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Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet 12.5.2014 saakka Atso Taipale 
(puheenjohtaja), Eira Kasper (varapuheenjohtaja), Mika Aalto 
(taloudenhoitaja), Aurora Hansen, Aki Holopainen, Ari Huovinen, Jukka O. 
Mattila, Hannu Suoniemi ja Veera Svahn. 12.5.2014 lähtien hallitukseen 
ovat kuuluneet Kyösti Värri (puheenjohtaja), Aurora Hansen 
(varapuheenjohtaja), Anna-Maria Palo (taloudenhoitaja), Jaana Hildén-
Pohjola, Aki Holopainen, Ari Huovinen, Jukka O. Mattila, Hannu Suoniemi ja 
Jarkko Währn. Lisäksi Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Otto Ahoniemi on 
osallistunut hallituksen kokouksiin sääntömuutoksen 12.5.2014 jälkeen. 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa. 
 
Yhdistys järjesti Valtakunnallisen lukioseminaarin Lauttasaaren 
yhteiskoulussa Helsingissä 6. – 7.11.2014. Seminaari kokosi yli 200 
osallistujaa ajankohtaisten lukioasioiden ääreen. Seminaariesiintyjinä 
olivat muun muassa pääministeri Alexander Stubb, pääjohtaja Aulis Pitkälä 
ja johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta, ylijohtaja Eeva-Riitta 
Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, johtaja Terhi Päivärinta ja 
erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen Kuntaliitosta, pääsihteeri Kaisa 
Vähähyyppä Ylioppilastutkintolautakunnasta, koulutusjohtaja Heljä 
Misukka Opetusalan ammattijärjestöstä ja dosentti Jari Salminen Helsingin 
yliopistosta. Lisäksi eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet olivat 
mukana seminaaripaneelissa. Pro Lukion Valtakunnallinen lukioseminaari 
oli ensimmäinen laatuaan. Seminaarista on mahdollista luoda perinne, joka 
toistuu joka toinen vuosi vuorotellen Opetushallituksen järjestämien 
Lukiopäivien kanssa. 
 
Ajankohtaiset ja poikkeuksellisen suuret lukiokoulutusta koskevat 
muutosvalmistelut leimasivat Pro Lukion vuotta 2014. Näistä yksi oli 
lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uusiminen, josta valtioneuvosto 
antoi asetuksen 13.11.2014. Opetushallitus asetti asetuksen pohjalta 
16.12.2014 lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintaa 
ohjaavan ohjausryhmän, johon yhdistyksen puheenjohtaja kuuluu.  
 
Valtioneuvoston syksyllä 2013 päättämä rakennepoliittinen ohjelma sisälsi 
merkittäviä lukiokoulutukseen vaikuttavia muutoksia. Näistä yksi oli 
lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uusiminen, jonka 
virkamiesvalmistelua tukevaan yhteistyöryhmään 22.4.2014 – 1.6.2014 
opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi yhdistyksen puheenjohtajan.    



 
Lukiokoulutuksen ja koko toisen asteen koulutuksen rahoitus- ja 
järjestämisuudistukseen liittyen opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 
syksyn 2014 aikana useita tilaisuuksia, joihin Pro Lukion hallituksen 
edustajat osallistuivat aktiivisesti. Esimerkkeinä ovat osallistumiset 
seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuuksiin: Toisen asteen 
koulutuksen uudistuksen käynnistysseminaari Helsingissä 25.9.204, 
aluetilaisuudet 17.10.2014 Tampereella ja 27.11.2014 Hämeenlinnassa 
sekä lukiokoulutuksen oma tilaisuus 3.11.2014 Helsingissä. Vuotta 2014 
leimasikin pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti lukiokoulutuksen 
valtakunnallisten uudistusten valmisteluun.  
 
Osittain lukiokoulutuksen myllerrysten vuoksi Pro Lukio ry:lle on alkanut 
löytyä jo ensimmäisten toimintavuosiensa aikana luonteva rooli olla 
lukiokoulutuksen asiantuntijana ja äänenä erityisesti valtakunnallisten 
instituutioiden suuntaan.  
 
Pro Lukion tiedottaminen jäsenistölle on hoidettu pääosin sähköpostitse. 
Jäsentiedotteita lähetettiin kolme (4.6., 25.9. ja 19.12.2014). Lisäksi 
tiedottamisen välineinä ovat olleet verkkosivu www.prolukio.fi ja 
Facebook-sivusto. Yhdistys lähetti Valtakunnalliseen lukioseminaariin 
liittyen useita sähköpostipostituksia jäsenistön lisäksi kaikkiin Suomen 
lukioihin. Yhdistyksen toimintaa ja erityisesti syksyn lukioseminaaria 
esittelevä artikkeli julkaistiin syksyllä Rexi-lehdessä.  
 
Yhdistys julkisti 14.10.2014 yhteisen kannanoton lukiokoulutuksen 
paineista yhdessä Suomen Rehtoreiden, Lukiolaisten liiton, 
Lähilukioyhdistyksen ja Yksityiskoulujen liiton kanssa. Lisäksi Pro Lukio, 
Lukiolaisten Liitto ja TAT ja julkistivat yhteisen kannanoton 
lukiokoulutuksen tilanteesta Helsingin Sanomissa 15.11.2014. Yhdistyksen 
omat julkistetut kannanotot ja mediatiedotteet ovat koskeneet 
lukiokoulutuksen rahoitusleikkauksia (21.3.2014), valtion budjettiesitystä 
(22.8.2014), lukiokoulutusta koskevia selvityksiä (21.11.2014) ja 
lukiokoulutuksen rahoitusleikkauksia (4.12.2014) 
 
Yhdistys antoi vuonna 2014 kolme lausuntoa opetus- ja 
kulttuuriministeriölle luonnoksista hallituksen esityksiksi. Nämä viralliset 
lausunnot koskivat oppivelvollisuuslakiesitystä (4.6.2014), 
rahoituslakiesitystä (14.11.2014) ja järjestämislupalakiesitystä 
(17.11.2014).  
 
Yhdistykseen kuului 105 henkilöjäsentä ja 18 yhteisöjäsentä.  

http://www.prolukio.fi/

