
 
 
 
 
 
      
 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

 

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet 11.5.2015 saakka 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. 
11.5.2015 lähtien hallitukseen ovat kuuluneet Kyösti Värri 
(puheenjohtaja), Aurora Hansen (varapuheenjohtaja), Liisa Leinonen 
(taloudenhoitaja), Jaana Hildén-Pohjola, Aki Holopainen, Marja 
Honkaheimo, Ari Huovinen, Jukka O. Mattila ja Aki Puustinen. Lisäksi 
Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Tatu Koivisto on osallistunut 
hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 
kymmenen kertaa. 
 
Toimintavuosi 2015 oli lukiokoulutuksen näkökulmasta 
kokonaisuudessaan hyvin erilainen kuin syksyllä 2014 ennakoitiin. 
Valtioneuvosto oli antanut joulukuun alussa 2014 eduskunnalle 
esitykset lukiokoulutuksen järjestämislupia ja rahoitusjärjestelmää 
koskeviksi lakimuutoksiksi. Toinen näistä raukesi ja toinen kaatui 
eduskunnan viimeisellä istuntoviikolla maaliskuussa 2015. Toisaalta 
taas Opetushallituksen johdolla tapahtunut opetussuunnitelmien 
perusteiden uusiminen valtioneuvoston 13.11.2014 antaman 
asetuksen pohjalta käynnisti opetussuunnitelmien rivakan uusimisen 
lukioissa vuonna 2015.  
 
Pro Lukio lisäsi vuonna 2015 yhteydenpitoaan poliittisten 
puolueiden kanssa. Yhdistyksen hallituksen edustajat tapasivat 
poliittisten puolueiden edustajia kevättalvella 2015 ennen huhtikuun 
2015 eduskuntavaaleja. Lisäksi yhdistys tapasi luonnollisesti myös 
uuden opetus- ja kulttuuriministerin syksyllä 2015.  
 
Yhdistys valmisteli vuoden 2015 aikana kolmessa eri vaiheessa 
esityksiä valtakunnallisia lukiokoulutuspoliittisia päätöksiä 
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varten. Keväällä 2015 Pro Lukio valmisteli lukiokoulutusta koskevat 
hallitusohjelmatavoitteensa (30.4.2015). Kesällä 2015 yhdistys 
valmisteli esityksensä (5.8.2015) hallitusohjelman toimeenpanoa 
varten. Syksyllä 2015 Pro Lukio laati esityksensä (27.10.2015) 
lukiokoulutusta koskevien säädösten sujuvoittamiseksi. 
 
Pro Lukion nykyinen ja edellinen puheenjohtaja toimivat 
alkuvuodesta 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön kutsumina 
lukiokoulutuksen erityistehtäviä koskevina selvityshenkilöinä. 
Selvitys luovutettiin opetus- ja viestintäministerille 1.4.2015. 
Yhdistyksen puheenjohtaja oli vuonna 2015 Opetushallituksen 
kutsumana lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 
laadintayötä ohjaavan ohjausryhmän jäsenenä.  
 
Pro Lukio järjesti Lukiokoulutuksen järjestämisen uudet suunnat  
-iltapäiväseminaarin yhdistyskokouksen yhteydessä 11.5.2015 
Lahden yhteiskoululla Lahdessa. Seminaarissa keskityttiin 
lukiokoulutuksen järjestämiseen. Alustajina toimivat tulosaluejohtaja 
Antti Rastela (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä), rehtori Heikki 
Peltoniemi (Raahen lukio) ja selvityshenkilö Atso Taipale (opetus- ja 
kulttuuriministeriö). 
 
Pro Lukion tiedottaminen jäsenistölle on hoidettu pääosin 
sähköpostitse. Jäsentiedotteita lähetettiin kolme (19.3., 19.8. ja 
17.12.2015). Lisäksi tiedottamisen välineinä ovat olleet kesän 2015 
aikana uusittu verkkosivu www.prolukio.fi ja Facebook-sivusto. 
Yhdistys otti käyttöön myös oman Twitter-tilin. Yhdistys lähetti oman 
jäsenistön lisäksi 30.10.2015 syyskirjeen kaikkiin Suomen lukioihin. 
Lisäksi keväällä yhdistys tiedotti yhdistyskokouksen yhteydessä 
olleesta iltapäiväseminaarista. Yhdistys otti käyttöön oman logon. 
 
Yhdistys antoi vuonna 2015 pyynnöstä kaksi virallista lausuntoa 
Opetushallitukselle. Nämä lausunnot koskivat nuorten 
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (5.5.2015) ja 
aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita 
(7.10.2015). Koska yhdistyksen nykyinen ja edellinen puheenjohtaja 
toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöinä 
lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien osalta, ei yhdistys 
antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoa aiheesta. 
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Yhdistys julkaisi Maaseudun Tulevaisuudessa 11.12.2015 Pro Lukio 
ry:n ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhteisen 
kannanoton. Kannanotossa esitettiin huoli toisen asteen 
koulutuksen saavutettavuudesta ja tehtiin ehdotus, jonka mukaan 
selvitettäisiin mahdollisuudet luoda henkilöauton kuljettamiseen 
oikeuttava harjoituslupa toisen asteen koulutukseen osallistuville. 
 
Pro Lukion toimintapolitiikkaan kuuluu olla mukana keskeisissä 
lukiokoulutusta koskevissa tilaisuuksissa. Vuoden 2015 aikana 
yhdistyksen edustajat osallistuivat muun muassa 
aluehallintovirastojen ja Opetushallituksen yhdessä järjestämiin lops-
koulutustilaisuuksiin, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
(Karvi) kuulemistilaisuuteen sekä Opetushallituksen Lukiopäiville. 
 
Kokonaisuudessaan Pro Lukion vuosi 2015 oli vahvaa vaikuttamisen 
aikaa. Kun yhdistys julkaisi vuonna 2014 useita kannanottoja 
ajankohtaisiin lukiokoulutusta koskeviin asioihin, painottui toiminta 
vastaavasti vuonna 2015 enemmän ehdotusten valmisteluun 
poliittisia päätöksentekijöitä varten. On osoittautunut, että sekä 
poliittiset päättäjät että valtakunnalliset opetusviranomaiset 
näyttävät arvostavan sitä, että Pro Lukio välittää yksittäisiä 
intressiryhmiä laajempaa lukiokoulutuksen ääntä ja asiantuntemusta.  
 
Yhdistykseen kuului 115 henkilöjäsentä ja 19 yhteisöjäsentä. 
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