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Hyvää poikkeusolojen kevättä 2021 opsialaisille! 
 
Emme olisi ikinä uskoneet jäsenkirjettä viime 
vuonna kirjoittaessamme ja toivottaessamme 
hyvää poikkeusolojen kevättä 2020, että olemme 
samassa koronatilanteessa edelleen vuonna 
2021. Kuka olisi uskonut? Olemme kuitenkin 
oppineet paljon matkan varrella. Viime vuonna 
kirjoitimme toiveesta, että autamme kollegoitamme 
vaiheiden ohi ja tuemme toisiamme löytämään 
ratkaisut. Tässä uskon, että olemme onnistuneet. 
Kiitos kaikille!  
 
Edelleenkin on tilausta tiivistä yhteistyöstä ja 
verkostotyöstä. Toteamme, että ennen kaikkea tarvitsemme selkeää valtionohjausta. 
Suositukset ja rajoitukset eivät voi olla tulkinnallisia.  
 
Opetushallitus on päivittänyt koronaohjeitaan viime aikoina ja tästä löydät viimeisimmät 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus 
 
Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta 
joukolta (1600) kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä kuntien sivistystoimen esimiehiä 
ja johtajia näkemyksiä johtamisesta. Verkkokyselyssä kysyttiin mm. esimiesidentiteetistä, 
johtajanurista ja etätyöstä. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajista ja esimiehistä 
kolme neljästä kokee toimintaympäristössä tapahtuneen paljon tai erittäin paljon 
muutoksia viime vuosina. Tukea johtamiseen saadaan toisilta johtajilta ja henkilöstöltä.  
 
Kuntaliiton julkaiseman tuoreen raportin (2021) Koulutusjohtaminen vaatimusten 
puristuksissa löydät linkistä: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2093-
koulutusjohtaminen-vaatimusten-puristuksissa  
 
 
Koulutuspolitiikan kova uudistusvauhti tuottaa paljon lausuntopyyntöjä  
 
Opsia on ottanut kantaa seuraaviin luonnoksiin kevään 2021 aikana: 
 

 Koulutuspoliittinen selonteko 
 Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet (TUVA) 
 Lukiodiplomi 
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Opsian antamat lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta. www.lausuntopalvelu.fi  
 
 
Rahoitusta haettiin sivistys- ja opetustoimen johdon koulutuksiin 
 
Opsia on hakenut sivistystoimen johdon henkilöstökoulutukseen kahta rahoitusta: 
 
Hakemus on jätetty Opetushallitukseen yhteistyössä Kuntaliiton, Koulutusjohtamisen 
instituutin ja FCG:n kanssa Huippujohtaja 4 – koulutuksen järjestämiseen, joka on 
suunnattu sivistystoimenjohtajille. Olemme jo aiemmin kouluttaneet 90 sivistysjohdon 
ammattilaista samankaltaisissa koulutusohjelmissa. Tavoitteena oman johtajuuden 
kehittäminen oman kehittymissuunnitelman ja uusimman johtamistiedon tuella.  
 
Toinen hakemus on tehty yhteistyössä Oppiva -verkoston kanssa. Tämä hakemus 
kohdentuisi sivistystoimen johtoryhmille ja kykyyn vastata tulevaisuuden koulutusalan 
muutoksien johtamiseen ja toteuttamiseen.  
 
Toivomme kovasti, että saamme rahoitukset koulutuksiin ja valmennuksiimme ja 
kerromme toivottavasti pian lisää, pääsemmekö ne käynnistämään.  
  
 
Uusimmat rahoitushaut koulutuksen järjestäjille 
 
Koulutuksen kehittämisen kuuma kevät jatkuu Opetushallituksen uusimmilla 
rahoitushauilla. Useita avustuksia koulutuksen järjestäjille on parhaillaan haettavissa ja 
kaikki käynnissä olevat rahoitushaut löydät tästä linkistä:  
https://www.oph.fi/fi/rahoitushaut 
 
 
Opsia vahvasti mukana kehittämistyössä 
 
Opsia on mukana vahvasti kansallisessa koulutuksen kehittämistyössä mm. Oikeus oppia 
- foorumissa, Opettajankoulutuksen kehittämistyössä, Perusopetuksen kehittämisen 
ydinryhmässä ja johtamisen oppivan yhteisön ydinryhmässä. 
 
On tärkeää, että osaamme viedä keskusteluun tärkeimmät kysymykset koulutuksen 
järjestäjiltä ja alan asiantuntijoilta ja muistutankin, että ottakaa matalalla kynnyksellä 
yhteyttä. Hallituksessa vuonna 2021 ovat:  
 
Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja 
Peter Johnson, varapuheenjohtaja 
 
JÄSENET: Matti Hursti, Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Merja Koivisto,  
Marjo Kyllönen ja Jarkko Lahtinen. 
 
VARAJÄSENET: Mirva Alakoskela, Anu-Liisa Kosonen, Anne Onnela ja Katriina Sulonen 
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KUNNIAPUHEENJOHTAJAT: Tapio Holopainen, Markku Suortamo ja Aulis Pitkälä  
 
Olemme perustaneet hallitustyön tueksi Opsian johtotiimin, johon kuuluvat 
puheenjohtajiston lisäksi hallituksen jäsenet kehittämispalvelupäällikkö Marjo Kyllönen ja 
sivistysjohtaja Matti Hursti. 
 
 
LEAP-verkoston asiantuntijavierailut siirtyvät vuodella 
 
Koronatilanteen takia ensi kesälle suunnitellut LEAP-verkoston asiantuntijavierailut 
siirtyvät kesälle 2022. Mukaan ilmoittautuneille järjestetään heinäkuussa 2021 ja syksyllä 
2021 webinaarit, jotka tukevat asiantuntijavaihdon tavoitteita ja vahvistavat 
yhteistyösuhteita. Odotamme matkustamismahdollisuuksien avautumista Australiaan ja 
varsinaiset asiantuntijavaihdot voivat toteutua tämän hetkisen tiedon perusteella 
heinäkuussa 2022 ja syksyllä 2022. – Hyvää kannattaa odottaa. 
 
 
Tulevia tapahtumia  
 
Opsian vuosikokous pidetään Helsingissä ke 16.6.2021 klo 15.30 teams ja Sokos hotelli 
Triplassa mahdollisuuksien mukaan. Olisitko kiinnostunut hallitustyöskentelystä, ota 
yhteyttä puheenjohtaja Virpi Lehmusvaaraan, virpi.lehmusvaara@opsia.fi.  
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät  30.9.-1.10.2021 Scandic Park 
hotellissa Helsingissä ja striimaus https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvää kevättä toivottaen! 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 


