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HYVÄT OPSIALAISET 
 
Sivistystoimen johdon eettiset periaatteet 

Sivistystoimen johdon eettiset periaatteet julkaistiin Valtakunnallisilla sivistystoimenjohdon 
neuvottelupäivillä 1.-2.2019 Helsingissä. Miksi eettisiä periaatteita tarvitaan tässä ajassa? 
Tutkimusten mukaan vahva eettinen kulttuuri vähentää työn kuormittavuutta ja uupumusta 
(Huhtala 2014). Eettisillä periaatteilla voidaan ehkäistä epäeettistä työotetta ja kiinnittää 
huomiota epäkohtiin ja tunnistaa niitä.   

Kuntaliitto julkaisi tämän vuoden alussa kunnan eettiseen toimintaan liittyvän raportin, 
jossa se kannustaa kuntia laatimaan omat eettiset ohjeensa. Sen pohjalta myös Opsia 
aloitti eettisten periaatteiden valmistelun. Niistä keskusteltiin hallituksen kokouksissa, 
jäsenet antoivat kommenttejansa ja keskustelu jatkui vielä kesäkuun vuosikokouksessa, 
jossa vuosikokous antoi luonnoksen pohjalta hallitukselle valtuudet hyväksyä ne 
viimeistellyssä muodossa 6.8.2019. 

Monet ammatti- ja asiantuntijajärjestöt ovat hyväksyneet omat eettiset ohjeensa 
jäsenistönsä työn tueksi. OAJ on julkaissut opetustyön eettiset periaatteet muutama vuosi 
sitten ja Suomen rehtorit ovat tehneet saman vuoden 2018 alussa.  

Sivistystoimen johdon eettiset periaatteet julkistettiin sivistystoimen neuvottelupäivillä ja ne 
on julkaistu myös Opsian verkkosivuilla: https://peda.net/yhdistykset/opsia/ajankohtaista/sjepl 

Linkki Kuntaliiton sivuille: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-
johtaminen/korruptio-ja-eettisyys  

      

Sivistyksen suunta palkinto 2019 Marju Taurulalle 

Tämän vuoden Sivistyksen suunta –palkinnon sai 
filosofian maisteri, Järvenpään palvelualuejohtaja Marju 
Taurula. Suomen Kuntaliitto ja Opetus- ja sivistystoimen 
asiantuntijat Opsia ry palkitsivat Taurulan Sivistystoimen 
neuvottelupäivillä. - Sivistystoimen johdon toimenkuvassa 
tapahtuneet muutokset ovat vaatineet myös viranhaltijalta 
halua ja kykyä uudistua ajassa. Marju Taurula on työssään 
osoittanut, että häneltä löytyy molempia, kertoo Kuntaliiton 
opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta. Marju 

Taurula on onnistunut ammentamaan koulutuksestaan ja monipuolisesta 
työkokemuksestaan kehittämisideoita, jotka hän on kuntajohdon kentällä aktiivisena 
toimijana ja keskustelijana tuonut myös muiden käyttöön. Opsia onnittelee lämpimästi 
Marju Taurulaa!   
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Kohti 2020-luvun sivistyskuntaa seurantaraportti julkaistiin 
 
Seurantaraportissa tuodaan esille Sivistyskunta 2020 -valmennuksen kokemuksia, tuloksia 
ja syntyneitä kehittämissuosituksia. Opsia käynnisti yhteistyökumppaniensa kanssa 
syksyllä 2018 vuoden mittaisen Sivistyskunta 2020 – valmennuksen Opetushallituksen 
rahoituksella. Valmennusprosessiin liittyi aineiston kokoaminen ja prosessin seuranta.  
 

Strategisen prosessin onnistumisen avaintekijöistä voidaan tiivistetysti sanoa 
seuraavaa:  
1) tärkein avaintekijä on hyvin suunniteltu ja johdettu kehittämisprosessi,  
2) alkuvaiheessa on luotava yhteisesti hyväksytty ja merkityksellinen visio, päämäärä 
kehittämistyölle. Se motivointi ja innostaa osallistujia,  
3) avoin ja tavanomaisia hallinnon rajoja ylittävä keskustelu on merkityksellistä,  
4) ammatillinen keskustelu vaatii onnistuakseen avoimuutta ja rohkeuttakin tarttua 
tärkeisiin asioihin rakentavan kriittisesti,  
5) kehittämistyössä tulee olla riittävät henkilöstöresurssit ja tarpeeksi aikaa,  
6) kehittämismyönteisyyttä ei voi oppia muuten kuin käytännön työn kautta ja se yleensä 
leviää ammatillisen dialogin ja verkostoitumisen myötä,  
7) kehittämisprosessiin tulee luoda hyvä ilmapiiri, jotta voidaan hyvin avoimesti ja 
rehellisesti jakaa kokemuksia ja ideoita,  
8) hyvä luottamus ja vertaistuki edistävät kehittämisprosessia ja siihen liittyvää 
verkostoyhteistyötä 

Seuraavassa kuviossa ovat strategisen prosessin onnistumisen avaintekijät ulkokehällä: 

 

Tutustu koko raporttiin tästä linkistä: https://peda.net/yhdistykset/opsia/ajankohtaista/osk2sl 
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Oppivelvollisuusiän pidentäminen 

Opetusministeriön yksi kärkitavoitteista on korottaa oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. 
Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen 
koulutuksen. Tavoitteena on myös kehittää toisen asteen valmistavia koulutuksia ja 
nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen 
maksuttomuutta. Tavoitteena on, että lakiesitykset oppivelvollisuuden pidentämisestä 
saataisiin eduskuntaan viimeistään syksyllä 2020 ja uudistus voisi tulla voimaan vuonna 
2021. Asian valmisteluun OKM on perustanut kaksi työryhmää. Opsiaa seurantaryhmässä 
edustaa varapuheenjohtaja Peter Johnson.  

 

Kolmas Sivistystoimen johdolle suunnattu Huippujohtajakoulutus 
käynnistyi ensimmäisellä jaksolla 

Kuntaliitto toteuttaa yhteistyössä Opsian kanssa kolmannen sivistystoimen 
huippujohtajaohjelman, jossa koulutetaan sivistystoimen johtoa strategiseen johtamiseen 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelma tarjoaa lisäksi vertaistukea ja edistää 
verkostoitumista. Noin vuoden kestävä koulutus sisältää lähiopetusta sekä välitehtäviä 
yhteisellä työskentelyalustalla. Ohjelmaan valittiin hakumenettelyn kautta 30 sivistystoimen 
johtajaa eri puolilta Suomea. Hakijoita oli paljon ja vain noin puolet voitiin ottaa tähän 
koulutukseen. Sivistysjohtajien täydennyskoulutusta tarvitaan edelleen lisää ja jatkoa 
tullaan hakemaan seuraaville vuosille.  
 

 
Lähde mukaan BETT-messuille 
 
Opsia järjestää opintomatkan BETT-messuille Lontooseen 2020. Opsialaisille on messujen 
lisäksi järjestetty erilisiä tapaamisia esimerkiksi Google education ja IBM education kanssa 
sekä kouluvierailu. Matkan ajankohta on 22.-25.1.2020. Olisitko kiinnostunut lähdetään 
mukaan opintomatkalle ja tutustumaan yhteen maailman isoimmista opetusteknologina 
messuista yhdessä kollegoiden kanssa?  
 
Ennakkoilmoittautumiset marianne.joronen@opsia.fi 
viimeistään 8.11.2019 mennessä. Matkan hinta on 
noin 1400 euroa, joka sisältää lennot, majoituksen 
aamiaisineen, yhden illallisen ja ryhmäohjelman ja 
messuille osallistumisen. Tarkempi ohjelma tulossa. 
 
Lisätietoja tapahtumasta: https://www.bettshow.com/  
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Sivistyksen sivuhuone 24.1.2020 
 
Opsian verkostoitumistilaisuus Sivistyksen sivuhuone pidetään pe 24.1.2020 klo 16-18 
Helsingin Messukeskuksessa. Mielenkiintoisia esityksiä tulossa! Merkkaa kalenteriin! 
 
Educa-messuille voi jo rekisteröityä! Educalla on 25-juhlavuosi ja kansainvälistä ohjelmaa. 
https://educa.messukeskus.com/ 
 

 
Opsian hallitus vuonna 2020 
 
Varsinaiset jäsenet:  
 
Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Marjo Kyllönen, Jarkko Lahtinen ja Merja Koivisto 
jatkavat sekä uutena varsinaisena jäsenenä hallitukseen valittiin Ylöjärven sivistysjohtaja 
Matti Hursti. Varapuheenjohtajana toimii Peter Johnson ja puheenjohtajana Virpi 
Lehmusvaara. 
 
Varajäsenet: 
 
Anu-Liisa Kosonen ja Kaisu Toivonen jatkavat sekä  
uusina varajäseninä Sodankylän sivistysjohtaja Anne Onnela ja  
varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Alakoskela, Siuntion kunnasta. 
 
Opsian kunniapuheenjohtajia ovat Aulis Pitkälä, Markku Suortamo ja Tapio Holopainen.  
 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara   Peter Johnson 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
 

 


