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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 

 

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet 9.5.2016 saakka Kyösti 
Värri (puheenjohtaja), Aurora Hansen (varapuheenjohtaja), Liisa 
Leinonen (taloudenhoitaja), Jaana Hildén-Pohjola, Aki Holopainen, 
Marja Honkaheimo, Ari Huovinen, Jukka O. Mattila ja Aki Puustinen. 
9.5.2016 lähtien hallitukseen ovat kuuluneet Kyösti Värri 
(puheenjohtaja), Jaana Hildén-Pohjola (varapuheenjohtaja), Liisa 
Leinonen (taloudenhoitaja), Aurora Hansen, Aki Holopainen, Marja 
Honkaheimo, Ari Huovinen, Jukka O. Mattila ja Aki Puustinen. Lisäksi 
Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen on osallistunut 
hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 
yksitoista kertaa. 
 
Toimintavuonna 2016 käynnistettiin useita lukiokoulutuksen 
kehittämistoimia. Lukiot ottivat 1.8.2016 käyttöön uudet 
opetussuunnitelmat ja ylioppilastutkinnon digitalisoituminen siirtyi 
toteutukseen, kun syksyllä 2016 järjestettiin ensimmäiset digitaaliset 
ylioppilastutkinnon kokeet. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 
keväällä 2016 Uusi lukio – uskalla kokeilla –hankkeen, johon kuuluu 
opetus- ja kulttuuriministeriön johtama tuntijakokokeilu sekä 
Opetushallituksen johtama lukioiden kehittämisverkosto. 
 
Pro Lukio oli vuonna 2016 edustettuna seuraavissa 
valtakunnallisissa työryhmissä: 
- Opetushallitus: lukion kehittämisverkoston asiantuntijaryhmä: 

Pro Lukio ry:n edustajana pj. Kyösti Värri 
- opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toisen asteen 

koulutusviennin edistämiseksi: Pro Lukion edustajana Marja 
Honkaheimo 

- opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ylioppilastutkinnon 
kehittämiseksi: Pro Lukio ry:n edustajana pj. Kyösti Värri 

- opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jonka tehtävänä oli 
valmistella säädösehdotuksia lukion erityisen koulutustehtävän 
myöntämis- ja rahoituskriteereiksi: Pro Lukio ry:n edustajana pj. 
Kyösti Värri  

http://www.prolukio.fi/


 Hallitus 5.4.2017 
  Yhdistyskokous 22.5.2017 

 
 

 
Pro Lukio järjesti yhdistyskokouksen yhteydessä 9.5.2016 
Tampereen yhteiskoulun lukiossa työseminaarin, jossa pohdittiin 
lukion rahoitusjärjestelmän uusimista. Yhdistyskokouksessa alustivat 
lisäksi lukiokoulutuksen laadunhallinnasta Anu Räisänen ja Elina 
Harjunen Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvista. 
 
Pro Lukio järjesti 3. – 4.11.2016 Valtakunnallisen lukioseminaarin 
II Helsingissä. Tilaisuus veti jälleen seminaaritilat täyteen lukioväkeä. 
Vuorovuosin Opetushallituksen kanssa toteutettava tilaisuus näyttää 
vakiinnuttavan asemansa lukioväen syksyn tapahtumana. 
Seminaarissa alustivat muun muassa opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen, pääjohtaja Aulis Pitkälä, ryhmäpäällikkö 
Johanna Moisio ja professori Jouni Välijärvi. 
 
Yhdistys aloitti uuden käytännön valitsemalla ja palkitsemalla 
Vuoden lukiovaikuttajan. Ensimmäisellä kerralla 
huomionosoituksen sai Ylioppilastutkintolautakunta. Tarkoitus on, 
että huomionosoitus jaetaan joka toinen vuosi Valtakunnallisen 
lukioseminaarin yhteydessä.  
 
Pro Lukion tiedottaminen jäsenistölle on hoidettu pääosin 
sähköpostitse. Jäsen- ja lukiotiedotteita lähetettiin pelkkien 
seminaaritiedotteiden lisäksi neljä (30.3., 19.4., 22.6. ja 19.12.2016). 
Lisäksi tiedottamisen välineinä ovat olleet verkkosivu 
www.prolukio.fi, Facebook-sivusto ja Twitter-tili. 
 
Pro Lukio antoi valtion vuoden 2017 talousarviota koskevat 
lausunnot syksyllä 2016 eduskunnan sivistysvaliokunnalle sekä 
valtiovarainvaliokunnan sivistysjaostolle. Yhdistys julkaisi 
kirjoituksia Aamulehdessä (10.4.2016 yleissivistyksestä yhdessä 
Jorma Kauppisen kanssa), Helsingin Sanomissa (13.4.2016 lukion 
rahoitusleikkauksista), Kalevassa (23.4.2016 matematiikan 
opiskelusta lukiossa) ja Suomen Kuvalehdessä (27.5.2016 
matemaattisten aineiden opiskelusta lukiossa). Muita kuin 
Valtakunnallista lukioseminaaria koskevia mediatiedotteita yhdistys 
lähetti kolme, jotka koskivat tuntijakokokeilua ja lukioiden 
kehittämisverkostoa. Yhdistyksen puheenjohtaja käytti pyydetyn 
kommenttipuheenvuoron opetus- ja kulttuuriministeriön 
tuntijakokokeilun julkistustilaisuudessa 26.2.2016. 
 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi/
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Pro Lukio on saavuttanut vuodelle 2016 asettamansa tavoitteet. Moni 
lukiokoulutuksen kehittämisasia liikahti vuoden kuluessa eteenpäin 
ja Pro Lukiolla oli oma roolinsa näissä hankkeissa, Kaiken kaikkiaan 
voidaan sanoa, että yhdistys on alkanut löytää oman, eri tilanteisiin 
sopivan roolinsa. Vuonna 2014 yhdistys julkaisi useita kannanottoja 
ajankohtaisiin lukiokoulutusta koskeviin asioihin, kun taas vuonna 
2015 toiminta painottui enemmän ehdotusten valmisteluun 
poliittisia päätöksentekijöitä varten. Vuonna 2016 taas Pro Lukio oli 
vahvasti mukana lukiokoulutusta koskevassa valtakunnallisessa 
työryhmätyössä. Yhdistyksen asiantuntemuksella on ollut käyttöä.  
 
Yhdistykseen kuului vuoden 2016 lopussa yhteensä 102 jäsentä, 
joista 83 henkilöjäsentä ja 19 yhteisöjäsentä. 
 

http://www.prolukio.fi/

