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Hyvää kevättä opsialaiset ! 
 
Ammattietiikka on meille tärkeää! 
 
Opsia ry:n hallitus yhteistyössä Kuntaliiton kanssa on laatimassa sivistysjohtajille ja 
sivistysjohdolle eettisiä periaatteita. Kuntaliitto julkaisi vuoden alussa raportin, jossa 
kannustetaan kuntia tekemään omat eettiset ohjeensa: 
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3526  
 
Opetusalalla on aiemmin hyväksytty eettiset ohjeet opettajille ja rehtoreille. Sivistystoimen 
johdon eettiset periaatteet tullaan julkistamaan Sivistystoimen neuvottelupäivien 2019 
yhteydessä. Etiikan tarkoituksena on ohjata ihmistä tekemään valintoja sekä arvioimaan 
omaa ja muiden tekemistä. Se ei anna valmiita vastauksia, mutta tarjoaa ajatteluun ja 
pohdintaan välineitä. Valmistelussa olevissa ohjeissa on kymmenen kohtaa, jotka tiiviissä 
muodossa luovat pohjan opsialaiselle ammattietiikalle. 
 
Eettinen johtaminen voidaan nähdä etsimisenä, jolloin organisaatiossa toimivat ihmiset 
käyvät yhdessä vilkasta dialogia ja hakevat sekä organisaatiolle että omalle toiminnalleen 
hyviä toimintamalleja. Keskeinen osa eettisen johtamisen kehittämistä on rehellinen ja 
jatkuva itsereflektio. Johtajina ja asiantuntijoina vaikutamme omalla esimerkillämme koko 
organisaation toiminnan luonteeseen. Esimiehen toimintaa seurataan tarkasti ja 
työyhteisön toimintatavat linjautuvat sen mukaisesti. Mitä paremmin, osaavammin ja 
eettisesti perustellen organisaatiota johdetaan, sen parempia tuloksia koko organisaatio 
tekee.  
 
Opsian hallitus syventyy eettisten periaatteiden viimeistelyyn elokuun kokouksessa ja 
niiden julkaisu tapahtuu sivistystoimen neuvottelupäivillä 1.-2.10.2019. Jäsenet voivat 
osallistua valmisteluun kommentoimalla valmistelussa olevaa versiota. Siitä tulee erillinen 
viesti kaikille.  
 
 
Huippujohtaja koulutus vol 3. 
 
Suosittu Huippujohtajakoulutus saa jatkoa ja syksyllä 2019 käynnistyy kolmas 
huippujohtajakoulutus. Koulutus on saanut Opetushallituksen avustusta ja on näin ollen 
osallistujille maksuton, lukuun ottamatta majoitus- ja matkakuluja. Suomen Kuntaliitto 
järjestää koulutuksen yhdessä FCG:n ja Opsian kanssa. 
 
Laitamme pian lisätietoja ilmoittautumisajasta ja alustavasta ohjelmasta.  
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Opsialaisten edunvalvonta edistyy 
 
Olemme saaneet vahvistusta esimiesten alueellisen edunvalvontatyöhön 
OAJ:n esimiesjärjestöjen SURE:n, Opsia:n sekä KEA:n sekä näiden lisäksi LTOL:n 
esimiesten yhteisaloite alueellisen esimiestyön vahvistamisesta on OAJ:n hallituksen 
yksimielisesti hyväksymä. OAJ:n hallitus hyväksyi puheenjohtajistonsa yksimielisen 
esityksen mukaisesti aloitteen sellaisenaan pohjaksi kokeilulle vuoden 2021 loppuun 
saakka.  
 
Esityksen myötämielinen käsittely oli pitkän ja huolellisen pohjatyön ansiosta lopulta nopea 
prosessi. Tapahtumaa voi pitää erittäin merkittävänä käänteenä OAJ:n esimiesjäsenien 
asioiden edistämisessä. Esimiestyön erityispiirteet sekä esimiesten omaan työsuhteeseen 
liittyvät kysymykset paikallisella tasolla ovat olleet pitkään tiedossa ollut kehittämiskohde.  
 
 
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) 
 
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 1.-2.10.2019 Clarion hotel 
Jätkäsaaressa Helsingissä. Jälleen kerran luvassa on upea ohjelma, toivottavasti olemme 
koko joukolla mukana. Tutustu jo tästä linkistä: 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10215 
 
 
 
Sivistyskunta 2020 –valmennus huipentuu Huippuseminaariin 7.8.2019 
 
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. Sote kaatui – sivistys ei. Kunta on 
muutoksessa. 
 
Sivistyskunta 2020-valmennuksen kokemuksia halutaan jakaa Kokkolassa toteutettavassa 
huippuseminaarissa. Keskeisenä sisältönä seminaarissa on tuoda esiin sivistystoimen 
strategiatyön tiikerinloikkia ja haasteita, joihin prosesseissa on törmätty. 
 
Huippuseminaari on maksuton sisältäen ohjelman mukaiset kahvitukset sekä 
kouluruokailun.  
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Ohjelma 7.8.2019 

Torkinmäen koulu ja päiväkoti, Hakakatu 24, Kokkola 

 

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit  

      – mahdollisuus pikaiseen tutustumiskierrokseen talossa  

 

10.00 Tervetuloa, päivän aloitus – Torkinmäen oppilaiden tervetulotoivotus 

� Opsian puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara 

� Päivän aikataulut, toimintatavat, pelisäännöt ja tavoitteet, Hannu Laukkanen   

� Päivän puheenjohtaja Peter Johnson 

10.15 Haasteista tiikerinloikkiin – onnistumisia strategiatyössä 

�  Seurantatutkimuksen esituloksia: onnistumisen avaintekijät Peter Johnson 

� 5 valmisteltua puheenvuoroa osallistuneista kunnista 

� Kommentointi ja keskustelu pienryhmissä 

� Yhteinen keskustelu: sivistyskunta syntyy joka tapauksessa, oletko valmis? 

12.15 -13.00 Lounas, (kouluruokailu)    

13.00 Kurkistus hallitusohjelman sivistyspoliittisiin tavoitteisiin 

� Opetusneuvos Aija Rinkinen, OKM  

13.45   Kommenttipuheenvuorot: Mitä odotan sivistyksen vuosikymmeneltä 2020? 

� Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, Opetushallitus 

� Sivistys- ja kulttuurijohtaja  

� Opetustoimenjohtaja seminaariin osallistuvasta kunnasta 

� Varhaiskasvatuspäällikkö  

� Rehtori  

� Kehittäjäopettaja 

� Yhteenveto 

15.00 Talk Show: Matkalle sivistyskuntaan ja uudelle vuosikymmenelle   päätöspuhe    

15.30 Päätöspuheenvuorot: Opsian pj. Virpi Lehmusvaara ja KJI:n edustaja 

15.45 Päivän koonti, 

16.00 Päätös, kiitokset ja päätöskahvit 

 

Ilmoittautumiset 26.5.2019 mennessä: suortamo@live.com 

terveisin 

Markku Suortamo 050 9183069  suortamo@live.com 
Peter Johnson 040 7533991  peter.johnson0402@outlook.com  
Hannu Laukkanen 0400 406939  hannu.laukkanen@propractica.fi  
 

     TERVETULOA! 
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Opsia järjestää elokuussa opintomatkan 
Kokkolaan 6.-7.8.2019 – rakenna oma paketti 
 
LAPSIYSTÄVÄLLINEN TULEVAISUUS –SEMINAARI 6.8.2019 
 
Ohjelma 6.8.2019 

  

8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen.  Villa Elba, juhlasali, Sannanrannantie 60.   

9.00 Musiikkiesitys      

 

9.10 Avaus sivistysjohtaja Peter Johnson ja Soiten perheiden palveluiden  

          toimialuejohtaja, ylilääkäriAndreas Blanco Sequeiros  

  

9.30 Lapsiystävällisyys nuorten silmin Kokemusta rikkaammat lastensuojelun kokemusasiantuntijat sekä 

nuorisovaltuuston edustajat Hawa Sesay ja Josper Tuurinmaa  

  

10.00 Uuden oppimisen ydinteesit Lauri Järvilehto, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto  

 10.45 Tauko  

  

11.00 Lapsiystävällisyys Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupungin  

           strategiajohtaja  

  

11.30 Keskustelua pienryhmissä  

  

12.15 Lounas  

  

13.15 Lapsiystävällinen Kokkola – tilannekatsaus ja suunnitelmat lukuvuoden 2019–2020 osalta Ronnie 

Djupsund, Kokkolan vt. ruotsinkielisten opetuspalveluiden ja nuorisotoimen johtaja  

  

13.35 Dialogeja yhdyspinnoilla Anne Saarela, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn 

muutosagentti sekä Piritta Pietilä-Litendahl, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn kunta-agentti  

  

13.50 Paneeli- ja päätöskeskustelu Puheenjohtajina Peter Johnson ja Andreas Blanco Sequeiros  

  

15.00 Seminaarin päätös 

  
Ilmoittautuminen 19.6.2019 mennessä linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/E604A4E6D4AC479C 

  

Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori Suvi 

Alamaalta suvi.alamaa@kokkola.fi 
Seminaari on osallistujille maksuton. Sen järjestää Kokkolan sivistystoimi ja Keski-Pohjanmaan LAPE-

yhteistyöryhmä. Lounas Villa Elbassa on omakustanteinen – https://www.villaelba.fi/   

TERVETULOA! 
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Yhteistyöhankkeet 
 
Opsia on lupautunut yhteistyötahoksi Koulutusjohtamisen Instituutin KAJO-hankkeeseen. 
Siinä luodaan kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen valtakunnallista kelpoisuus-, 
perehdytys- ja täydennyskoulutusmallia. KAJO pyrkii huomioimaan kaikkien 
koulutusjohtajien johtamisosaamistarpeen ja johtamisosaamisen koulutuksen. Yhteistyötä 
toivotaan niin hankkeen tutkimuksen, mallinnuksen ja johtopäätösten suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. KAJO on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke. 
 
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. 
 
 
 
Hyvää kevättä toivottaen 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 
 


