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Hyvää syksyn alkua opsialaiset 
 
Opsian vuosikokous pidettiin pe 21.8.2020 Sokos hotelli Triplassa paikan päällä sekä 
etämahdollisuudella. Vuosikokouksen aluksi johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta piti 
esityksen oppivelvollisuuden uudistamista koskevasta lakiesityksestä. Terhi Päivärinnan 
esitys on tämän jäsenkirjeen liitteenä. 
 
Oppivelvollisuuden laajentamisen lakiesityksen keskeinen sisältö on hyväksytty sivistyksen 
ja innovaatioiden ministeriryhmässä 25.8.2020. Eduskuntaan lakiesitys menee 
lokakuussa, ilmeisesti 5.10.2020. Lakiluonnosta on päivitetty lausuntopalautteen (262 
lausuntoa) perusteella. Aikaisemmasta vahvistetaan ohjauksen ja opetuksen rahoitusta ja 
oppimateriaalien rahoitusta lisätään. Koulumatkatuen raja nousee viidestä kilometristä 
seitsemään. Laajennetun oppivelvollisuuden on määrä tulla voimaan vuonna 2021 ja sen 
piiriin tulee ensi vuonna 9. luokan päättävät oppilaat.  
 
Kannattaa seurata lakiluonnoksen etenemistä ja varautua kuntien talousarviovalmistelussa 
riittäviin toisen asteen koulutuksen määrärahoihin. 

 
Vuosikokous valitsi Opsian hallituksen puheenjohtajiston vuosille 2021-2022:  
 
Virpi Lehmusvaara (puheenjohtaja)  
Peter Johnson (varapuheenjohtaja)  
 
Hallituksen jäsenet vuodelle 2021:  
 
Varsinaisina jäseninä 
 
Matti Hursti, Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Merja Koivisto, Marjo Kyllönen, Jarkko 
Lahtinen  
 
Varajäseninä:  
 
Mirva Alakoskela, Anu-Liisa Kosonen, Anne Onnela, ja uutena varajäsenenä 
opetuspäällikkö Katriina Sulonen Paraisten kaupungista. 
 
Kunniapuheenjohtajat: Tapio Holopainen, Markku Suortamo ja Aulis Pitkälä 
 
 
 
 
 

http://www.opsia.fi/
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Opintomatka 
 
Opsian vuoden 2020 opintomatka järjestetään Islantiin ja opintomatkan teemana on 
hyvinvoinnin johtaminen. Koronatilanteesta johtuen opintomatka tehdään huhtikuussa 
2021. Lähetämme jäsenillemme tarkennetut tiedot lokakuussa 2020.  
 
 
Tulevia tapahtumia  
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 30.9.-1.10.2020  
on valitettavasti peruutettu. Korvaava yksipäiväinen etätapahtuma Sivistystoimen 
ajankohtais - Extra järjestetään 27.10.2020. Saatte pian ilmoittautumistiedot.  
 
 
Varhaiskasvatus-messut 2020 järjestetään virtuaalitapahtumana 
Vallitsevan koronapandemian vuoksi Varhaiskasvatus-messuja ei järjestetä tänä syksynä 
Finlandia-talolla. Virtuaalimessut järjestetään.  
 
Virtuaaliset Varhaiskasvatus-messut ovat avoinna koko messuviikon 19.–23.10. ja 
huipentuvat varsinaiseen tapahtumapäivään pe 23.10., jolloin koulutusluentojen 
livestriimaus lähetetään. 
 
Educa-messut 2021 
 
Educa-messut ovat 29.-30.1.2021 aiheena: 
Tulevaisuuden sivistys – kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen merkitys 
Perjantaina on jatkettu aukioloaika klo 19-20 ja musiikillinen osuus. 
Kv-osuus tehdään yhteistyössä (OPH, OKM, OAJ, Messukeskus) 
Messukeskus tarjoaa ilmaiset maskit kävijöille kaikissa Messukeskuksen järjestämissä 
tapahtumissa. https://messukeskus.com/korona/  
 
Opsian Sivistyksen sivuhuone -verkostoitumistilaisuus on pe 29.1.2021 klo 16.00-18.00. 
Merkitse kalenteriin! 
 
 
Hyvää syksyä toivottaen 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 

http://www.opsia.fi/
https://messukeskus.com/korona/
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Parahin sivistystoimen johtotehtävissä työskentelevä 
 
Haasteellisista ja poikkeuksellisista ajoista huolimatta on tärkeää kehittää itseään. 
Jyväskylän Koulutusjohtamisen instituutti tarjoaa siihen mahdollisuuden.  
Tutustu koulutuskokonaisuuteen seuraavan tekstin myötä. 
 
terveisin Opsia ry ja Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutti 
 
 
Johdetaan yhdessä, JYK2 –  
Koulutusjohtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus  
15 op, syksy20 - talvi21 
 
Tämä monimuotoinen, ajankohtainen ja tulevaan suuntautuva johtajuuskoulutus on 
suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen, taiteen 
perusopetuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja sivistyskuntien 
johtotehtävissä toimiville.  
 
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on parantaa koulutuksen, opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taitoja 
johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa. Koulutuksen tuloksena toimipaikat 
prosesseineen ovat paremmin johdettuja, oppivia ja kehittyviä yhteisöjä. 
 
Ajankohta 
 
Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy marraskuussa 2021 (seuraava toteutus tulossa 
v. 2021-22). 
 
Kohderyhmä 
 
OPH:n rahoittama henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja 
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain 
(628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, 
aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä sivistystoimen johtotehtävissä 
työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 
  
Tämä koulutuskokonaisuus on suunnattu äsken luetelluilla koulutusasteilla työskentelevän 
henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa on 80 opiskelijapaikkaa, 
jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneet jakautuvat oman kasvatus-ja 
koulutusmuotonsa perusteella viiteen pienryhmään, johon kuhunkin otetaan n. 16 
osallistujaa. Alustavat pienryhmät ovat: varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, vapaa 
sivistystyö ja toimialajohtajat. Lisäksi nämä ryhmät jaetaan edelleen kahtia kertyneen  
johtajakokemuksen määrän perusteella. Pienryhmien paikkamäärä tai kokoonpano voi 
muuttua ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. 

http://www.opsia.fi/
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Toteutus 
 
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät kaikille kasvatus- ja 
koulutusmuodoille yhteisiä lähikoulutuspäiviä, erillisiä tutorryhmätapaamisia, ennakko- ja 
oppimistehtäviä sekä verkko-opintoja. 
 
Lähipäivät pidetään Jyväskylässä, Helsingissä sekä yksi valinnaisista jaksoista Mikkelissä. 
Koulutus on osaamisen jakamista verkossa, kasvokkain ja pienryhmissä. 
 
Toimialajohtajien ryhmän tutoreina toimivat: 
 
 Mirva Alakoskela 
 Varhaiskasvatuspäällikkö  
 Siuntion kunta 
 mirva.alakoskela@siuntio.fi  

puh. 050 386 0827 
 
 Markku Suortamo 
 Kouluneuvos, Jyväskylä 
 suortamo@live.com  

puh. 050 9183069 
 
 
Aloitusjakso 7.-8.10.2020 
 

Kaikille yhteinen, ke-to 7. ja 8.10.2020 --> mahdollisesti reaaliaikainen 
etätoteutus 

 
Lisätiedot 
 
1. Linkki nettisivuille: https://r.jyu.fi/DeQ  
 
2. Koulutukseen hakeutuminen:  

** HAE MUKAAN TÄMÄN LINKIN KAUTTA ** 
 
3. Tarkemmat tiedustelut 
 Sanna Koivisto 
 Koulutussuunnittelija / Coordinator 
 

Koulutusjohtamisen instituutti / Institute of Educational Leadership 
 PL 35 (Ruusupuisto RUU D423.7) 
 40014 Jyväskylän yliopisto 
 puh. +358 40 682 4185 

sanna.k.koivisto@jyu.fi   
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