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HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2021 TOIMINNASTA, liite 1 
 
 
 Toimenpide aika-

taulu 
 

tavoite toimet Vuonna 2021 toteutunut yhteistyö-
tahot 

vastuu-
henkilö 

 Puheenjohtaja 
Virpi 
Lehmusvaara 
pyysi eroa 
toiseen 
tehtävään 
siirtymisen takia 
1.1.2022 alkaen. 
Ero myönnettiin. 

2021 
 
 
 
  

Puheenjohtajan 
valinta vuodelle 
2022 
ylimääräisessä 
vuosi-
kokouksessa. 
(Opsian 
sääntömääräinen
vuosikokous 
pidettiin 
16.6.2021.) 

Ylimääräinen 
vuosikokous 
kutsuttiin koolle. 

Opsia ry piti ylimääräisen 
vuosikokouksen Akavatalolla 
25.11. 2021, jossa Opsian  
puheenjohtajaksi vuodelle 2022 
valittiin Ylöjärven sivistysjohtaja 
Matti Hursti. Uudeksi hallituksen 
jäseneksi vuodelle 2022 valittiin 
Oriveden sivistysjohtaja Mika 
Silvennoinen. 

 Peter 
Johnson 
ja hallitus 

1. Käydään 
keskusteluja 
opetus- ja 
kulttuuriminis-
teriön sekä 
Opetushallituk--
sen kanssa 
keskeisistä 
koulutuspoliitti-
sista 
kysymyksistä.  
 

2021 Olla mukana 
suunnittelussa -
vaikuttamassa 
ennakkoon. 
 
Opetus- ja 
kulttuuriministerin 
tapaaminen. 
 
Opsialaisten 
asiantuntemuk-
sen tulee näkyä 
opetus- ja 
sivistystoimen 

Edustus 
keskeisissä 
työryhmissä 
 
 
 

Opsian tunnettuus on vakiintunut. 
Virallisten edustusten lisäksi 
Opsian hallituksen jäsenet ovat 
vaikuttaneet epävirallisissa 
yhteistyökuvioissa.  
 
Opsiaa on pyydetty 
sivistysvaliokuntaan asiantuntijaksi 
kokoukseen ja esittämään 
kirjallisia lausuntoja.  
 
Opsian on ollut vuoden 2021 
aikana mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä Opetushallituksen ja 

Opetushallitus 
 

Virpi 
Lehmus- 
vaara, 
Peter 
Johnson, 
hallitukse
n jäsenet 
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kehittämishank-
keissa.   

OKM:n kanssa erilaisissa 
työryhmissä mm. peruskoulun 
kehittämisen ydinryhmässä, 
Oikeus Oppia - foorumissa, 
opettajankoulutus foorumissa, 
johtamisen oppivassa yhteisössä 
ja lukion kehittämistä koskevissa 
työryhmissä. 
 

2. Vaikutetaan 
Suomen 
kuntaliiton 
kannanottoihin 
 
Osallistutaan 
Kuntaliiton 
sivistystoimen 
toimialajohdon 
verkoston 
työskentelyyn. 
 

2021 Tuoda 
sivistystoimen 
kentän näkemys 
Kuntaliiton 
kannanottojen 
tueksi.  
 
Toisen asteen 
koulutuksen 
järjestäjäkentän 
selkeyttämiseen 
osallistuminen 
sekä 
vaikuttaminen 
rahoitus- ja 
ohjausjärjestelmä
n kehittämiseen 
 
 
 

Edustus 
toimialajohdon 
verkostossa. 
 
 
Tapaaminen 
Kuntaliiton 
sivistystoimen 
johdon kanssa 

Kuntaliiton sivistystoimen 
toimialajohdon verkostossa toimii 
useita Opsian jäseniä. 
 
Kuntaliiton kanssa toteutettiin 
jälleen Valtakunnalliset 
sivistystoimen neuvottelupäivät 
Helsingissä 30.9.- 1.10. 2021.  
 
Sivistyksen Suunta -palkinto 2021 
myönnettiin Lappeenrannan 
hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen 
toimialajohtaja Tuija Willbergille.  
 
Lisäksi Opsian aloitteesta  
Suomen Kuntaliitto ry ja Opsia ry 
jakoivat Suomen kuntien 
sivistystoimien johtotehtävissä 
vuosina 2020 – 2021 
työskennelleille Sivistyksen 
suunta- huomionosoituksen 
tunnustuksena ansioituneesta 
työstä koronapandemian aikana. 

Kuntaliitto 
 

Virpi 
Lehmus-
vaara, 
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 Kuntaliitto, FCG, OAJ ja Opsia Ry 
suunnittelivat yhdessä Nova 
Schola- tapahtuman 10.-11.11. 
2021. Teemoina mm. kestävä 
tulevaisuus, koulutus palveluna, 
monimuotoiset oppimisympäristöt 
ja koronapandemian opit. 

3 Toimitaan 
tiiviissä 
yhteistyössä 
OAJ:n johdon, 
toimielimien ja 
työryhmien 
kanssa. 
 

2021 Pitää Opsia 
OAJ:n 
keskeisenä 
toimijana 
 
OAJ opsialaisten 
edunvalvojana 
 
Hyödynnetään 
OAJ:n 
painopistealueide
n toteuttamista  
 
 

Johdon 
tapaaminen 
 
Kirjataan 
työryhmät, 
joissa Opsian 
edustus. 
 
Tehdään 
selvitys 
sivistystoimen-
johtajien 
palkkaustasosta 
jatkoneuvottelu-
jen pohjaksi. 

OAJ:n johdon ja Opsian yhteistyö 
jatkui entiseen tapaan yhteisillä 
tapaamisilla OAJ:n johdon kanssa 
ja Opsialla on edustus Opetusalan 
johdon neuvottelukunnassa, johon 
puheenjohtaja kuuluu.  
 
Vuonna 2021 jatkui alueellinen 
edunvalvonta. Opsian hallituksesta 
jäsenenä on Matti Hursti 
alueellisen edunvalvonnan 
kehittämisryhmässä.  
 
Opsian edustaja oli mukana 
Educan ohjausryhmässä.  
 
Eduvalvonta-asoista on neuvoteltu 
OAJ:n Petri Lindroosin kanssa ja 
keskusteltu sivistystoimen johdon 
palkkavertailun tekemisestä. 
 
 

Opetusalan 
ammattijärjes-
tö, OAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheen-
johtaja 
 
Matti 
Hursti 
 
Merja 
Koivisto 
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4. Tiedottamisen ja 
esillä olemisen 
lisääminen 

2021 Muokataan 
nettisivuja 
(www.opsia.fi) 
entistä 
luettavammiksi. 
Tehostetaan 
Opsian 
Facebook-sivujen 
käyttöä. 

Parannetaan 
nettisivujen lay-
outia.  
Pidetään sivut 
ajantasaisina 
niin, että ne 
tarjoavat 
jäsenistölle 
uusinta tietoa 
heille tärkeistä 
asioista. 
Mahdollistetaan 
sosiaalisen 
median 
hyödyntäminen 
jäsenistön 
vuoropuhelussa. 
 
 

Opsian nettisivut ovat ajan tasalla 
ja sihteeri Marianne Joronen on 
huolehtinut niiden päivityksestä 
yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 
Hallituksella on oma, salasanan 
takana oleva sivusto, jossa on 
saatavilla mm. hallituksen 
pöytäkirjat. 
 
Opsian sihteeri ja puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat vastanneet 
Opsian Facebook- ja Twitter-
sivujen päivittämisestä. 
 
Opsian 50-v juhlavuotta 
valmisteltiin tilaamalla uusi Opsian 
logo. Sen toteutti viestintätöimisto 
St. Hurmos ja se otetaan 
viestinnässä käyttöön v. 2022. 

Peda.net 
Facebook 
 

Virpi 
Lehmus-
vaara,  
Peter 
Johnson, 
Marianne 
Joronen   

5. Osallistutaan 
Suomen 
Messujen 
Educa-messu-
toiminnan 
järjestelyihin ja 
suunnitteluun 
yhteistyösopi-
muksen 
mukaisesti 
 

tamm
ikuu 
2021 

Vaikutetaan 
Educa-messujen 
teemoihin ja 
sisältöihin  
 
Järjestetään 
Educa-messujen 
yhteydessä 
sivistystoimen 
johdon 
tapaaminen. 

Suunnitteluun 
osallistuminen 
 
 
Tapaamisen 
järjestäminen 

Educa-messut 2021 järjestettiin  
koronapandemian takia 
virtuaalisesti. 
Sivistyksen sivuhuone järjestettiin 
verkkovälitteisesti 29.1.2021. 
Esiintyjänä Ansa Kynttilä.  
Paneelikeskustelussa käsiteltiin 
monipuolisesti koulutuspolitiikan 
kuumia kysymyksiä.  
 
 
 

Suomen 
Messut/OAJ 
 
 
 
Opsia 

Merja 
Koivisto, 
hallitus 
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Osallistuttiin 
virtuaalisiin 
tapahtumiin ja 
messuille  

6.  Annetaan 
lausunnot 
keskeisistä 
koulutuksen 
kehittämis- ja 
lainsäädäntö-
hankkeista 

2021 Annetaan 
lausunnot Opsian 
kannalta 
keskeisistä 
asioista 

Valmistellaan 
lausunnot 
hallituksen 
jäsenten 
yhteistyönä 
jäsenkenttää 
kuullen 
 

Lausunnot annettiin mm. 
tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen perusteista (TUVA), 
lukiodiplomista  sekä 
Valtioneuvoston 
koulutuspoliittisesta selonteosta. 
Siinä asetetaan koulutuksen ja 
tutkimuksen visioita ja tavoitteita 
vuoteen 2040 saakka. 

Opetus- ja 
kulttuuriminis-
teriö 
Opetushallitus 
Kuntaliitto  

Virpi 
Lehmus-
vaara,  
Peter 
Johnson, 
hallitus 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutus- ja 
seminaaritoi-
minta 
 

2021 Tuetaan mm. 
koulutuksen ja 
tiedottamisen 
keinoin jäsen-
kunnan valmiuk-
sia uudistusten 
toimeenpanijoina 
paikallis-/alue-
tasolla sekä myös 
valtakunnallisesti.  
Luodaan 
mahdollisuuksia 
Opsian 
jäsenkunnan 
(nykyisten ja 
tulevien) 
kouluttautumisee
n ja toistensa 
tapaamiseen. 

Anottiin OPH:lta 
rahoitusta  
Huippujohtaja 4-
koulutukseen 
yhteistyössä 
Kuntaliiton, 
Koulutusjohtami
sen instituutin ja 
FCG:n kanssa. 
 
Anottiin OPH:lta 
rahoitusta 
yhdessä 
OPPIVA-
verkoston 
kanssa 
sivistystoimen 
johtoryhmien 
valmennukseen, 

OPH ei myöntänyt rahoitusta 
näihin hakemuksiin v. 2021.   

Opetushallitus 
 
Jyväskylän 
yliopiston 
Koulutus-
johtamisen 
instituutti 
Pro Practica Oy  
KM-Koulutus 
Oy,  
L2L Oy, 
OAJ, 
Sure ry. 
Kuntaliitto. 
AVIt 
OPPIVA-
verkosto 

Virpi 
Lehmus- 
vaara, 
Peter 
Johnson, 
 



   Yhdistyksen kokous 
   7.6.2022  
                          6 (12) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

  
   2021  

Lisätään 
yhteistyötä mm. 
Opetushallituk-
sen, Kuntaliiton, 
yliopistojen ja 
aluehallintoviras-
tojen kanssa. 
 
Opsia osallistuu 
aktiivisesti mm. 
sivistystoimen 
johdon tapaamis-
ten järjestämisiin 
ja johdon 
foorumeihin sekä 
muihin 
tapahtumiin 
yhteistyössä eri 
koulutus- ja 
kehittämisyksiköi-
den kanssa. 

 
Osallistutaan 
OPH:n 
sivistystoimen 
Foorumin 
suunnitteluun ja 
toteutukseen 
 
Järjestetään 
sivistystoimen 
johdon 
neuvottelupäivät 
yhdessä 
Kuntaliiton 
kanssa 
lokakuussa 
 
 
Osallistutaan 
AVIen 
sivistystoimen 
johdolle 
suunnattujen 
tapahtumien 
järjestämiseen. 

 
Opsia ei järjestänyt opintomatkaa 
vuonna 2021 koronaepidemiasta 
johtuen. 
 
 
 
 
 
Kuntaliiton kanssa toteutettiin 
Valtakunnalliset sivistystoimen 
neuvottelupäivät Helsingissä 30.9.- 
1.10. 2021 koronapandemiasta 
huolimatta terveysturvallisuus- 
suosituksia noudattaen.  
 
 
 
 
AVI:n ON THE ROAD – hankkeen 
koulutuksia ei järjestetty vuoden 
2021 aikana koronapandemian 
vuoksi. 
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 Muita 
tapahtumia/asi
oita 

      

8. Jäsenhankinta 2021- Pyritään 
nostamaan 
jäsenmäärä yli 
200 
 
 

Yhteistyössä 
OAJ:n 
jäsenkampanjan 
kanssa 
 
Kohteena 
erityisesti 
- Sivistystoi-
men 
talouspäälliköt 

- sivistystoi-
men johto 

- varhaiskasva
tuksen 
johtotehtävissä 
toimivat 

- ammatillisen 
koulutuksen 
johtavissa 
tehtävissä 
toimivat 

- aktivoidaan 
jäsenhankin-
taa 
alueellisesti ja 
seminaarien 
yhteydessä eri 
puolilla maata 

Opsian jäsenmäärä on pysynyt 
lähes samana viimeiset kolme 
vuotta. 
 
Vuoden lopussa yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuoden 2021 
lopussa 181 jäsentä. 
 
 
Jäsenhankintaa tehostetaan osana 
Opsian järjestöllistä 
kehittämissuunnitelmaa, joka 
hyväksyttiin hallituksessa 
10.8.2021. 
 
Kehittämissuunnitelmaan liittyen 
syksyllä 2021 valmisteltiin 
vertaismentoroinnin aloittamista 
uusille jäsenille. Vuonna 2022 
liittyvät uudet jäsenet saavat 
jäsenetuna maksutonta 
mentorointia. Lisäksi sitä tarjotaan 
asiasta kiinnostuneille jäsenille. 
 
 

OAJ Virpi 
Lehmus- 
vaara, 
Markku 
Suortamo 
hallitus 
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9. Kansainvälinen 
toiminta 

2021 Syvennetään 
opsialaisten 
osaamista 
kansainvälistymi-
sen koulutus- 
ohjelmalla 

Toteutetaan 
opintomatka 
myöhemmin 
päätettävään 
kohteeseen. 
 

Opsian hallitus päätti v. 2020, että 
joka toinen vuosi järjestetään 
opintomatka Suomeen ja joka 
toinen vuosi ulkomaille.  
Koronapandemian takia 
opintomatkaa ulkomaille ei 
järjestetty v. 2021, mutta 
suunnittelua on tehty Islantiin 
kohdistuvasta matkasta. 
 
LEAP-asiantuntijavaihto ei 
toteutunut vuonna 2021 koronasta 
johtuen ja suunniteltu 
asiantuntijavaihto siirrettiin 
vuodella eteenpäin. 
Ilmoittautuneiden kesken on 
järjestetty verkkokokouksia 
yhdessä australialaisten kollegojen 
kanssa. 

 
 
 
 

Virpi 
Lehmus- 
vaara, 
Peter 
Johnson 

10. Opsian Golf-
turnaus 

kesä 
2021 

Tarjotaan 
yhteistyökumppa
neiden kanssa 
opsialaisille 
mahdollisuus 
pelaamiseen 

Järjestetään golf 
turnaus erikseen 
päätettävällä 
paikkakunnalla. 

Opsian Golf –turnaus järjestettiin 
heinäkuussa 2021 Iitissä. 
 
 
 

   Tapio 
Holopai-
nen 

11. Merkkipäivien 
huomioiminen 

2021 Muistetaan 
Opsian jäseniä 
heidän 
täyttäessään 50 
ja/tai 60 vuotta  

Jokaiselle 
tasavuosia 
täyttävälle 
jäsenelle 
lähetetään 
muistaminen. 
 

Vuonna 2020 Opsia muisti 50- ja 
60- vuotissyntymäpäiväsankareita 
Delicard-lahjakortilla sekä 
hallituksen jäseniä Delicard 
lahjakorteilla ja joitain 
yhteistyökumppaneita muistettiin 

 Virpi 
Lehmus-
vaara, 
Marianne 
Joronen 
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jouluna sekä jäseniä 
kasvomaskeilla. 

12. Huomionosoituk
set 

2021 Ansioituneiden 
opsialaisten 
sivistystoimen 
vaikuttajien  
huomioiminen ja 
esiin nostaminen. 

Myönnetään 
vuosittain 
”Sivistyksen 
suunta” -palkinto 
yhdessä 
Kuntaliiton 
kanssa. 
 
Haetaan ja 
ollaan mukana 
hakemassa 
arvonimiä, 
arvomerkkejä ja 
muita 
huomionosoituk
sia. 
 

Sivistyksen suunta –palkinto 
myönnettiin v. 2021 
Lappeenrannan hyvinvointi- ja 
sivistyspalvelujen toimialajohtaja 
Tuija Willbergille. 
 
 
 
Uusia arvonimihakemuksia ei 
esitetty v. 2021. 

Kuntaliitto,  
Opetus- ja 
kulttuuriminis-
teriö, kunnat 

Markku 
Suortamo 
 

13. Tiedotustoiminta 2021 Tavoitteena on 
tehdä 
yhdistyksen 
toiminta 
tunnetuksi sekä 
sisäisesti jäsenille 
että ulkoisesti 
kaikille 
sidosryhmille 

- Julkaistaan 
OPSIA:n 
www.opsia.fi-
sivuilla yhdistyk-
sen antamat 
lausunnot ja 
ylläpidetään 
palautekanavaa 

Lausunnot julkaistiin Opsian 
verkkosivuilla ja Lausunnot.fi-
sivuilla, jotka ovat julkisia. 
 
 
Jäsenille lähetettiin neljä 
jäsenkirjettä vuonna 2021. 

Opettaja-lehti Virpi 
Lehmus-
vaara 
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sekä osallistua 
opetus- ja 
sivistystointa 
koskevaan 
julkiseen 
keskusteluun. 

- Lähetetään 
jäsenkunnalle 
vähintään kolme 
jäsenkirjettä 
vuodessa.  
- Osallistutaan 
sidosryhmien 
järjestämiin 
tutkimuksiin. 
 
 

14.  Jaostojen 
perustaminen 

2021 Tavoitteena on 
perustaa 
tarvittavia 
jaostoja. 

 

Esimerkiksi: 
- ruotsinkieli-

nen jaosto 
- seniorijaosto 

Ruotsinkielinen jaoston tapaamiset 
ovat toteutuneet Framtidens tal -
koulutushankkeen yhteydessä 
 
Seniorijaosto on pitänyt Tapio 
Holopaisen johdolla  
puhelinkokouksia.  
 

 Barbro 
Högström 
 
 
Tapio  
Holopai-
nen 

 


