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Mielestäni on todella tärkeää, että opinto-ohjauksessa otetaan huomioon tasa-arvo tekniikan 
aloilla. Näen myös, että prosessi saattaa olla pitkä ja aihe on jokseenkin haastava.   
 
Näen kyllä, että kehitystä on luvassa ja sitä on jo paljon tullutkin. Voidaan sanoakin, että tänä 
vuonna naisia on hakenut paljon enemmän tekniikan aloille.  
 
Miksi naisia on hakenut enemmän tekniikan aloille? Hyvin todennäköisesti syitä ovat esimerkiksi 
tekniikan alojen mahdollisuuksien esiin tuominen, asiasta puhuminen entistä enemmän ja sen 
näyttäminen, että on ihan normaalia, että naisetkin työskentelevät tekniikan aloilla.   
 
Ihmisiä alkaa heidän kasvaessaan kiinnostamaan se, mitä he näkevät ja kuulevat. Itse näen, että 
merkitsevä vaihe nuoren, esimerkiksi yläasteikäisen, ihmisen elämässä, on se, kun tulee valita 
opiskelupaikka. Mihin yläasteen jälkeen hakeutuu - onko se ammatillinen oppilaitos vai lukio, mikä 
kiinnostaa.  
 
Toki merkitsevyys pätee, jos ihmisellä on haaveena alanvaihto. Tämä ajatus sai minut miettimään 
omaa ammatillisesta oppilaitoksesta alkanutta urapolkuani tekniikan alalla. Se, miten itse päädyin 
tekniikan alalle oli puhtaasti sattumaa. Isäni ehdotti, että miltä kuulostaisi tällainen sähkö- ja 
automaatiotekniikka. Minulla ei ollut muutakaan mielessäni, joten hakeuduin sinne.  
 
Rivien välistä on ehkä luettavissa, että yläasteen opinto-ohjaus ei ollut antanut minulle mitään 
eväitä oman urani suunnitteluun. Yhteishakupäivänä opinto-ohjaaja toimi oikeastaan vain 
teknisenä tukena ja lätki viime hetken ideoita hukassa oleville oppilaille perustuen puhtaasti 
hänen näkemykseensä miesten ja naisten ammateista.  
 
Ehkä pointtina edellisessä on se, että opinto-ohjaajan, joka on kuitenkin alanvalinnassa 
merkittävässä osassa, olisi pitänyt luoda tämä kiinnostus ja informaatio mahdollisuuksista 
aikaisemmin. Ei varsinkaan noin nuoressa iässä voi olla kiinnostunut asioista, joiden olemassaoloa 
ei tiedosta.  
 
Haluaisin korostaa palautteen antamisen tärkeyttä. Tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, että 
varsinkin naisilla vielä näin miesvaltaisella alalla saattaa aina välillä tulla epävarma olo itsestään ja 
tekemisestään. Mietitään, että onko minusta oikeasti tähän. Se, mikä on kasvattanut minun omaa 
itsevarmuuttani, on ollut huomata pärjääväni todella hyvin. Omia saavutuksiaan ei kuitenkaan aina 
näe, jolloin hyvän palautteen saaminen tuo boostia omaan tekemiseen. Hyvän palautteen 
saaminen ammatillisessa oppilaitoksessa on varmaankin syy, minkä takia minä olen lähtenyt jatko-
opiskelemaan. Tämän kautta sain myös tietoa siitä, että mahdollisuuksia on enemmän.  
 
Opiskeluaikanani ammatillisessa oppilaitoksessa opettajani olivat hieman huolissaan, että miten 
tulen pärjäämään alalla. Toki olin itsekin - ainoana tyttönä jätkien seassa opiskelemassa sähköstä. 



Aika kului ja aloimme päästä jyvälle sähkön perusteista. Tässä vaiheessa sain ensimmäisen kerran 
opettajalta hyvää palautetta laskutaidoistani ja hän sanoi, että varmasti pärjäisin 
ammattikorkeakoulussa. Toisetkin opettajat alkoivat pidemmällä opintojani kehottamaan minua 
ajattelemaan jatko-opintoihin hakeutumista.   
 
Valmistuttuani sähkö- ja automaatioasentajaksi päätin hakea ammattikorkeakouluun 
automaatiotekniikan linjalle. Ensimmäinen päivä koitti ja tottumuksesta ajattelin olevani ainut 
nainen meidän luokallamme. Sainkin hämmästyä, sillä meitä olikin peräti viisi naista aloittamassa 
opiskelujaan. Oli mahtavaa huomata, että muitakin naisia oikeasti kiinnostaa ala.  
 
Päästyäni opinnoissa pidemmälle eteen tuli töiden hakeminen, mikä oli ehkä stressaavin vaihe. 
Pääsin työhaastatteluihin ja sainkin positiivisia kommentteja: hienoa, että on olet lähtenyt tälle 
linjalle, osaajia tarvitaan ja olisi vielä hienoa saada enemmän naisia alalle! Kääntöpuolena on myös 
tullut niin sanotusti ylistämisen kanssa epäilyjä. Olen muutamissa haastatteluissa törmännyt 
siihen, että minun motivaatiotani kyseenalaistetaan. Ilmeisesti joidenkin mielestä saatankin 
puolivälissä työsuhdettani vain päättää, että tämä ei olekaan alani. Yhdessä haastattelussa jouduin 
myös huomattavasti keskivertoa enemmän todistelemaan, että osaan tiettyjä ammattiin kuuluvia 
asioita ja olen pätevä.  
 
Onnekseni olen päässyt ja valinnut työpaikkani niin, että tällaisesta kyseenalaistamisen ilmapiiristä 
ei ole ollut tietoakaan. Työnantajani ja se porukka, jonka kanssa olen tehnyt töitä, ovat jakaneet 
saman aatteen kanssani: jos nainen on hakenut alalle niin hän, jos joku tietää mitä haluaa ja 
häneltä löytyy se motivaatio. Ainakin kaikki ne naiset, jotka tunnen tekniikan aloilta ovat 
äärimmäisen motivoituneita alaa kohtaan ja se näkyy heidän kaikessa tekemisessään.   
 
Haluaisin painottaa vielä uratarinoiden tärkeyttä. Uratarinoita on hyvä olla eri taustaisilta ihmisiltä 
ja eri koulutusasteilta - niin yläasteelta, toisella asteelta kuin korkeakouluistakin. Tehdään ihmiset 
tietoisiksi mahdollisuuksista. Jää sitten heidän päätöksekseen kiinnostuvatko he tekniikasta niin 
paljon, että voisivat kuvitella työskentelevänsä sen parissa! Roolimallien merkitys on siis tärkeää. 


