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Arvoisat opsialaiset 
 
 
Oppivelvollisuusiän pidentäminen 
 
 
OKM järjestää alueellisia tilaisuuksia, työpajoja, oppivelvollisuusiän pidentämisen 
valmisteluun. Tilaisuudet ovat pikaisella aikataululla.  
 

• Jyväskylä ma 9.12.2019 kello 9.30-13.00 / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
• Oulu 13.12.2019 kello 9.30-13.00 / Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK 
• Helsinki 16.12.2019 /ruotsinkielinen, Paasitorni 

  

Verkkokysely oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksista on 
avautunut verkossa 

suomeksi: https://www.strategysignals.com/40537-33017-832@o&km 
ruotsiksi: https://www.strategysignals.com/40559-33024-832@ok&m 

Linkki uutiseen: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkkokyselylla-tukea-
oppivelvollisuuden-laajentamisen-valmisteluun 

Kommentointi on mahdollista 2.–15.12.2019. Toivottavasti sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa valmisteluun vastaamalla kyselyyn. 

 
Sivistyksen sivuhuone 24.1.2020 ja johtamisen kokonaisuus Educa-Messuilla 
 
Sivistyksen Sivuhuone - verkostoitumistilaisuus pidetään Helsingin Messukeskuksessa 
tilassa 207 perjantaina 24.1.2020 klo 16.00-18.00. Vuoden 2020 teemana on 
Hyvinvointia sivistysjohdolle.  
 
Ohjelmassa on Loimolan Voiman upeita musiikkiesityksiä ruuan ja juoman kera. 
Sivistyksen suunta 2019 palkinnonsaaja Järvenpään palvelualuejohtaja Marju Taurula 
pitää tilaisuuden juhlapuheen. Juontajina toimivat Opsian puheenjohtaja Virpi 
Lehmusvaara sekä varapuheenjohtaja Peter Johnson.  
 
Lämpimästi tervetuloa verkostoitumaan!  
 
Ennakkoilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä, marianne.joronen@opsia.fi  
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Educassa on lisäksi laadukas johtamiseen suunnattu koulutuskokonaisuus perjantaina 
24.1.2020 kello 12.15-15.15. Kokonaisuutta ovat valmistelleet yhdessä Sure ry, Opsia ry, 
KEA ry ja VOL ry (Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto).  Aiheina ovat media, tunteiden 
johtaminen ja saamme kuulla tehdyistä johtajien hyvinvointikyselyistä. Tule tapaamaan 
opsialaisia myös yhteiselle ständillemme.  
 
Lisätietoa: https://educa.messukeskus.com/ 
 
 
 
PISA 2018 – tulokset valmistuivat 

Suomalaisnuorten lukutaito PISA 2018:n mukaan on edelleen huipputasoa. 
PISA 2018 -tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten lukutaidon osaaminen on edelleen 
hyvää. Suomi on OECD-maiden huippua yhdessä Viron, Kanadan, Irlannin ja Korean 
kanssa. Lukutaidon osaamistulokset ovat kuitenkin edelleen laskussa. 

Vuoden 2015 PISA-arviointiin verrattuna Suomen lukutaitopistemäärän keskiarvo laski 6 
pistettä. Lukutaidon osaaminen on pitkällä aikavälillä laskenut Suomessa, kuten OECD-
maissa keskimäärin. Suomen pistemäärän keskiarvo laski 16 pistettä vuoteen 2009 ja 26 
pistettä vuoteen 2000 verrattuna. 

Matematiikassa suomalaisnuorten matematiikan osaaminen oli edelleen selvästi OECD-
maiden keskiarvoa parempaa. Suomi sijoittui OECD-maiden joukossa sijoille 7-13 ja 
kaikkien tutkimukseen osallistuneiden maiden ja alueiden joukossa sijoille 12-18. 

Luonnontieteiden osaamisessa Suomen nuorten pistekeskiarvo (522) oli OECD-maiden 
kärkeä heti Viron (530) ja Japanin (529) jälkeen. Suomen tulokset ovat kuitenkin laskussa. 

Yksi tärkeä havainto PISA 2018:n tuloksista on myös, että suomalaisoppilaiden tuloksissa 
oppilaiden hyvinvointi, tyytyväisyys elämään ja huipputason osaaminen yhdistyvät.  
 
PISA 2018 ensituloksia raportti löytyy OKM:n sivuilta tästä linkistä: 
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pisa-2018-suomi-lukutaidossa-parhaiden-
joukossa 
 
 
Tehdään hyvää yhdessä 
 
Opsia ry lahjoitti 1000 euroa valtakunnalliseen NENÄPÄIVÄ 2019 keräykseen ja annamme 
näin kaikki opsialaiset yhdessä joululahjan maailman lapsille. 
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Nenäpäivä on suomalaisten lahjoitusten turvin vuosien saatossa auttanut miljoonia lapsia. 
Nenäpäivässä mukana olevat yhdeksän järjestöä työskentelevät, jotta kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevilla lapsilla olisi mahdollisuus hyvään elämään. Työllä on 
saatu aikaan kestäviä tuloksia, joista hyötyvät lapset, perheet sekä heitä ympäröivät 
yhteisöt. Pääkohteina ovat koulutuksen tukeminen ja lasten terveyden edistäminen. 
  
 
Opsia ry toivottaa kaikille rauhaisaa ja levollista joulun aikaan.  
 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara   Peter Johnson 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
 

 


