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Rauhaisaa joulua 
 
Koronatilanne on haastanut meitä lähes koko vuoden 2020 ajan. Olemme osoittaneet 
todella lujaa ammattitaitoa ja olemme pystyneet poikkeusoloista huolimatta 
järjestämään tärkeät Sivistystoimen palvelumme koko Suomessa. Haasteellisina aikoina 
näkee sen, miten tärkeitä peruspalvelut ovat.  
 
Välillä sivistysjohdon tehtävä on hyvin haastava. Sivistystoimen talous on merkittävä osa 
koko kunnan taloutta.  Keskeinen tehtävänämme on kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen yhdessä. Se onnistuu vain hyvällä vuoropuhelulla kaikilla hallinnon 
tasoilla. Kestävä, vakaa kuntatalous luo pohjan sille, että palvelut voidaan pitää 
laadukkaina. 
 
Toivon, että joulukuu mahdollistaa meille keskittymisen työyhteisömme ja oman 
hyvinvointimme edistämiseen. Muistetaan myös kollegoitamme lämpimillä ajatuksilla, 
kerrotaan ne ääneen tai lähetetään ne viestillä. Me voimme positiivisella palautteella 
vaikuttaa toistemme hyvinvointiin. Kauniit sanat merkitsevät paljon.  
 

 



 Opsia ry:n jäsenkirje 4 /2020                2 4.12.2020 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry 

www.opsia.fi 
 

 

 
 

Huippujohtajakoulutus päättyi  
 
Suomen Kuntaliitto ja FCG on järjestänyt yhteistyössä Opsian kanssa 
huippujohtajakoulutusta. Kolmas huippujohtajakoulutus päättyi ja tämä tarkoittaa, että 
90 sivistystoimen johtotehtävissä toimivaa on kouluttautunut huippujohtajaksi. 
Tiedotamme jäseniämme tämän koulutuksen jatkosta kevään 2021 aikana. 
 
 
Opsia ry:n antamia lausuntoja kuulemisiin:  
 
 
Lausuntomme löytyvät seuraavasta linkistä: https://peda.net/yhdistykset/opsia/toiminta/opsian-
lausunnot2 
 
Viimeisimpiä lausuntojamme ovat: 
 

 lausunto Sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuslakiin ja siihen liittyviin lakeihin 
 asiantuntijalausunto oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia 

koskevan asiantuntijaryhmän kuulemiseen 
 Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston 

asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 
 

KAJO- hanke:  
 
EduFuturan KAJO-hanke toivottaa Opsia ry:n jäsenille levollista mutta riemukasta joulun 
aikaa! EduFuturan KAJO-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusjohtamisen 
kärkihanke, jonka tehtävänä on luoda tutkimusperustaisesti monimuotoinen 
valtakunnallisesti eheä kokonaisratkaisu kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen 
peruskoulutuksen, perehdytystoiminnan ja jatkuvan oppimisen järjestelmäksi. Hanke 
pyrkii sisällyttämään kokonaisratkaisuun kaikki koulutusasteet sekä kasvatus- ja 
koulutusalan erilaiset johtajuudet. Täten yhteistyö Opsia ry:n ja sen jäsenistön kanssa 
on aivan keskeistä. Toivomme voivamme tulla kertomaan ja erityisesti kuulemaan sekä 
yhdessä kokeilemaan ja kehittämään Opsia ry:n jäsenistöä tukevia johtajuusosaamisen 
kehittämistapoja koko valtakunnallisen järjestelmän kehittämiseksi. Hanke sisältää 
rahoituksen kokeiluihin, joita voimme yhdessä tehdä. Ollaan yhteydessä ja lue lisää 
osoitteessa 
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/koulutusjohtaminen/kji/kehittaminen-ja-
tutkimus/kajo. 
 
KAJO-tiimin puolesta,  
Mika Risku, JYU Jari Kalavainen, JAMK 
mika.risku@jyu.fi jari.kalavainen@jamk.fi   
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Tulevia tapahtumia ja mielenkiintoista seurattavaa 
 
Opsian virtuaalinen Sivistyksen sivuhuone 
29.1.2021 klo 16-17.00 – merkitse kalenteriin – tilaisuus striimataan 
Keskustelupaneeli ja virkistävää ohjelmaa, musiikkia 
Linkki tulee myöhemmin 
 
Educa verkossa 29.-30.1.2021 
https://educa.messukeskus.com/ 
29.1.2021 klo 10-18.00 myös kansainvälistä ohjelmaa 
30.1.2021 klo 10-18.00 
 

 
 
 
Opsia ry vuosikokous kesäkuussa 2021  
 
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät  
30.9.-1.10.2021 Scandic Park Helsinki 
https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat 
 
 
Hyvää joulua 2020 ja parhainta vuotta 2021 toivottaen 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 


