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LUKIOLAISTEN ARVOT 

SIVISTYS: MAHDOLLISUUS YMMÄRTÄÄ MAAILMAA

Jokaisella nuorella on mahdollisuus tutustua ja syventyä eri ilmiöihin ja tieteenaloihin faktapohjaisen 
tiedon avulla. Tuemme nuorten mahdollisuuksia oppia erilaisista näkökulmista ja toimimme 
kasvattijärjestönä nuorille niin toiminnallisesti kuin tietoa jakamalla.

OSALLISUUS: MAHDOLLISUUS OLLA MUKANA, TOIMIA JA VAIKUTTAA

Osallisuus tarkoittaa nuoren tunnetta kunnioituksesta, tasavertaisuudesta, luottamuksesta sekä 
mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa omassa yhteisössä. Huolehdimme, että jokainen lukiolainen voi 
osallistua, vaikuttaa ja kuulua joukkoomme omana itsenään.

YHDENVERTAISUUS JA YHTEISÖLLISYYS: YHDENVERTAINEN JA TURVALLINEN YHTEISÖ

Erilaiset näkemykset ja taustat ovat rikkaus. Noudatamme toiminnassamme intersektionaalisen 
feminismin periaatteita eli teemme jatkuvaa työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä 
moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi. Tarjoamme yhteisön, johon jokainen lukiolainen on tervetullut.

DEMOKRATIA: NUORILLA KEINOT VAIKUTTAA YHTEISKUNTAAN

Yhteiskunnan tulee olla sellainen, jossa voi luottaa demokratiaan sekä kunnioittaa sen kautta syntyneitä 
äänestystuloksia ja päätöksiä. Ikä ei ole peruste jättää nuoria päätöksenteon ulkopuolelle. Edistämme 
hyvien demokraattisten käytäntöjen toteutumista lukioissa ja yhteiskunnassa sekä toimimme itse niiden 
mukaisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS: EKOLOGISTA, SOSIAALISTA JA TALOUDELLISTA KESTÄVYYTTÄ

Ekologinen kestävyys on vastuuta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Sosiaalisella 
kestävyydellä taataan kaikille ihmisille mahdollisuus hyvään elämään ja kestävä talous on edellytys 
liiton keskeisille toiminnoille. Huomioimalla kestävyyden kaikessa toiminnassamme huolehdimme 
yhteiskunnasta ja liiton tulevaisuudesta.
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Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) strategia analysoi ja ohjaa liiton kehitystä vuosina 2021–2025 sekä 
määrittää tulevaisuuden vision. Strategia perustuu toimintaympäristön analyysiin, johon voi tutustua 
osoitteessa: bit.ly/sll-toimintaympariston-analyysi.

http://bit.ly/sll-toimintaympariston-analyysi
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VISIO 2035 – MILLAINEN ON LUKIOLAISTEN NÄKÖINEN YHTEISKUNTA

Lukiolaisuus on nuoruuden parasta aikaa. Kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus olla osana 
yhteiskuntaa ja nauttia nuoruudesta. 

•  Nuorten ääni kuuluu ja nuoret ovat päätöksenteon ytimessä. Suomen Lukiolaisten Liitto on 
Suomen vaikuttavin, tunnetuin ja arvostetuin nuorisojärjestö, joka tarjoaa jokaiselle lukiolaiselle 
mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuteen. 

•  Lukiolaisilla on hyvät valmiudet tulevaisuuteen. Nuorilla on mahdollisuus oppia, osallistua ja 
rakentaa omannäköistä tulevaisuuttaan. Liitto edistää nuorten työllistymistä ja koulutuspolulla 
etenemistä. 

•  Kaikin tavoin kestävämpi yhteiskunta ja liitto. Liitto toimii kestävämmän yhteiskunnan 
puolesta. Liiton toiminta on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

MISSIO – MIKSI LUKIOLAISET ON OLEMASSA

Lukiolaiset lukiolaisten asialla – lukiolaisten ehdoilla, tavoilla ja näköisesti

•  Lukiolaisten puolustaja. Liitto vaikuttaa ja ottaa kantaa nuorten ja lukiolaisten asioiden 
edistämiseksi yhteiskunnassa. 

•  Yhteisö kaikille lukiolaisille. Liiton toiminta on puoleensavetävää kaikille nuorille ja jokainen 
lukiolainen haluaa kuulua liittoon. 

•  Lukiolaisten tekemä ja näköinen liitto. Lukiolaiset ovat itse toteuttamassa ja kehittämässä 
lukiolaisten näköistä toimintaa ja palveluita. 

STRATEGIAN PAINOPISTEET

YHDENVERTAINEN JA YHTEISÖLLINEN

Olemme kaikille lukiolaisille avoin järjestö, jossa monenlainen osallistuminen on toiminnan perusta. 

Tavoitteet

•  Olemme yhdenvertaisuustyön edelläkävijä.
•  Toimintamme on saavutettavaa. Jokaisen on helppo tulla mukaan ja osallistua omista 

lähtökohdistaan riippumatta.
•  Olemme lukiolaisten yhteisö, johon jokainen haluaa ja tuntee kuuluvansa ja josta jokainen löytää 

itselleen merkityksellistä toimintaa.
•  Piiri-, jäsenjärjestö- ja opiskelijakuntatoiminnalla on yhteisömme rakentamisessa ja 

tunnettuutemme kasvattamisessa erityinen rooli.
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Mittarit

•  Liiton jäsenmäärä
•  Piiri- ja jäsenjärjestöjen jäsenmäärät
•  Vapaaehtoistoimijoiden määrä
•  Vuoden aikana tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien lukiolaisten määrä 
•  Liiton toiminnassa jatkavien tai tapahtumille uudelleen osallistuvien ensikertalaisten 

prosentuaalinen osuus
•  Lukiolaisten sitoutuminen liiton sisältöihin ja julkaisuihin vuoden aikana
•  Lukiolaiskyselyn tulokset

LÄHESTYTTÄVÄ JA YMMÄRRETTÄVÄ

Olemme vuorovaikutuksessa kaikkien lukiolaisten kanssa ja toiminnassamme otetaan huomioon nuorten 
moninaisuus.

Tavoitteet

•  Kaikki toimintamme on avointa, yhdenvertaista ja mukaan kutsuvaa niin paikallisella kuin 
valtakunnallisella tasolla. 

•  Olemme yhteydessä jokaiseen suomenkieliseen päivälukioon ja tavoitamme viestinnällämme 
jokaisen lukiolaisen.

•  Viestintämme on vuorovaikutteista, havainnollistavaa ja ymmärrettävää. Se tukee lukiolaisten 
arkea ja pyrkii tavoittamaan jatkuvasti enemmän lukiolaisia.

•  Viestintämme huomioi lukiolaisten moninaisen joukon erilaiset tarpeet. 

Mittarit

•  Lukiolaisten sitoutuminen liiton sisältöihin ja julkaisuihin vuoden aikana
•  Lukiolaiskyselyn tulokset
•  EU:n viestinnän saavutettavuusdirektiivin ja WCAG 2.1 -ohjeistuksen mukaiset standardit
•  Liiton jäsenmäärä
•  Vuoden aikana tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien lukiolaisten määrä 
•  Tapahtumilla kerätty palaute
•  Liiton vuorovaikutteisen viestinnän määrä vuosittain

KESTÄVÄ JA HYVINVOIVA

Lukiolaiset on aina askeleen edellä. Toiminnan kehittämisellä ennakoidaan yhteiskunnan muutoksia ja 
tuetaan lukiolaisten hyvinvointia.

Tavoitteet

•  Lukiolaisten hyvinvoinnin lisääminen ja epävarmuuden vähentäminen ovat kaiken toimintamme 
keskiössä.

•  Kestävä kehitys on huomioitu ja toimintamme edistää ilmastonmuutoksen torjumista.
•  Olemme muutoskykyisiä muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistumme jatkuvasti.
•  Taloudellinen tilanteemme on kestävä ja vakaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.
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Mittarit

•  Lukiolaisbarometri, lukiolaiskysely ja kouluterveyskysely
•  Aktiivikysely ja työterveyskyselyt
•  Liiton hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen mittaaminen
•  Liiton jäsenmäärä
•  Liiton liikevaihto pysyy samana tai kasvaa
•  Liiton muutoksistaselviytymiskyvyn mittaaminen

ASIANTUNTEVA JA VAIKUTTAVA

Lukiolaiset on lukiolaisuuden asiantuntija sekä näkyvä ja aloitteellinen toimija. 

Tavoitteet

•  Eri alojen asiantuntijat ja lukiolaiset pohtivat ja edistävät yhdessä lukiolaisten ajankohtaisia 
asioita.

•  Vaikuttamisemme perustuu lukiolaisten demokraattisesti määrittelemiin tavoitteisiin. Tavoitteet 
perustuvat lukiolaisten ajatuksiin ja kokemuksiin koulutuksesta ja lukiosta. Tavoitteita 
täydennetään tutkitulla tiedolla.

•  Kansainvälinen toimintamme vahvistaa eurooppalaista yhteisöämme, kehittää liiton toimintaa 
sekä tukee jokaisen lukiolaisen kansainvälistymistä.

•  Olemme näkyvä vaikuttaja valtakunnallisissa ja paikallisissa medioissa. Näyttäydymme 
yhtenäisenä ja asiantuntevana lukiolaisten joukkona.

Mittarit 

•  Asiantuntijoiden ja lukiolaisten yhteisten tilaisuuksien määrä
•  Lukiolaisille ja sidosryhmille suunnattujen kyselyiden vastausmäärät ja tulokset
•  Yhteistyöhankkeiden määrä kansainvälisten organisaatioiden kanssa
•  Mediaosumien määrät
•  Lausuntopyyntöjen määrät 
•  Yhteiskunnan muuttumisen seuraaminen tavoiteohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden 

mukaisesti
•  Tehtyjen päättäjätapaamisten lukumäärä


