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      Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 

Matematiikan ja luonnontieteiden vetovoimaisuutta tulee lisätä peruskoulussa ja lukiossa (mm. 
Suomen Akatemia, Tieteen tila -raportti, 2012). Lukiot eivät tuota riittävästi ylioppilaita 
matemaattis-luonnontieteellistä perustietoa edellyttäviin jatko-opintoihin. Liian harva nuori 
valitsee matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan opiskelun huolimatta näiden suuresta 
merkityksestä hyvinvoinnillemme ja yhteiskunnallemme. On suuri haaste saada riittävästi osaajia, 
sekä tyttöjä että poikia, lukuisille matematiikkaa ja luonnontieteitä tarvitseville aloille. Tässä 
nuorten motivointi ja kiinnostuksen tukeminen sekä opettajien tietojen ja taitojen edistäminen 
ovat keskeisiä tehtäviä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan esimerkiksi uusia innostavia 
oppimisympäristöjä, toiminnallista matematiikkaa, oppilaskeskeistä kokeellista opetusta, 
vuorovaikutusta eri asteiden ja toimijoiden kesken, resursseja opetuksen tutkimuspohjaiseen 
kehittämiseen sekä yhteistyötä alan yritysten ja teollisuuden kanssa.   

Valtakunnallinen LUMA-keskus aloitti kansallisen ja kansainvälisen toimintansa vuonna 2003. Sen 
ensimmäiseen johtoryhmään kuului jäseniä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, 
Opetushallituksesta, Helsingin yliopistosta ja teollisuusjärjestöistä.  Sen yhteisöllisessä 
toimintamallissa yhdistyvät yliopistot ja niiden antama opettajankoulutus, ammattikorkeakoulut, 
koulut, opettajajärjestöt sekä elinkeinoelämä. LUMA-keskus on nykyisin tunnettu (1) uutta 
tutkimusta, sovelluksia ja käyttöä koskevan tieteellisen tiedon esille tuoja, muokkaaja ja levittäjä, 
(2) opetuksen innovatiivinen kehittäjä ja koulujen yhteistyökumppani ja (3) asiantuntija 
tiedekasvatuksen ja teknologian opetuksen kehittämisessä sekä eri oppiaineiden integroinnin 
edistämisessä. Mallia on pidetty kansainvälisesti innovatiivisena ja sitä on levitetty mm. Euroopan 
komissiossa, Ruotsiin (perusteilla LUMA-keskus), Yhdysvaltoihin, Saudi-Arabiaan ja Thaimaahan. 
LUMA-keskuksen koulutusvientimahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan.  

Valtakunnallinen LUMA-keskus on lähes 10 vuoden toimintansa aikana perustanut seitsemän 
oppiainekohtaista resurssikeskusta: BioPOP (biologia), F2k (fysiikka), Geopiste (maantiede), 
Kemma (kemia), Linkki (tietojenkäsittelytiede), LumO (pedagogiikka) ja Summamutikka 
(matematiikka). Lisäksi on perustettu koko Suomen kattava kansallinen LUMA-verkosto ja sen 
neuvottelukunta (ks. strategia: www.luma.fi). Eri puolille Suomea useiden yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteyteen on myöhemmin syntynyt kahdeksan LUMA-keskusta (yksi 
ruotsinkielinen). Kansallisia, kansainvälisesti merkittäviä opetuksellisia innovaatioita ovat mm.: 1) 
vuorovaikutteiset verkkolehdet LUMA Sanomat (opettajille ja vanhemmille), Luova (13-19-
vuotiaille nuorille), MyScience (kansainvälinen nuorille suunnattu, luetaan yli 100 maassa), 
Kreativ (ruotsinkieliset nuoret) ja Jippo (lapsille, vanhemmille, opettajille, kerho-ohjaajille), 2) 
innostavat tiedekahvilat, -kerhot, -klubit, -leirit ja -päivät lapsille ja nuorille, 3) kansainvälinen 
Millennium Youth Camp -leiri (yhteistyössä TAF:in kanssa), 4) tiedeluokat, kuten: F2k, Gadolin, 
Linkki ja Origo, 5) opettajien vuorovaikutteiset tukimuodot (oma verkkolehti, vuorovaikutteiset 
kurssit,  kansalliset LUMA-tapahtumat, webinaarit ja International  Symposium on Science 
Education) sekä 6) Valtakunnallinen LUMA-viikko (kaikille suomalaisille).  

Valtakunnallisen LUMA-toiminnan vakiinnuttaminen  

LUMA-toimintaa on toteutettu pääasiassa määräaikaisella, mm. yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen, Opetushallituksen (vuosittain anottu opettajien täydennyskoulutusraha), 
säätiöiden, yrityssektorin ja EU:n myöntämällä rahoituksella. Yliopistojen nykyisessä 
taloustilanteessa riski LUMA-toiminnan supistumiselle on suuri. Myös säätiörahoitus on viime 
aikoina merkittävästi vähentynyt. LUMA-toiminta tarvitsee pysyvät resurssit kansalliseen ja 
kansainväliseen toimintaansa sekä sen kehittämiseen (yht. 2,5 miljoonaa euroa/vuosi).  
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