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Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmän (OEF) kannanotto 
matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamistason kohottamiseksi 
 
Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin Teknologiateollisuus ja palvelut -
ennakointiryhmä on käsitellyt LUMA-strategian valmistelua kokouksessaan 11.5.2022 sekä neljän 
ennakointiryhmän työpajassa 5.3.2022. Esitämme syvän huolemme suomalaisen matemaattis-
luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen heikentyneistä tuloksista. LUMATE-osaamisella ja 
sen puutteilla on merkittäviä vaikutuksia toiseen ja korkea-asteen opinnoissa, erityisesti 
ammatillisessa koulutuksessa.  
 
Suomen menestys pohjaa osaamiseen. Tulemme kansakuntana kohtaamaan työelämän 
murroksen ensimmäisinä maailmassa. LUMA-osaajia tarvitaan laajasti koko yhteiskunnassa. 
Näemme, että nykyisin saavutettavalla matemaattisella osaamisella emme tule saavuttamaan 
suomalaiselle koulutukselle asetettuja tavoitteita. Valmisteltavan matemaattis-luonnontieteellistä 
ja teknologista osaamista ohjaavan strategian tulee olla riittävän kunnianhimoinen ja tavoitella 
osaamistasoa, jota Suomi edusti 2006 PISA-tuloksissa. Osa LUMA-strategian tavoitteista on 
saavuttamattomissa jo ennen strategian toimenpiteiden julkaisemista (esimerkiksi LUMA-osaajien 
määrä 2030). Muihinkin tavoitteisiin pääseminen edellyttävät panostamista ja vaikuttavia 
toimenpiteitä. 
 
Teknologiateollisuus ja palvelut -ennakointiryhmä esittää, että  
- LUMA-strategian toimeenpano tulee sisällyttää seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. 
Strategian toimeenpanolle tulee esittää pitkäjänteistä rahoitusta koko hallituskaudelle tai 
mieluummin ylihallituskautisesti. 
- Strategian mahdollinen päivittäminen tulee huomioida jatkuvasti TKI-tiekartan päivityksissä. 
- Strategiaan tulee sisällyttää tuoretta ennakointitietoa tarvittavasta osaajien määrästä ja 
työelämän kaipaamasta LUMA-osaamisesta. 
- Strategiaan tulee liittää mittaristo, jota seurataan systemaattisesti. Toimenpiteiden vastuutahot 
tulee yksilöidä strategian toimenpiteissä. Esimerkiksi LUMA-keskus Suomi -verkosto kokoaa 
raportin, seuraa sitä omassa LUMA-neuvottelukunnassaan, ja raportti luovutetaan vuosittain 
Opetushallituksen johtokunnalle. 
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