
   JOULUKIRJE 
 
   20.12.2016 
 

 

Hyvää lukiovuoden 2016 loppua! 

 

Lukiokoulutusvuosi 2016 alkaa jäädä taakse. Jos vuotta katsoo 

taaksepäin, huomaa sen sisältäneen yllättävän paljon 

lukiokoulutuksen näkökulmasta. Lukiot ja lukiokoulutuksen 

järjestäjät valmistelivat uudet opetussuunnitelmat ja ottivat ne 

käyttöön elokuun alussa. Hieno suoritus lukiokentältä, kun muistaa, 

että valmisteluaika oli poikkeuksellisen lyhyt. Tänä syksynä onkin 

lukiokentästä kuulunut paljon hyviä uudistumisen ja uudistamisen 

viestejä. 

Lukiokoulutuksen uudistumista ovat kuluneena vuotena tukeneet 

uusien opetussuunnitelmien lisäksi useat muut toimenpiteet. 

Opetus- ja kulttuuriministerin käynnistämä Uusi lukio – uskalla 

kokeilla -ohjelma sisältää kaksi eri osaa. Ensinnäkin 

Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkoston työskentely 

jakautuu valtakunnalliseen, 84 lukion verkostotyöskentelyyn ja 

pääpainona olevaan alueelliseen työskentelyyn, johon kaikki lukiot 

voivat osallistua. Tässä työskentelyssä tuetaan opetussuunnitelman 

paikallista toteuttamista ja uudistamista, jolloin painotus on 

pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen 

uudistamisessa. Toiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 

tuntijakokokeilun, jossa 28 lukiossa kokeillaan hieman 

valtakunnallista tuntijakoa valinnaisempaa kokeilutuntijakoa. 

Kokeilulla haetaan kokemuksia seuraavaa tuntijakovalmistelua 

varten. Pro Lukio pitää sekä kehittämisverkostoa että 

tuntijakokokeilua tervetulleina välineinä lukiokoulutuksen 

uudistumisen tukemisessa. 

Ylioppilastutkinnon uudistaminen on ollut tänä vuonna myös 

ilahduttavan voimakkaasti esillä. Ensinnäkin ylioppilastutkinnon 

ensimmäiset digitaaliset kokeet järjestettiin tänä syksynä. Ensi vuosi 

tulee olemaan kuitenkin vielä merkittävämpi, kun isommat 

kokelasmäärät osallistuvat digitaalisiin kokeisiin. Ylioppilastutkinnon 

digitalisoituminen on selvästi yksi lukiopedagogiikan uudistumista 

vauhdittava tekijä. 

Pro Lukion joulukortti 
suomeksi ja ruotsiksi! 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/lukiokoulutus/?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/lukiokoulutus/?lang=fi
http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/lukioiden_kehittamisverkosto_uudistamaan_lukiokoulutusta
http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2016/05/lukion_tuntijakokokeilu.html
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/p2:file/download/24b44bc28e88ff3b26e38b8a56fe4ef7071c4140/Joulukortti%202016.png
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/julkort-2016:file/download/09322a2b06a4fec59c29dbd6ab78b0416912a5d0/Joulukortti%202016%20%28ru%29.png
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Ylioppilastutkinnon kehittäminen ei ole kuitenkaan vain 

digitalisoitumista. Parhaillaan mietitään sekä ylioppilastutkinnon 

hyödyntämistä korkea-asteen opiskelijavalinnoissa että tutkinnon ja 

sen säädöspohjan laajempaa kehittämistä. Tutkinnon hyödyntämistä 

korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa pohtinut työryhmä ehti jättää 

esityksensä jo marraskuussa. Esitys on tällä hetkellä 

lausuntokierroksella. Ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita 

selvittävän työryhmän määräaika on ensi maaliskuun lopussa. Pro 

Lukion mielestä on tärkeää, että ylioppilastutkintoa ei uudisteta 

irrallisena osana koulutusjärjestelmää, vaan samalla otetaan 

huomioon sen vaikutukset sekä lukiokoulutukseen että korkea-

asteen opiskelijavalintoihin. 

Asetuksella vahvistettu lukiokoulutuksen keskimääräinen 

yksikköhinta vuodelle 2017 on 6.145,01 €/opiskelija (6.122,06 € 

vuonna 2016). Kun eduskunta saa tällä viikolla käsiteltyä valtion 

ensi vuoden talousarvion, tulee ensi vuoden yksikköhinta 

varmistumaan. Rahoitustaso on ollut jo pitkään aivan riittämätön, 

kuten hyvin tiedetään. Pro Lukio onkin esittänyt lukiokoulutuksen 

rahoitusasemaa koskevan huolensa muun muassa sekä eduskunnan 

sivistysvaliokunnalle että valtiovarainvaliokunnalle. 

Osassa Suomea sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät jo joko vuoden 

2017 tai 2018 alussa maakunnallisille toimijoille, mutta 

valtakunnallisesti maakuntauudistus on tapahtumassa kahden 

vuoden kuluttua. Kun budjettitalouden näkökulmasta puolet 

kuntien toiminnasta siirtyy pois vuonna 2019, muodostavat opetus 

ja kulttuuri sen jälkeen noin 60 prosenttia kuntien menoista. 

Kunnista on tulossa hyvinvoinnin ja terveyden, paikallisen 

identiteetin ja demokratian sekä elinvoiman edistäjiä, sanalla sanoen 

sivistyskuntia. Pro Lukio pitää tärkeänä, että lukioväki pitää 

alkavana vuotena huolen, että myös lukiokoulutus muistetaan uusia 

sivistyskuntia rakennettaessa – on sitten kyse kunnallisista, 

yksityisistä tai valtion lukioista.  

Pro Lukio järjesti marraskuussa 2016 toista kertaa Valtakunnallisen 

lukioseminaarin. Kun seminaarisali oli tälläkin kertaa aivan täysi, 

vaikuttaa ilahduttavasti siltä, että lukioväki on ottanut Pro Lukion 

joka toinen vuosi järjestämän Valtakunnallisen lukioseminaarin 

omakseen. Keskusteltavaa ja pohdittavaa lukiokoulutuksessa onkin. 

Pro Lukio kiittää lukioväkeä aktiivisesta osallistumisesta seminaariin 

ja myös erinomaisesta seminaaripalautteesta.  

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm37.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/06/ylioppilastutkinto.html?lang=fi&extra_locale=fi
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/lukioseminaari
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/lukioseminaari


   JOULUKIRJE 
 
   20.12.2016 
 

 

Käynnistimme marraskuun seminaarissa uuden toimintatavan 

nimeämällä Vuoden lukiovaikuttajan. Ensimmäisellä kerralla kunnia 

jaettiin Ylioppilastutkintolautakunnalle ja jatkossa on tarkoituksena, 

että Pro Lukion hallitus pyytää lukiokentältä ehdotuksia joka toinen 

vuosi nimettäväksi Vuoden lukiovaikuttajaksi. Seuraava nimeäminen 

tapahtuisi näin ollen vuonna 2018. 

Lukion erityisen koulutustehtävän tulevaisuus tulee pian 

ratkaistavaksi. Parhaillaan työskentelee työryhmä, joka valmistelee 

erityisen koulutustehtävän vaatimia säädösmuutoksia. Luonnos 

hallituksen esitykseksi valmistunee alkuvuodesta. Samoihin aikoihin 

ratkaistaneen siirtymävaiheen toiminta, sillä opetus- ja 

kulttuuriministeriö on jatkanut nykyisten lupien voimassaoloa 

31.7.2017 saakka ja pian on tehtävä myös ratkaisu nykyisten lupien 

jatkamisesta. Pro Lukio pitää jatkossakin tärkeänä monipuolista ja 

moninaista lukioiden verkostoa, jota erityisen koulutustehtävän 

lukiot omalta osaltaan ilmentävät. Samanaikaisesti on pidettävä 

huoli siitä, että mahdollinen erityisosaaminen säteilee myös 

laajemmin lukiokenttään.  

Pro Lukio korostaa, että samanaikaisesti kun lukiokoulutuksessa 

otetaan useita pieniä uudistusaskelia, on hyvä alkaa pohtia 

laajempaa kuvaa lukiokoulutuksen uudistamiseksi. Myös opetus- ja 

kulttuuriministeri esitti marraskuussa Pro Lukion 

Valtakunnallisessa lukioseminaarissa lukioväelle toiveen alkaa 

pohtia tulevaisuuden lukiolakia. Tämän takia järjestämme 

lauantaina 28.1.2017 klo 10 työseminaarin Munkkiniemen 

yhteiskoulussa, Helsingissä. Lisätietoja tulee tammikuussa, mutta 

tapahtuma kannattaa merkitä jo nyt kalentereihin. 

Lukiovuosi 2016 on pian päättymässä. Pro Lukion hallitus kiittää 

jäsenistöään ja koko lukioväkeä arvokkaasta työstä kuluvana 

vuotena ja toivottaa oikein levollista ja rentouttavaa jouluaikaa 

sekä menestyksellistä lukiovuotta 2017!  

 

20. joulukuuta 2016

    

  
    

Kyösti Värri 

puheenjohtaja    

Pro Lukion joulu-

kortin löydät täältä! 

Lukiokoulutuksen kehittämisestä 
kiinnostuneet: Pro Lukio ry:n 

jäsenyyttä voi hakea täällä! 

Pro Lukios julkort 

hittar du här! 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.prolukio.fi/
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/p2
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1155346&SID=685e92bc-2d54-4c47-9c57-b092a598adf6&dy=687513964
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/julkort-2016

