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Arvoisat opsialaiset 
 
 
Terveisiä ISTP2019 – International Summit on the Teaching Profession Summitista. Suomi 
toimi isäntämaana tämän vuoden tapaamisessa. ISTP:ssa yhteiseen keskusteluun 
osallistuvat opetusministerit ja opetusalan ammattijärjestöjen puheenjohtajat. Opsian 
puheenjohtajana pääsin seuraamaan mielenkiintoista noin 20 maan välistä keskustelua. 
Päällimmäisenä jäi tunne siitä, että meidän tulee olla tyytyväisiä. Tilanteemme, 
vähättelemättä haasteitamme, on kansainvälisesti vertailtuna omaa luokkaansa. Eri 
toimijoiden välillä vallitsee luottamus.  
 
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toi esille yhdessä avauspäivien 
puheessa erinomaisesti sen, että koulutusta kehitetään yhteisesti, kumppaneina. Mukana 
ovat niin kansallinen taho, ministeriö ja opetushallitus, kunnat ja paikallinen hallinto, 
opettajien ammattijärjestö, huoltajat, oppilaat, tutkimuslaitokset, järjestöt ja tärkeät 
sidosryhmät. Tämä on Suomen vahvuus. Näenkin tärkeimpänä tulevaisuuden tehtävänä 
sen, kuinka kaikki tärkeät osapuolet tuodaan vielä paremmin yhteen keskustelemaan 
koulutuksen tulevaisuudessa.  
 
ISTP 2019 pääteemoina olivat johtaminen, varhaiskasvatus ja kestävän kehityksen koulut. 
Varhaiskasvatus oli ensimmäistä kertaa nostettu yhdeksi ISTP:n tärkeimmäksi teemaksi.  
 
 
Yhteinen esitys edunvalvonnan edistämisestä 
 
Suomen rehtorit, Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat (Kajo) ja lastentarhanopettajien 
liitto ovat tehneet esityksen johtajien edunvalvonnan edistämisestä. 
OAJ:n ja maamme opetusalan esimiesjärjestöjen yhteistyön kehittäminen on tärkeä 
kysymys kaikille osapuolille. Esitimme, että OAJ:n kehittäisi järjestöön rakenteen, jossa 
esimiesasioissa olisi paikallisen jäsenpalvelun tukena alueellisia esimiesasioihin 
vihkiytyneitä esimiespalveluntarjoajia. Sopivinta toimintatapaa voisi etsiä alueelliset 
erityispiirteet huomioivien kokeilujen kautta hyvässä yhteistyössä alueyhdistysten 
toimijoiden kanssa. Kerromme asiasta myöhemmin lisää.   
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Sivistyksen sivuhuone 25.1.2019 Educa-Messuilla 
 
 

 
           Stella Polaris       Katri Kalske 

 
    
Opsian Sivistyksen Sivuhuone - verkostoitumistilaisuus pidettiin Helsingin 
Messukeskuksessa Educa-messujen yhteydessä. Tilaisuus keräsi runsaasti opsialaisia ja 
opsian toiminnasta kiinnostuneita ja yhteistyökumppaneita. Saatiin nauttia Stella 
Polariksen Jussi Vatasen ja Annika Poijärven hauskoista improvisaatioesityksistä 
hyvinvoinnin teemoin; ja lisäksi kuultiin ihastuttavia Visertäjiä - Tuusulan Kellokosken 
koulun opettajien kuoroa. Sivistyksen suunta 2018 palkinnonsaaja Lohjan 
hyvinvointijohtaja Katri Kalske piti tilaisuuden juhlapuheen. Keskustelu oli vilkasta 
tarjoilujen ja esitysten lomassa. 
 

    
 
 
Tulevia tapahtumia  
 
OPH:n koulutusalan johtamisen foorumi 10.-11.6.2019 
Scandic Park hotel, Helsinki  
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2103 
 
Opsian vuosikokous 11.6.2019 Scandic Park hotellissa (johtamisen foorumin jälkeen) 
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Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 1.-2.10.2019 Clarion hotel 
Jätkäsaaressa Helsingissä. https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10215 
 
 
Nimityksiä 
 
Opsian hallituksen jäsenelle, johtaja ja vararehtori sekä liikuntatieteiden maisteri Jari 
Kinnulalle on myönnetty opetusneuvoksen arvonimen. Opsia onnittelee opetusneuvos Jari 
Kinnulaa! 
 
 
Sivistyskunta 2020 -valmennus   
 
Opetushallituksen rahoittama Sivistyskunta 2020 – johtoryhmien valmennus -
kokonaisuus on toteutettu syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. 
Valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on ollut tukea kuntien sivistystoimen johtoa 
valmistautumisessa sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. 
 
Sivistystoimen johtoryhmille suunnattu Sivistyskunta 2020 valmennus toteutettiin 
pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki), Oulussa ja Kuopiossa. Kiitokset isäntäkaupunkien 
sivistystoimelle tuesta valmennukselle niin tilojen kuin kahvitustenkin osalta. 
 
Osallistujat edustavat 36 kuntaa Akaasta Ylitornioon. Johtoryhmät olivat hyvin 
edustettuina.  
Valmennuksessa jaettiin oman kunnan kokemukset muiden osallistujien kanssa. Bench 
markkaus toimi erinomaisesti. Oman kunnan strategisten suunnitelmien tekemiseen oli 
myös varattu runsaasti aikaa. 
 
Valmennuksen lisäksi ajankohtaispanosta toivat Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(opetusneuvos Aija Rinkinen), Opetushallitus (opetusneuvos Pia Kola-Torvinen), 
Kuntaliitto (johtaja Terhi Päivärinta) Koulutusjohtamisen instituutti (esimies Mika Risku) 
sekä Kunta-agentit (Kristiina Hyvärinen, Kuopio; Tanja Ståhlberg, Helsinki; Piritta Pietilä-
Litendahl, Oulu sekä Lape hankekoordinaattori Jaana Koski, OPH).  
 

After Work – tilaisuuksissa yhteistyökumppaneina olivat Suomen Yrittäjät (Jouni Ortju ja 
Joonas Mikkilä) sekä Microsoft (Marianna Halonen ja Tia Ainola).  
 
Kiitokset yhteistyökumppaneille!  
Valmennusta seurataan ja arvioidaan toimintatutkimuksen menetelmin.  
 
Opsia ry on hakenut uutta rahoitusta valmennukselle. Jos Opetushallituksen päätös on 
myönteinen, järjestämme vastaavan valmennuksen pääkaupunkiseudulla, Turussa, 
Tampereella, Oulussa ja joko Joensuussa tai Kouvolassa.  
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Valmennukseen toivotaan mukaan uusia kuntia johtoryhmineen. Nyt toteutettuun 
valmennukseen osallistuneet kutsutaan jatkamaan prosessejaan. 
 
Valmennusterveisin 
 
Markku Suortamo 050 9183069 suortamo@live.com 
Peter Johnson 040 7533991 peter.johnson0402@outlook.com  
Hannu Laukkanen 0400 406939 hannu.laukkanen@propractica.fi  
 
 

                                    
 
 
Opsian / sivistysjohtajan eettiset ohjeet  
 
Opsia ry:n hallitus on laatimassa sivistysjohtajille eettisiä ohjeita. 
 
 
Yhteistyöhankkeet 
 
Opsia on lupautunut yhteistyötahoksi Koulutusjohtamisen Instituutin kanssa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön kärkihankkeeseen KAJO kasvatus- ja koulutusalan johtajuus-
osaamisen valtakunnalliseksi kelpoisuus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusmalliksi. KAJO 
pyrkii huomioimaan kaikkien koulutusjohtajien johtamisosaamistarpeen ja johtamis-
osaamisen koulutuksen. Yhteistyötä toivotaan niin hankkeen tutkimuksen, mallinnuksen ja 
johtopäätösten suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Euroopan unionin hanke European Education Policy Network EEPN, jossa luodaan 
yhdessä komission kanssa EUn koulutuspolitiikkaa. Koulutusjohtamisen Instituutti on 
EEPNn johtoryhmässä, johon kuuluu myös käytännössä kaikki keskeiset Euroopan 
kasvatus- ja koulutusalan työelämäjärjestöt ja European Education Research Association 
EERA. 
Koulutusjohtamisen Instituutti toivoo rakennetta, prosesseja ja käytänteitä, joissa Suomen 
kasvatus- ja koulutusalan toimijat saadaan EEPN-toimintaan mukaan ja tämä on myös 
Opsian toiveena. 
 
Valmisteilla on yhteistyösopimus Koulutusjohtamisen Instituutin ja Japanin Hyogon 
yliopiston välillä sivistysjohtajien kouluttamisessa. Mukaan todennäköisesti myös 
Vanderbiltin yliopisto Yhdysvalloista. Viikon yhteinen intensiiviseminaari Suomessa 
pidetään elokuussa 2020.  Aihiota laaditaan laajemmasta yhteistyöstä. Suunnitelmissa on 
Opsian osallistuminen ko. hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Opsian opintomatka 
 
Opsia järjestää elokuussa opintomatkan Kokkolaan.  
 

 
 
LAPSIYSTÄVÄLLINEN TULEVAISUUS –SEMINAARI 6.8.2019 
 
Arvovaltainen asiantuntijaryhmä totesi HS:n (3.3.2018) artikkelissaan, että ”hyvä 
yhteiskunta asettaa lapset etusijalle. Mikään priorisointi ei voi olla politiikassa tätä  
tärkeämpi”. Kirjoittajien mukaan tasa-arvo on Suomessa ei toteudu, sillä köyhien 
perheiden lapsilla ei ole samoja eväitä elämässä menestymiseen kuin muilla. 
 
”Suomessa elää 120 000 lasta köyhyydessä. Heidän osuutensa on yli 10 %. 
Eriarvoisuudesta seuraa nuorten syrjäytymistä ja yhteiskunnan polarisaatiota sekä 
ylisukupolvista köyhyyttä ja sosiaalisen liikkuvuuden vähenemistä.” Se vaikuttaa kaikkialla 
lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä ja vapaa-ajallakin. Miten saamme aikaan käänteen 
parempaan ja voimme yhdessä luoda lapsiystävällistä tulevaisuutta? Sitä pohditaan 
yhdessä maan johtavien tulevaisuuden, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
osaajien kesken Kokkolassa, nuorisokeskus Villa Elbassa, perinteisessä 
tulevaisuusseminaarissa 6.8.2019. 
 
Seminaari on osallistujille maksuton. Sen järjestää Kokkolan sivistystoimi ja Keski-
Pohjanmaan LAPE-yhteistyöryhmä. Lisätietoja tulee myöhemmin. Tervetuloa mukaan! 
 
Hyvää kevättä toivottaen 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 
 


