
Erityisasiantuntija Tuomo Laakso, OAJ
Lukiodiplomien kehittäminen täyteen vauhtiin
Katsaus lukiodiplomin kehittämisnäkymiin, sen merkitykseen lukiokoulutuksessa sekä 
mahdollisuuksiin korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Perjantai 28.10. Aamukahvi 08.30 – 09.00

Torstai 27.10.     09.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko
Lukiokoulutus osana Suomen sivistys-

ja koulutuspolitiikkaa – haasteet ja ratkaisut

Professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-yliopisto
Työn tekemisen tapojen muutos

10.00 Avaussanat, puheenjohtaja Tarja Aro-Kuuskoski

10.45

12.30 – 13.30 Lounas

14.45 – 15.15 Kahvi

11.00 – 12.00 Lounas

Korona-pandemia muutti yhteiskuntaa peruuttamattomasti. Mitä uusia mahdolli-
suuksia kriisi on avannut? Ketkä muutoksesta  hyötyvät, ketkä putoavat väliin?

18.30 – 21.00 Iltatilaisuus Juhlasalissa. Lukiodiplomiteatteri-improvisaatioesitys.

Pro Lukio ry  IV  Valtakunnallinen lukioseminaari
      Helsinki Paasitorni 27.–28.10.2022

Päätöskahvi

Professori Päivi Häkkinen, KTL, Jyväskylän yliopisto
Yleistyvän etäopiskelun kriittiset kohdat

Pj. Lukas Virtala, Suomen Lukiolaisten Liitto
Etäopiskelun mahdollisuudet
opetuksen kehittämisessä

Keskustelua asiantuntija-
alustusten pohjalta

Pääsihteeri Tiina Tähkä, Ylioppilastutkintolautakunta
Yo-tutkinto ympäristön muutosten keskellä

a. Opintojaksot ja laaja-alainen osaam. Siltasaari b. Monipuolinen arviointi
c. Osallistaminen ja demokratiakasv. Lindahl d. Lukioiden välinen yhteistyö
e. Jaksaminen ja hyvinvointi koulussa 302–303 f.  Opiskelijoiden tulevaisuusnäkymät
g. Ohjauksen uusi kokonaisuus Halonen h. Erityisopetus ja opetuksen tuki

14.30 – 14.45 Ohjeistus tietoiskuihin

15.15 – 16.45 Tietoiskut. Jokaisessa tilassa peräkkäin kaksi eri aihetta. Vaihto klo 16.00.

Erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto
Kunnat lukiokoulutuksen rahoittajina 

Vaihto klo 16.00

Torstain tietoiskujen a–h ydinkohdat
a. Opintojaksot ja laaja-alainen osaaminen b. Monipuolinen arviointi
c. Osallistaminen ja demokratiakasvatus d. Lukioiden välinen yhteistyö
e. Jaksaminen ja hyvinvointi koulussa  f.  Opiskelijoiden tulevaisuusnäkymät
g. Ohjauksen uusi kokonaisuus  h. Erityisopetus ja opetuksen tuki

14.20

13.30 – 14.00 Kahvi

Akatemiaprof. Katariina Salmela-Aro, Helsingin yliopisto
Uupumuksesta intoon

09.00 – 09.10 Orientaatio päivään, puheenjohtaja Tarja Aro-Kuuskoski

Johtava rehtori Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston harjoittelukoulut
Pedagoginen johtajuus on jaettua johtajuutta
Menestyksen avain on kahden näkökulman välinen jännite: toisaalta opettajien, johto- ja 
aineryhmien kehittämistyö, toisaalta muodollisen johdon (rehtori) strategiset tavoitteet.

10.15

Keskustelua

Opetusministeri Li Andersson
Ajankohtaiset terveiset ministeriöstä

12.20

Taidekoulutuksen visiotyöt, Katriina Rosavaara, Susanna Metsälä
Tanssiesitys

15.00 Päätössanat, puheenjohtaja Tarja Aro-Kuuskoski

Ilmoittautumisohjeet seuraavalla sivulla
JOM 14.6.2022



Pro Lukio ry

IV Valtakunnallinen lukioseminaari 27.–28.10.2022
–  O s a l l i s t a v a  j a  k e s k u s t e l e v a  l u k i o f o o r u m i  –

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

Pro Lukio ry on lukioiden, lukiossa toimivien sekä muiden lukiokoulutuksen etua ajavien yhdistys. Pro Lukio kokoaa yhteen kaikki henkilöt ja tahot, jotka haluavat työs-
kennellä suomalaisen lukiokoulutuksen puolesta. Odotamme IV Valtakunnalliseen lukioseminaariimme 250–300 osallistujaa. Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä. 

Osallistumisehdot
Osallistumismaksu on 340 € hengeltä. Early Bird 30.9.2022 mennessä 290 €. Ilmoittautumisen takaraja on 15.10.2022.
Hinta sisältää ohjelman ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Pro Lukio ry:n hallitus varaa oikeudet muutoksiin.

Peruutusehdot
- Peruutus on maksuton 30.9.2022 mennessä.
- 30 % osallistumismaksusta veloitetaan 1.10. – 15.10. tehdystä peruutuksesta.
- Koko osallistumismaksu peritään 15.10. jälkeen tehdystä peruutuksesta tai peruutuksen tekemättä jättämisestä.
- Peruutus tehdään kirjallisesti. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Tietoiskut
Jokainen ilmoittautuja rastii sähköisellä ilmoittautumislomakkeella itselleen kaksi seuraavista torstain tietoiskuista.
Perjantaina esitetään kootusti yhteenveto kustakin tietoiskusta.

   a. Opintojaksot ja laaja-alainen osaaminen b. Monipuolinen arviointi
   c. Osallistaminen ja demokratiakasvatus d. Lukioiden välinen yhteistyö
   e. Jaksaminen ja hyvinvointi koulussa f.  Opiskelijoiden tulevaisuusnäkymät
   g. Ohjauksen uusi kokonaisuus h. Erityisopetus ja opetuksen tuki

Majoitus. Jokainen varaa huoneensa itse esimerkiksi Scandicin sivuilta www.scandichotels.fi varaustunnusta BPRO261022 käyttäen 12.10.2022 mennessä. Kiintiöstä varatun 
yksittäisen huonevarauksen voi kuluitta perua tulopäivänä klo 18 mennessä. Scandic Paasi, Paasivuorenkatu 5 b, paasi@scandichotels.com 1 hh 139 € / yö ja 2 hh 159 € / yö. 
Scandic Hakaniemi, Siltasaarenkatu 14, hakaniemi@scandichotels.com 1 hh 129 € / yö ja 2 hh 149 € / yö. Scandic Kaisaniemi, Kaisaniemenkatu 7,  kaisaniemi@scandichotels.
com 1 hh 129 € / yö ja 2 hh 149 € / yö. Pääkaupunkiseudulla on tarjolla runsaasti muitakin majoitusvaihtoehtoja. 

Ilmoittaudu TÄSTÄ

https://forms.gle/RvsYQNUUGLdqHooD7

