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Hyvät opsialaiset 
 
Joskus on hyvä mennä kauas, että näkee lähelle.  
 
Varapuheenjohtajamme Pete Johnson osallistui LEAP- verkoston asiantuntijavaihtoon 
Australiassa heinäkuussa 2018 ja hän kirjoittaa matkaraportissaan, että verkostossa 
mukana oleminen antoi monelle suuria kokemuksia – ”A Life-changing Experience”, oli 
tullut tavaksi sanoa matkan aikana. Milloin viimeksi sinä sait vastaavan tunteen? Aina ei 
tietysti tarvitse olla kokonaista maailmaa muuttavaa kokemusta, päivää tai hetkeäkin 
muuttava riittää. Tärkeintä on se, että haastaa omia käsityksiään ja tietoisesti kuulee myös 
niitä, jotka katsovat maailmaan ”erilaisin silmin”. Rakennamme sivistystoimessa paljon 
uutta; uudenlaista sivistyskuntaa, uusia oppimisympäristöjä, uutta toimintakulttuuria, 
uudenlaisia yhdyspintoja. Juuri tässä kohdassa on todella tärkeää saada uusia herättäviä 
kokemuksia, jotka auttavat meitä muutoksen eteenpäin viemisessä. Ehkä on yhä 
enemmän tilanteita, jotka eivät ole ennakoitavissa ja silloin auttaa, kun on avoin uusille 
ajatuksille.   
 
LEAP- asiantuntijaverkosto on perustettu 10 vuotta sitten ja sen kotipaikka on Sydney, 
NSW, Australia. Toiminnan aikana sen kautta on osallistunut kaikkiaan noin 500 
opetustoimen hallinnon asiantuntijoita pääasiassa englantia puhuvista maista joko 
asiantuntijavaihtoihin tai opintomatkoihin eri puolille maailmaa. LEAP on yksi 
mahdollistajista nähdä opetus- ja koulutuskenttää laajemmin. Jäsenkirjeen mukana on 
Peter Johnsonin laatima matkakertomus LEAP- asiantuntijavaihdosta. Voisiko LEAP – olla 
sinullekin mahdollisuus nähdä kauempaa ja liittyvä globaaliin verkostoon?    
 

 

Sivistyskunta 2020 - valmennus 

Yksi eriomainen vaihtoehto, jos haluat oppia toisilta ja saada uusia näkökulmia, on tulla 
mukaan Sivistyskunta 2020- valmennukseen. Järjestämämme valmennus on herättänyt  
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hyvin paljon mielenkiintoa, ilmoittautuneita on jo yli 130. Koulutuksen ensimmäiset jaksot 
toteutuvat kolmella paikkakunnalla; Kuopiossa, Espoossa ja Oulussa.  

Tavoitteenamme on analysoida osallistuvien kuntien sivistystoimen strategiatyön nykytilaa, 
vahvistaa osallistuvien kuntien strategiaprosessin suunnittelua ja toteutusta ja antaa 
teoreettisia perusteita ja esimerkkejä strategia- ja kehittämistyön toteuttamiselle.  
 
Sivistyskunta 2020 – valmennus järjestetään seudullisina prosesseina ja tapaamisina. 
Verkostotoiminnan vahvuus on siinä, että se lisää vuorovaikutusta niin kuntien välillä kuin 
kuntien sivistystoimien sisällä. Lisääntyvä vuorovaikutus on omiaan lisäämään luottamusta 
ja keskinäistä ymmärrystä. Yhteistoimintaa rakentava kehittämiskonsepti perustuu 
arvopohjaan, joka on tasa-arvoa vaaliva ja yhteisöllistä kehittämistä tukeva.  
 
Vielä ehdit mukaan valmennukseen! Lisätietoja antavat ja kysymyksiin vastaavat:  

 
Markku Suortamo                    050 9183069   suortamo@live.com 

Hannu Laukkanen                   0400 406939   hannu.laukkanen@propractica.fi 

Peter Johnson                         040 7533991   peter.johnson0402@outlook.com  

   
Ilmoittautumislinkki: https://goo.gl/forms/7fXaPZPD24bx06k53  

 

Kenttämme lainsäädännön muutokset: 

Varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 

Varhaiskasvatuslaki otetaan käyttöön 1.9.2018. Opetusministeriön mukaan uusi laki 
vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja 
selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Lapsen etu nostetaan keskeiseksi. Varhaiskasvatusta 
suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Lasta on myös suojattava 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Henkilöstön osaamistasoa nostamalla edistetään 
varhaiskasvatuksen korkeaa laatua. Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee 
moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja 
ja lastenhoitajia. Vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla  
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varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella 
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. 

Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin 
tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on 
hyväksytty opiskelemaan alaa. Hallitus on varannut vuosille 2018 - 2021 yhteensä 28 
miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen. 
Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja yliopistoissa lisätään tuhannella. 

Tiedon siirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu. Lain muutoksen 
myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan 
varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia tietoja, joita 
viranomaiset tarvitsevat toteuttaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviään. Muutos tuottaa 
ajanmukaista, luotettavaa, kattavaa ja vertailtavaa tietoa eri tahojen käyttöön. 
Tietovarannon tietojen tallentaminen alkaa vuoden 2019 alusta. 

 

Lukiolaki 

Lukiolain uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen 
tavoitteena on: 

• lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden 
antavana koulutusmuotona, 

• vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä 
• sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. 

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat 
opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä 
tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Opsia Ry antoi lausuntonsa lukiolain 
uudistamisesta ja olemme mukana lukion kehittämisverkostoissa #uusilukio. 

https://peda.net/yhdistykset/opsia/toiminta/opsian-lausunnot2 

 

OKM, talousarvioehdotus 2019 

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää talousarvioehdotuksessaan hallinnonalalleen 6,4 
miljardia euroa määrärahoja valtion vuoden 2019 talousarvioehdotukseen. Esitys perustuu 
vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmaan. Ministeriö esittää lisärahoitusta mm.  
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varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja lisähenkilöstön palkkaamiseen sekä 
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun jatkamiseen ja laajentamiseen. Korkeakouluja 
ja tiedettä rahoitettaisiin 3,1 miljardilla eurolla. Kulttuurille ja taiteelle esitetään 447 milj. 
euroa, liikunnalle 159 milj. euroa sekä nuorisotyöhön 77 milj. euroa. Opintotukeen 
esitetään yhteensä 587 miljoonan euron määrärahaa, johon sisältyisi uusi 
oppimateriaalilisä. 

Tutustu ministeriön tiedotteeseen, mikä muuttuu päiväkodeissa, kouluissa ja 
oppilaitoksilla?  

Linkki: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/okm-n-talousarvioehdotus-vuodelle-2019 

 

Anu-Liisa Kososelle opetusneuvoksen arvonimi 

Tasavallan presidentti on myöntänyt 27.6.2018 Kemin koulutoimenjohtajalle ja Opsian 
hallituksen jäsenelle Anu-Liisa Kososelle opetusneuvoksen arvonimen. Opsia ry onnittelee 
lämpimästi. 

 

Valtakunnalliset sivistystoimen johdon neuvottelupäivät pidetään Helsingissä  
3.-4.10.2018   
 
Laitathan päivämäärät jo nyt kalenteriin ja olet Kuntaliiton, FCG:n ja Opsian mukana 
tapaamassa kollegoita ja keskustelemassa ajankohtaisista sivistystoimen aiheista 
lokakuussa 2018.  

Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2018  
3.10.2018 - 4.10.2018 Radisson Blu Seaside Helsinki 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9448 
 
 
Iloa ja intoa syksyyn,  
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara   Peter Johnson 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 


