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Arvoisat opsialaiset 
 
 
Syksy on käynnistynyt mielenkiintoisissa tunnelmissa. Media on värittynyt kirjoituksilla 
koulusta, sen muutoksista ja erityisesti uusista oppimisympäristöistä. Yksittäisen oppilaan 
kertomuksista luodaan totuuksia koulun tai koulutuksen nykytilasta. Tarvitaan enemmän 
tutkimuspohjaista tietoa siitä, miten muutokset ovat vaikuttaneet oppimiseen.  
 
Oppimisympäristöön liittyvästä keskustelusta unohtuu se, että kunnat ovat tilanteessa, 
jossa oppimisympäristöjen kehittäminen on tärkeää paitsi pedagogiikan kehittämisen takia, 
mutta myös laajojen sisäilmaongelmien ja kuntien rakennemuutosten vuoksi. On todella 
tärkeää pohtia, miten kunnan palvelut järjestetään tulevaisuuden kunnassa. Ei ole enää 
maailmaa, jossa pitäisikään rakentaa yhden palvelun rakennuksia, vaan pohtia sitä, miten 
uudet tilat olisivat mahdollisimman laajassa käytössä ja kuinka ne mahdollistavat erilaisten 
ja eri-ikäisten ihmisten oppimisen ja kohtaamisen. Oppimisympäristöjen kehittäminen on 
aina oppimisprosessi.  
 
Oppimisympäristöt vahvistavat paikallisen yhteisön 

elinvoimaisuutta, ja niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa erilaisten 

käyttäjien tarpeet huomioon. Suunnittelun keskiössä on tilassa 

työskentelevien lasten, nuorten ja aikuisten oppiminen ja 

hyvinvointi. Suunnitteluratkaisut edistävät oppimista, hyvinvointia 

ja sosiaalisia suhteita. Yhteissuunnittelu vahvistaa sitoutumista 

yhteisölliseen kehittämiseen.’Sandström, N. & Nenonen, S. 2018. 

 
 
Opetushallitus on kutsunut eri tahoja yhteen keskustelemaan perusopetuksen kentän 
viestinnästä. Toivottavasti yhdessä voisimme vaikuttaa siihen, että keskustelu ei olisi 
polarisoitunutta. Työn tavoitteena on vaikuttaa yleiseen mielikuvaan perusopetuksesta ja 
siten ehkäistä perusopetusta koskevaa huolipuhetta ja lisätä autonomisten toimijoiden 
keskinäistä luottamusta. 
 
Elämme myös mielenkiintoista aikaa  
hallitusohjelman suhteen.  
Opsia ry on vahvasti mukana keskusteluissa  
opettajakoulutuksen peruskoulun kehittämisessä  
ja erityisesti oppivelvollisuus iän pidentämiseen  
liittyen.  
Isoja kokonaisuuksia tai ratkaistavia asioita  
ovat varhaiskasvatuksen kehittäminen ja  
oppilashuollon kysymykset. Esille on hyvin laajoja  
uudistuksia ja kuntien rahoitus on turvattava.  
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Sivistyskunta 2020 –valmennus   
 
Opetushallituksen rahoittama Sivistyskunta 2020 – johtoryhmien valmennus -
kokonaisuus on toteutettu syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Valmennus huipentui 
Kokkolassa 7.8.2019 pidettyyn Sivistyskunta 2020 – Huippuseminaariin. Paikalla oli 50 
sivistystoimen johdon edustajaa eri puolilta Suomea. Hienoa! 
 

  
 
Huippuseminaarissa esiteltiin valmennuksen tuloksia, prosesseja Tuusulasta Ylitornioon.  
 
Seminaarin ytimessä oli myös uuden hallituksen hallitusohjelma. Sitä avasivat 
opetusneuvos Aija Rinkinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä opetusneuvos Pia Kola-
Torvinen Opetushallituksesta. Keskustelu kävi vilkkaan toiveikkaana. 
 
Opsian varapuheenjohtaja, sivistysjohtaja, KT, Peter Johnson esitteli Kohti 2020-luvun 
sivistyskuntaa – seurantaraportin ensi tuloksia ja kehittämisprosessin onnistumisen 
avaintekijöitä. Raportti julkaistaan lokakuussa 2019, Sivistystoimen johdon 
neuvottelupäivillä. 
 
Opsian puheenjohtaja, sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara kiitti seminaarin osanottajia ja 
Sivistyskunta 2020 – valmennuksen toteuttajia. Samalla hän toivotti menestystä alkavan 
lukuvuoden työlle sivistystoimen parissa. Syksyn aikana on odotettavissa maan hallituksen 
linjaukset tulevasta sote- ja maakuntauudistuksesta.   
 
valmennusterveisin 
 
Markku Suortamo 050 9183069 suortamo@live.com 
Peter Johnson 040 7533991 peter.johnson0402@outlook.com  
Hannu Laukkanen 0400 406939 hannu.laukkanen@propractica.fi  
 
PS. Jos olet pyytänyt Sivistyskunta 2020 – valmennukseen osallistumisesta todistusta, 
etkä sitä jostain syystä ole saanut, laita viesti Markku Suortamolle. Kiitos. 
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Sivistystoimen neuvottelupäivät 1.-2.10.2019 lähestyvät Helsingissä  
 
Olethan mukana keskeisimmässä sivistystoimen johdon syksyn tapaamisessa. 
Tulevaisuuteen suuntaavan seminaarimme ensimmäisenä päivänä tarkennamme eri 
näkökulmista hallituskauden sivistys- ja hyvinvointipoliittisia näkymiä. Toisena päivänä 
paneudumme johtamisen ja johtamistyön ajankohtaisiin ja tulevaisuuden kysymyksiin - 
osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia unohtamatta. Lisätietoa saat:  
  
Opsian jäsenille on myönnetty neuvottelupäiville alennettu sopimushinta 480 € + alv.  
 
Alla linkki Valtakunnallisten sivistystoimen neuvottelupäivien 2019 tapahtumasivuille: 
https://tapahtumat.fcg.fi/valtakunnalliset-sivistystoimen-neuvottelupaivat-2019 
 
Opsialaiset ilmoittautuvat ihan normaaliin tapaan.  
TÄRKEÄÄ kuitenkin on, että jokainen muistaa laittaa lomakkeen  
Lisätietoja -kohtaan vaikkapa: Opsian alennettu sopimushinta 480 € + alv 
 
 
LEAP-asiantuntijavaihto ja LEAP Study visit 2019 Suomeen 
 
Tänä vuonna LEAP-verkoston asiantuntijavaihtoon osallistuu Opsian jäsenistä Esa 
Kantoluoto. Hän oli heinäkuun lopulla kaksi viikkoa varjostamassa australialaisen 
kollegansa Hendrika Greenin työtä Gymea Bay Public Schoolissa, Sydneyssa.  
    
” Sydneyn koulujen toiminnasta jäi mieleeni erityisesti syväoppimiseen perehtyminen arjen tasolla. Johto oli 
hyvin sitoutunut tämän kehittämisen, ja se näkyi arjen tekoina. Myös robotiikan kehittäminen 
oppimiskokonaisuuksissa näkyi arjessa. Koulujen resurssit olivat selkeäasti korkeampia vierailemissani 
kouluissa, koska huoltajat lahjoittivat suuriakin varoja kouluille parempien tulosten saavuttamiseksi. Tämä 

poikkesi selkeästi Suomen oloista.”    
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Esa Kantoluodon matkaraportti julkaistaan viikon kuluessa Opsian verkkosivuilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kuvassa Sue Lazenby,(LEAP), Tuija Kainu (Kokkola), Esa Kantoluoto (Heinola), Beverly Coffey (Sydney) ja 
Warren Marks (LEAP) Sydneyn Rowers club, Wolli Creek.  

LEAP-verkoston 32 hengen asiantuntijaryhmä tulee opintomatkalle Suomeen syyskuun 
lopussa ja vierailee eri puolilla Suomea kahden viikon ajan. Tämä on jo toinen kerta kun 
LEAP-verkoston ryhmä vierailee ja heillä on uutena ideana LEAP HUBien kokoaminen 
Suomeen ja NSW alueelle. Ajatuksena on, että vuosittain muodostettaisiin 1-2 ryhmää, 
jotka asiantuntijavierailun lisäksi syventäisivät yhteistyötä maittemme koulutuksen 
asiantuntijoiden välillä. Australialaisten kiinnostus suomalaiseen koulutukseen vaikuttaa 
loppumattomalta. 

 

Kolmas huippujohtajakoulutus käynnistyy 

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. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti on 
ohjelman kumppani ja osallistujat suorittavat koulutuksessa 5 opintopistettä. Ohjelma 
toteutetaan yhteistyössä Opsia ry:n kanssa. Haku ohjelmaan päättyi 22.8.2019.  
 
Hakijoita oli noin 50. Ohjelmaan valitaan hakumenettelyn kautta 30 sivistystoimen johtajaa 
eri puolilta Suomea ja hakijoille ilmoitetaan lähiaikoina.  
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OKM asetti työryhmät oppivelvollisuuden pidentämistä koskevien linjauksien 
toteuttamiseksi 

OKM asetti 28.8.2019 projektiryhmän ja seurantaryhmän, joiden tehtävänä on valmistella 
hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä. Uudistus tulee voimaan 2021. 
Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tietoperustan varmistamiseksi projektiryhmä 
organisoi ja hankkii tutkimus- ja arviointiasiantuntemusta valmistelun tueksi. 

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva valmistelutyö tehdään laajassa yhteistyössä 
hallinnonalan ja sidosryhmien kanssa. Valmistelu tehdään vuorovaikutteisesti ja 
osallistavia työtapoja hyödyntäen järjestämällä mm. työpajoja, aluetapaamisia, pyöreän 
pöydän tapaamisia sekä verkkokuulemisia, kerrotaan asettamispäätöksessä. 

Projektiryhmässä on 14 jäsentä OKM:stä ja puheenjohtajana on Anita Lehikoinen. 
Seurantaryhmässä on laaja joukko eri järjestöjen ja koulutuksen tahoja, yhteensä 38 
jäsentä ja kolme puheenjohtajaa OKM:stä. Opsian jäseneksi seurantaryhmään OKM asetti 
varapuheenjohtaja Peter Johnsonin. Ryhmien toimikausi on 2.9.2019 – 31.12.2021. 

Tästäkin uudistuksesta tullaan käymään vilkas ja monipuolinen keskustelu. 

  
Opsian eettiset periaatteet julkistetaan Sivistystoimen neuvottelupäivillä  
 
Kiitokset kaikille jäsenille, jotka olitte mukana valmistelemassa ja kommentoimassa 
Opsian Sivistystoimen johdon eettisiä periaatteita. Hallitus hyväksyi vuosikokouksen 
antamalla mandaatilla periaatteet 6.8.2019. Periaatteet julkistetaan Sivistystoimen 
neuvottelupäivillä, joten kannattaa tulla juhlistamaan historiallista hetkeä.   

Eettisistä periaatteista käydään vastaisuudessakin keskustelua ja tarvittaessa voidaan 10-
kohtaista periaatejulistusta muuttaa tai siihen voidaan lisätä kohtia. Tavoitteena oli laatia 
mahdollisimman tiivis, kattava ja ymmärrettävä eettisten periaatteiden kuvaus. 
 
Hyvää lukuvuoden ja syksyn alkua! 
 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara   Peter Johnson 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
 

 


