi kävimme keskustelua sähköpostilla sekä 

WhatsApissa. Kansainvälinen toiminta oli vuoden aikana koronatilanteen takia hyvin rajoittuntuta, 

mm. IAEVG:n konferenssi Riiassa jouduttiin siirtämään keväälle 2021. 

Vuoden 2020 aikana kansainvälinen toimikunta sai valmiiksi SOPO:n ruotsin- ja englanninkieliset 

nettisivut, jotka julkaistiin huhtikuussa. Toimikunta vastasi Euroguidancen kyselyyn kansainvälisen 

toiminnan luonteen tilannekartoituksesta ja ennakoinnista.  

Suomen opinto-ohjaajat ry kuuluu kansainväliseen IAEVG -järjestöön Pohjoismaisen ohjausalan 

järjestön (NFSY) jäsenenä. SOPO ry:n edustajat NFSY:n hallituksessa olivat Peter Edelsköld ja Mia Gerdt 

sekä varajäseninä Hans Kankkonen ja Tony Valtonen. NFSY:n puheenjohtajuus siirtyi vuoden 2020 

aikan Islannista Ruotsiin, vuosikokous jouduttiin koronan takia siirtämään syksylle. Silloinkaan ei 

päästy kokoontumaan Reykjavikiin, ja tästä syystä kokous pidettiin 3.10.2020 etäkokouksena. SOPO 

ry:n edustajina mukan olivat Peter Edelsköld ja Mia Gerdt.  

SOPO:n ja IAEVG:n yhteyshenkilönä ja kansallisena kirjeenvaihtajana toimi Mia Gerdt.  

TYÖVALIOKUNTA 

Työvaliokuntaan kuului pj. Armi Nurmi, vpj. Hans Kankkonen ja sihteeri Tuula Karttunen. 

LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO 

Toimitusneuvoston puheenjohtajana ja lehden päätoimittajana toimi Jukka Eero Vuorinen, muina 

jäseninä toimitussihteeri Aki Tulikari, myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä ja hallituksen edustajana 

Emmi Hannuksela. Lehden toimitusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja vastannut SOPO ry:n 

tiedotustoiminnasta. Jäsenlehti Opinto-ohjaaja ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden 

toimitusneuvosto seurasi lehden laatua ja ilmoitusten markkinointia.  

Lehteen on riittänyt hyvin mainoksia koko vuoden ajan. Mainosmyynti ylitti asetetun tavoitesumman 

viimeisen lehden mennessä painoon. Vuoden lopussa painopaikka päätettiin pitää samana edullisen 

hinnan ja hyvän laadun vuoksi. Lisäksi toimikunnat miettivät tahoja, joille lehti on syytä lähettää 

automaattisena jakeluna ja listaan lisättiin tiede- ja kulttuuriministeri sekä edustajat Arenesta, työ- ja 

elinkeinoministeriöstä, Suomen yliopistojen rehtorineuvostosta ja SAMOKista. 



TIEDOTUSTOIMINTA 

SOPO ry tiedotti asioista Opinto-ohjaaja -lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja Twitterissä sekä 

Facebook-sivuilla.  

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 

Vuoden 2020 aikana Suomen opinto-ohjaajat ry on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot 

13.2.2020  Toiselta asteelta valmistuvia kohdellaan eriarvoisesti korkeakouluvalinnassa 
arvosanojen siirtämisen osalta  

6.3.2020  Lausunto vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen 
koulutukseen perusopetuksen oppilaanohjauksen ja yhteishaun 
näkökulmasta 

1.6.2020  Lausunto opetuksettoman perjantain puolesta 
 
10.6.2020  Suomen opinto-ohjaajat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi       
 
24.9.2020  Perusopetuksen oppilaan oppimsen ja osaamisen arvoinit: päättöarvioinnin 

kriteeriluonnokset OPH-3170-2020 
 
6.11.2020  Oppivelvollisille tarkoitettu kansanopistojen oppivelvolloiselle suunnatun 

vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista OPH-3850-
2020. 

 
10.11.2020 Suomen opinto-ohjaajat ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan 

Sivistysvaliokunnalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 
20.11.2020 Suomen opinto-ohjaajat ry:n kannanotto koskien ammatillisten 

perustutkintojen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien 1 osp arviointia 
 

Yhdistys on vuonna 2020 ollut mukana seuraavissa työryhmissä, hankkeissa ja tilaisuuksissa: 

 10.1.2020 Karvi, Nivelet ja siirtymät työryhmä, Helsinki. Hans Kankkonen 

17.1.2020  SAK ja TAT, vuoden opinto-ohjaaja raati, Helsinki. Armi Nurmi 
31.1.2020  Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja 

ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. 
Julkistamistilaisuus, Karvi Helsinki, Hans Kankkonen 

10.2.2020  Aineopettajaliitto Helsinki, Armi Nurmi 
12.2.2020  Oppivelvollisuuden laajentaminen, Opetusministeriö Helsinki, Armi Nurmi 
18.2.2020  Yle Aamutv, Antti Nyman 
5.3.2020  Oppivelvollisuuden laajentaminen, OKM Helsinki, Armi Nurmi 
12.3.2020  Arene Vetovoimahanke, Armi Nurmi 
7.4.2020  Yrityshyvä kilpailun kilpailutoimikunta, Heini Kelosaari, Helsinki (etä). 
17.4.2020  Ohjauksen digiloikka, Raimo Vuorinen, Jyväskylä (etä). 



27.4.2020  Kesälukioseuran vuosikokous, Heini Kelosaari, Helsinki (etä) Heini Kelosaari 
jatkaa hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä Anna Quagraine. 

27.4.2020  YTL ylioppilastutkinnon kehittämis- ja seurantaryhmä, Armi Nurmi Helsinki 
(etä). 

12.5.2020  POE vuosikokous,  Armi Nurmi, Heini Kelosaari, Helsinki (etä). Hans 
Kankkonen on valittu OAJ:n pedagogiseen toimikuntaan. 

4.5.2020  Oppivelvollisuuden pidentämisen seurantaryhmä, Armi Nurmi, Helsinki  
5.5.2020  Yle abitreenit -ohjauksen keskusteluryhmä, Armi Nurmi, Helsinki (etä). 
5.5.2020  Ammattikorkeakoulujen vetovoimaryhmä Arene, Armi Nurmi, Helsinki (etä). 
16.4.2020  Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seurantaryhmä, Armi Nurmi, Jyväskylä 

(etä). 
huhtikuu  Antti Nyman on valittiin Opetushallituksen perusopetuksen pedagogisten 

asiakirjojen kehittämistyöryhmään. 
6.5.2020  Yhteistyötapaaminen Allianssin kanssa, Armi Nurmi, Helsinki (etä). 
14.5.2020  TAMK opinto-ohjaajaopiskelijoiden tapaaminen, Armi Nurmi, Tampere (etä). 
1.6.   Euroguidance kansallinen asiantuntijaryhmä, OPH, Helsinki, Armi Nurmi 
3.6.   Jyväskylän ammattikorkeakoulu opokoulutus, Sirpa Puikkonen 
5.6.  SOPOn jäsenistölle tehtävä sovellus, Tuija Syväjärvi, Antti Nyman, Armi 

Nurmi 
5.6.   LUMA-neuvottelukunta, Mia Gerdt 
9.6.   OOT-ohjausryhmä, Talous ja nuoret TAT, Armi Nurmi 
12.6.   Opinto-ohjauksen pyöreän pöydän keskustelu, OKM, Armi Nurmi 
19.8.   Oppivelvollisuuden laajentaminen, OKM, Heini Kelosaari 
27.8.  Pedagogisten asiakirjojen kehittämistyöryhmä, OPH/etäkokous, Emmi 

Hannuksela 
31.8.   Studievägledardagar på Åland, etäkokous, Hans Kankkonen 
28.8.   ELO-foorumi, etäkokous, Hans Kankkonen 
1.9.   OAJ pedagoginen toimikunta, Helsinki/etäkokous, Hans Kankkonen 
2.9.   Suomen Lukiolaisten liitto, työelämätaidot, Armi Nurmi 
4.9.   Yhteistyötapaaminen, vuoden opo, TAT ja SAK, Armi Nurmi 
4.9.   Yhteistyöpalaveri Visma, Heini Kelosaari ja Anna Quagraine 
7.9.   Verkkokuuleminen asiainhallintjärjestelmästä, Timo Vainiopää 
8.9.   Yhteistyöpalaveri Visma, Heini Kelosaari ja Anna Quagraine 
9.9.   Oppivelvollisuuden laajentaminen, OKM seurantaryhmä, Armi Nurmi 
16.9.   Toinen reitti yliopistoon, verkkotapaaminen, Armi Nurmi  
18.9.  TAT nuorten tulevaisuusraportti, TAT ja nuoret, verkkotapaaminen, Heini 

Kelosaari, Emmi Hannuksela, Tuula Putkuri, Tuula Karttunen,  
25.9.   Oppivelvollisuus seminaari, OAJ, verkkotapaaminen, Armi Nurmi 
30.9.   Pedagoginen toimikunta, OAJ, verkkotapaaminen, Hans Kankkonen 
3.10.   NFSY:n vuosikokous, verkkotapaaminen, Mia Gerdt ja Peter Edelsköld 
19.10.  Keskustelutilaisuus yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen tutkinnon 

osan perusteluonnoksesta, OPH, verkkotapaaminen, Leena Hietanen 
26.10.  Korkeakoulujen saavutettavuus, OKM, verkkotapaaminen, Armi Nurmi, Nina 

Enkkelä 
28.10.  Työ- ja elinkeinoministeriön tapaaminen, naisten hakeutuminen energia-

alalle, TEM, verkkotapaaminen, Heini Kelosaari 
29.10.   Oppivelvollisuuden laajentaminen, OKM, Armi Nurmi 
29.10.   Pedagoginen toimikunta, OAJ, verkkotapaaminen, Hans Kankkonen 
29.10.  Ylioppilastutkinnon kehittämisryhmä, Ylioppilastutkintolautakunta, 

verkkotapaaminen, Armi Nurmi 
30.10.   POE-seminaari, OAJ, verkkotapaaminen, Hans Kankkonen, Nina Enkkelä 



30.10.  Opinto-ohjauksen kehittäminen, OKM, verkkotapaaminen,  pk-toimikunta ja 
Armi Nurmi 

30.10.   Oma linja 2.0 -ohjaustyöryhmä, OPH, verkkotapaaminen, Antti Nyman 
2.11.   Opinto-ohjauksen kehittämisryhmä, OKM, verkkotapaaminen, Armi Nurmi 
6.11.  Opinto-ohjauksen kehittäminen, OKM, verkkotapaaminen, pk-toimikunta ja 

Armi Nurmi 
6.11.  Aineopettajaliitto ry. vuosikokous, verkkotapaaminen, Heini Kelosaari ja 

Armi Nurmi 
10.11.  Korkeakoulujen saavutettavuus webinaari, OKM, verkkotapaaminen, Armi 

Nurmi 
17.11.   OKM, Korkeakoulujen saavutettavuus, Heini Kelosaari 
19.11.   AMKE yhteistyöpalaveri Ammatillisista opoille -tilaisuuden suunnittelu, Sirpa  

Puikkonen 
 23.11.   Opinto-ohjauksen kansalliset päivät, työpaja, OPH, Armi Nurmi 
 24.11.   Pedagoginen toimikunta, Hans Kankkonen, Tuija Mäntsälä 
 25.11.   Euroguidance OPH, Armi Nurmi 

26.11.   OOT-ohjausryhmä, TAT, Armi Nurmi 
3.12.   Lukion opinto-ohjaus, OPH, Armi Nurmi 
4.12.   Ammattikorkeakoulujen vetovoimahanke, ARENE, Armi Nurmi 
10.12.   Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmä, OKM, Heini Kelosaari 
11.12.   OKM ja SOPO:n tapaaminen, Oppivelvollisuuden laajentaminen, Emmi  

Hannuksela, Antti Nyman, Kirsi Jarkia, Jyrki Karjalainen, Timo Vainionpää, 
Heini Kelosaari, Hans Kankkonen 

11.12.   OPH lukion opetussuunnitelma webinaari, Anna Quagraine 
14.12.   A-studio, Oppivelvollisuuden laajentaminen, Jyrki Karjalainen 
16.12.   Pedagoginen toimikunta, Hans Kankkonen, Tuija Mäntsälä 
18.12.   AMKE Väylät auki -hanke, Emmi Hannuksela, Erika Perander 
 

TALOUS JA JÄSENMAKSUT 

Jäsenmaksun suuruus oli 50 euroa, opiskelijoiden jäsenmaksu oli 27 euroa ja seniorijäsenten 

ainaisjäsenmaksu, 100 euroa. Toimintakauden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. 

Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Turun Tilikeskus  Oy. 

Suomen opinto-ohjaajat ry 

 


