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Arvoisat opsialaiset, tulevaisuuden sivistyskunnan tekijät 
 
 
Pieni, mutta tehokas joukko opsialaisia oli tutustumassa Brysselissä Euroopan 
parlamenttiin 17.-18.10.2016.  
- Euroopan Unionin sivistyssektori näkee Euroopan suurimpia haasteita pakolaisuuden 
tuoman humanitäärisen kriisin, maanosamme demografisen muutoksen, palvelujen ja eri 
elämänalueiden digitalisaation sekä koko Eurooppaa koskettavan (perustaitojen) 
osaamisvajeen. (Erityisasiantuntija Johanna Koponen, Suomen pysyvä edustusto)  
 
Suomi on Euroopassa ja Eurooppa on Suomessa. Siksipä nämä kaikki kehitysredit 
näkyvät myös Suomessa ja vaikuttavat sivistystoimialaan kunnissa. 
 

 
 

Sivistystoimen johdon neuvottelupäivien satoa 
 
Suomessa keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluista ja suunnitellusta kuntakentän 
muutoksesta käydään päivittäin mediassa ja varmaan jokaisessa kunnassakin. 
Tulevaisuuden sivistyskunta oli Sivistystoimen neuvottelupäivien teemana 6.-7.10.2016. 
Oli ilo nähdä niin monia opsialaisia paikalla. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisestanne 
ja hyvistä keskusteluista.  
 
Tulevaisuuden sivistyskuntaa innovoitiin ryhmissä, joihin osallistujat oli jaettu kuntakokojen 
mukaan. Alla olevassa kuvassa on Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-
Vehviläisen esittelemä ryhmätyön tulos isojen kuntien koonnista ryhmäkeskustelusta.   
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Ryhmätyön tulos kuviona. 

 
Tiekartta vuoteen 2025 kuvaa tulevaisuuden sivistyskunnan päätehtävää. Miten saadaan 
uusi kunta tuottamaan kestävää hyvinvointia kuntalaisille? Nyt on aika avata strateginen 
keskustelu omassa kunnassasi, miltä tulevaisuuden kunta näyttää, mitkä ovat sen 
vetovoimatekijät ja kuinka sitä johdetaan. Sekä miten globaalit haasteet vaikuttavat sinun 
kunnassasi ja kuinka ne ratkaistaan?   
 
                                                  
Sivistystoimen johdon neuvottelupäivien yhteydessä Kuntaliitto ja Opsia ry myönsivät 
Sivistyksen suunta  - palkinnon 2016 Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälälle. Hän on 
myös Opsian kunniapuheenjohtaja.  
 

– Sivistystoimi tarvitsee vahvaa strategista johtamista varsinkin nyt, kun suuri 
osa kunnan palvelu-toiminnasta on eriytymässä maakuntatason 
organisaatioon. Tämän muutokseen kohtaamiseen on Aulis Pitkälä antanut  



 Opsia ry:n jäsenkirje 3/2016 31.10.2016 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry 

www.opsia.fi 
 

 

 
 
omalla toiminnallaan hyvät eväät ja hän on toiminut edelläkävijänä tällä 
saralla, sanoi Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta.  
 – Pitkälän pääjohtajakaudella kuntien opetustoimen ja Opetushallituksen 
yhteistyö on vahvistunut. Pitkälä on ollut käynnistämässä KuntaKesu-
hankkeen ja siihen liittyvän kehittämiskouluverkostotoiminnan, mikä on 
osaltaan lujittanut valtion opetustoimen hallinnon ja kunnallisen 
opetushallinnon välistä vuorovaikutusta ja luottamusta. 
 
Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat vuosittain kunta-alan toimijan, joka on 
vaikuttanut kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen. Aulis Pitkälä 
on työtehtäviensä lisäksi toiminut myös lukuisissa erilaisissa luottamustehtä-
vissä koulutuksen ja kulttuurin saralla.  
(Kuntaliiton tiedote 6.10.2016)   

 

 
 
 
Sivistyksen sivuhuone 27.1.2017 kello 16.00 Messukeskus kokoustila 206 
 
Lämpimästi tervetuloa Educa messujen aikana Sivistyksen sivuhuoneeseen  27.1.2017 
kello 16.00. Illan pääpuheenvuoro on Aulis Pitkälällä vuoden 2016 Sivistyksen suunta – 
palkinnon saajalla. Tilaisuuden juontavat Peter Johnson ja Virpi Lehmusvaara. Tarjolla siis 
antoisia keskustelu kollegoiden kanssa, lasillinen kuohuvaa & pientä purtavaa ja musiikkia. 
 
 



 Opsia ry:n jäsenkirje 3/2016 31.10.2016 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry 

www.opsia.fi 
 

 

 

 

Valtionavustushaku 

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun, jonka tavoitteena on tukea uuden 
pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden 
mukaista kehittämis- ja koulutustoimintaa. 

Valtionavustusta myönnetään tutoropettajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 
sekä tutoropettajien toimintaan (hakuaika 14.10.–15.11.2016) sekä kokeilu-, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaan (hakuaika 14.10.–30.11.2016). 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen julkisti syyskuun alussa Uusi 
peruskoulu -ohjelman, jolla toteutetaan hallituksen kärkihanketta. Ohjelmassa uudelle 
peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat 
sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. 

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/uusi_peruskoulu_-
ohjelman_valtionavustushaku_alkanut 
 
 
Huippujohtajakoulutus 
 
Huippujohtajakoulutukseen oli runsaasti hakijoita ja pystyimme ottamaan mukaan vain 30. 
Runsas hakijoiden määrä kertoo siitä, että sivistystoimenjohdon koulutusta tarvitaan ja 
tulemme jatkossakin koulutuksia järjestämään. Uutta kokonaisuutta suunnitellaan jo.  
 
 
Oikein värikästä talven odotusta kaikille 

 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara 
puheenjohtaja 


