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MERKITTÄVÄ KANSAINVÄLINEN TUNNUSTUSPALKINTO RAIMO VUORISELLE 

 

Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta on saanut NCDA:n myöntämän korkea-arvoisen 

tunnustuksen "Presidential Award" huippuosaamisestaan ja työstään ohjausalalla. Vuorinen on en-

simmäinen suomalainen NCDA:n tunnustuspalkinnon saaja.  

NCDA:n puheenjohtajan professori Spencer Nilesin mukaan Raimo Vuorisen valinta tunnustuspalkin-

non saajaksi oli helppoa. ”Vuorinen on maailmanlaajuisesti yksi arvostetuimmista asiantuntijoista 

teknologian ohjauskäytössä sekä ohjauksen toimintapolitiikan kehittämisessä. Ohjausalan ammatti-

kunta on hyödyntänyt hänen asiantuntijuuttaan useaan otteeseen löytääkseen tapoja parantaa ja 

kehittää ohjauspalveluja eri maissa. Näin on tehnyt myös NCDA, joka on maailman vanhin ohjausalan 

keskusjärjestö. Meillä (NCDA) on kunnia tehdä yhteistyötä tohtori Vuorisen kanssa ohjauksen ja ylei-

sen politiikan kehittämiseksi kaikkialla maailmassa", perustelee professori Spencer Niles. 

Vuorinen on ensimmäinen suomalainen NCDA:n tunnustuspalkinnon saaja .  

”On suuri kunnia vastaanottaa NCDAn kunniapal-

kinto. Koen tämän palautteena kansainvälisestä 

yhteistyöstä, jossa eri tahojen kanssa on pyritty 

tarkastelemaan elinikäistä ohjausta, alan ammatti-

laisten koulutusta ja tutkimusta osana laajempaa 

yhteiskunnallista kehitystä. Uudet työn tekemisen 

muodot koskettavat myös ohjausalaa. Tämä pal-

kinto on myös huomionosoitus koko Suomen yli 

50-vuotiselle monialaiselle ohjausosaamiselle, 

Jyväskylän yliopistolle ja Koulutuksen tutkimuslai-

tokselle. Haluankin jakaa sen kaikkien kollegoiden 

ja yhteistyötahojen kanssa" kertoo Raimo Vuori-

nen. 

Työssään Vuorinen on keskittynyt elinikäisen oh-

jauksen toimintapolitiikkaan, monialaisten palve-

lujärjestelyjen kehittämiseen ja arviointiin sekä 

tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäytön edis-

täminen. Hän on ohjausalan ohjauspolitiikan kan-

sainvälisen tutkimusverkoston ICCDPP:n hallituk-

sen puheenjohtaja ja on toiminut kansainvälisen 

keskusjärjestön IAEVG:n varapresidenttinä vuosina 

2011-19. 

 

Teksti: Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 
jaana.h.kettunen@jyu.fi 

 

  


