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Hyvää poikkeusolojen kevättä opsialaiset 
 
Koronaepidemia vaikuttaa meidän kaikkien työhön. Johtamisen merkitys korostuu 
poikkeustiloissa. Opsian hallitus toivottaa kaikille jäsenille jaksamista ja voimia johtaa 
tärkeää toimialaamme eri puolilla maatamme!  
On tärkeää huolehtia myös omasta ja työyhteisön jaksamisesta. Sivistystoimi ja 
sivistyksen asiat ovat monellakin tapaa keskiössä kun luodaan henkistä kestokykyä. 
Toivon myös vahvasti, että opsialaiset ovat niitä, jotka auttavat rakentamaan kollegojen 
kanssa verkostoja, joissa jaetaan hyviä käytänteitä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja 
muuttuviin tilanteisiin.  
 
Kasasimme tähän keskeisimmät linkit opsialaisille, joita on hyvä seurata. 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus 
https://valtioneuvosto.fi/etusivu 
https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus 
 
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen ja Opsian kannanotto 
 
Opsia on ollut vahvasti mukana oppivelvollisuuden laajentamisen kehittämistyössä ja 
yhdessä 26 eri seurantaryhmän toimijan kanssa esitämme, että valmistelua jatketaan niin, 
että tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin 
siirtää uudistuksen toimeenpanoa. Poikkeusoloissa lainvalmistelulle ei yksinkertaisesti oli 
riittävästi aikaa eikä ole järkevää lähettää lakiluonnosta kunnille ja eri tahoille lausunnoille 
tämän kevään aikana. Tässä perustelut:  
 
Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen 
uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain 
ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2021. 
Kaikki koulutuksen järjestäjät ovat parhaillaan Suomen historian suurimman 
poikkeustilanteen edessä. Valmiuslain astuttua voimaan, koulutuksen järjestäjät ovat 
siirtyneet lähiopetuksesta erilaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin, joiden kestoa on 
mahdotonta arvioida tällä hetkellä. Selvää on, että siirtyminen takaisin normaalioloihin vie 
oman aikansa ja lisää mm. tuen tarvetta.  

 
Uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi 
tarvitaan paitsi koko toimijakentän perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön 
asioiden kuntoon laittamista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen on 
mahdotonta. Koronaviruksen aiheuttamista pitkäkestoisista taloudellisista vaikutuksista voi 
tässä vaiheessa tehdä vain arvauksia. Selvää on, että taantuma näkyy jokaisen 
koulutuksen järjestäjän arjessa.  
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Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on yhteinen; koko ikäluokan on suoritettava 
toisen asteen tutkinto. Jotta tavoitteeseen myös päästään ja voidaan varmistaa laatu niin  
lainvalmistelussa kuin toimeenpanossa, on uudistuksen valmistelun aikatauluun otettava 
lisäaika.  
 
 
Opintomatka 
 
Opsian hallitus päätti, että vuoden 2020 opintomatka järjestetään Islantiin ja opintomatkan 
teemana on hyvinvoinnin johtaminen. Koronatilanteesta johtuen hallitus päätti 
kokouksessaan 26.3.2020, että opintomatka tehdään huhtikuussa 2021. Lähetämme 
jäsenillemme kuitenkin tarkennetut tiedot elokuussa 2020.  
 
 
Tulevia tapahtumia  
 
Opsian vuosikokous siirtyy ja se pidetään Helsingissä Triplassa perjantaina 21.8.2020 klo 
15.00. Olisitko kiinnostunut hallitustyöskentelystä, ota yhteyttä puheenjohtaja Virpi 
Lehmusvaaraan, virpi.lehmusvaara@opsia.fi.  
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 30.9.-1.10.2020  
pidetään Helsingissä, Sokos hotelli Triplassa 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=10799 
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