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Toimialakatsauksen sisältö:

• Kemianteollisuuden suhdanteet ja 
energiankäyttö 

• LUMA-osaaminen nousuun! 
Riittääkö osaamisemme 
hiilineutraalisuustavoitteiden 
toteuttamiseen?
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Kemianteollisuuden suhdanteet 
ja energia-asiat

Mika Aalto, 
Toimitusjohtaja 
Kemianteollisuus ry 

Kysely Kemianteollisuus ry:n 
jäsenyritysten toimitusjohtajille
(jäsenpulssi) 
8.–12.6.2022
Vastausmäärä 74 kpl 
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Lähde: EK:n suhdannebarometri. Kausitasoitettu sarja. 15.6.2022 4

Kemian suhdannetilanne hyvä – odotukset laskussa 

• Tuotantokapasiteetti 75 % 
käytössä, vastaa 2010-luvun 
keskiarvoa 

• Ammattityövoiman puute suurinta 
sitten vuoden 1990

• Venäjän hyökkäyssodan 
kerrannaisvaikutukset, energian 
hinta ja tuotantokapeikot 
painaneet suhdanneodotukset 
selkeästi miinukselle



Kohonnut hintataso saa tilauskannan näyttämään suuremmalta
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• Euromääräisesti tilaukset 

kasvoivat viime vuoden 

huhtikuun verrattuna 19 %, 

mutta tippuivat 13 % 

tavaramäärässä mitattuna 

• Jos verrataan huhtikuuhun 

2020 muutos oli euroissa 

33 % ja tavaramäärässä  

- 9 %



Lähde: Kemianteollisuus ry:n jäsenpulssi, n = 74, vastaukset 
katokorjattu, edustavat 371 yritystä
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Kemianteollisuuden energiapaletti on laaja, mutta energian 
hintojen muutos huolettaa valtaosaa jäsenyrityksistä 

Huom. Molemmissa kysymyksissä yrityksillä mahdollisuus valita useampi vaihtoehto 
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Energian hintojen muutos vuodessa:

Mediaani +30 % Minimimuutos: - 5 % 

Keskiarvo +66 % Maksimimuutos: + 400 %

Lähde: Kemianteollisuus ry:n jäsenpulssi



Yrityksillä vaikeuksia siirtää kohonneita energian hintoja eteenpäin, 
energia monessa yrityksessä merkittävä tuotantopanos 

8Lähde: Kemianteollisuus ry:n jäsenpulssi, n = 74, vastaukset 
katokorjattu, edustavat 371 yritystä

15.6.2022
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Mitä energian hintojen nousulle 

pitäisi tehdä?

Yritykset vastaavat 



Avovastauksia – ratkaisuja energian hintojen nousulle 1/2

• Korvaavien energianlähteiden lupaprosessit ovat luvattoman hitaita 

• Hallitus ei ymmärrä, kuinka hitaita teollisuuden muutosprosessit ovat.  Lupaprosessit junnaavat, hinnat 
ovat taivaissa, saatavuus on heikkoa. Yrittäjillä on karua.

• Tuulivoiman lupamenettelyjä tulisi helpottaa. Projektit kestävät useita vuosia liian helpon 
valitusmahdollisuuden takia. 

• Tukea energian säästöinvestointeihin

• Korkeampaa tukiprosenttia aurinkovoimalainvestointeihin. 30% olisi liikkeelle paneva taso.

• Akustoihin 50% tuki, jotta reaalihyöty kasvaa.

• Yhdelle uudelle ydinvoimalalle tulisi löytää mahdollisuus.

• Hanhikiven ydinvoimapäätös heti työn alle ja perään suunnitelma vielä kolmannen uuden laitoksen 
rakentamisesta.

• Ydinvoiman lisääminen on kuitenkin ehkä se ratkaisun avain.
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Lähde: Kemianteollisuus jäsenpulssi 

Avovastauksia – energian hintojen noususta 2/2

• Onko ammattiliikenteelle tulossa polttoainealennuksia, joista on jo kyllä puhuttu? Tukemalla 
ammattiliikennettä tuetaan myös kaikkia muita yrityksiä, jos rahtihinnat laskisivat.

• Ammattiliikenteen, maatalouden sekä teollisuuden öljyn ja kaasun hintatuki voisi olla 
määräaikaisena tarpeen siirtymäkauden ajaksi helpottamaan rajuja kustannusnousuja. 

• Kuluttajien tukemiseen pitäisi myös keskittyä, etteivät korkeat energiahinnat siirry valtaviksi 
palkankorotuksiksi, jotka syövät viimeisenkin toiminnan kilpailukyvyn

• Turvata energian saanti - sähkö, öljy, maakaasu
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Uudistuva Suomi

Innovaatioilla, investoinneilla ja osaamisella
hiilineutraalia teollisuuspolitiikkaa

15.6.2022



13

Suomen kilpailukyky

Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannustaso

• Välilliset työvoimakustannukset (kuten työnantajan sosiaaliturvamaksut) eivät saa nousta, jotta työn teettämisestä ei tule entistä kalliimpaa.

• Raaka-aineisiin ja luonnonvaroihin kohdistuva verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten kustannuskilpailukykyyn.

• Liikenteen päästövähennystoimet toteutetaan toimialojen tiekartan ehdottamien toimien mukaisesti eli ilman veronkorotuksia ja minimoiden yritysten 
logistiikkakustannusten nousua.

• Riittävä toimitusvarma ja vähäpäästöinen sähköenergia kv-kilpailukykyisellä hintatasolla antaa mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta tulevaisuudessa.

Luvitus kuntoon

• Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii luvitusprosessin nopeuttamista, luvitukseen käytettävien käsittelyresurssien lisäämistä ja valitusmahdollisuuksien 
kohdentaminen prosessin alkuvaiheeseen.

• Sujuvat ja ennakoitavat lupaprosessit ovat tärkeitä, jotta investoinnit toteutuvat.

Suomeen mittava teollinen investointiohjelma

• Hiilineutraalius vaatii mittavia investointeja, joiden sisältämien teknologisten ja kaupallisten riskien jakamiseen tarvitaan myös valtion panostuksia pitkäjänteisesti 
nykyisen RRF-rahoituksen jatkoksi. Jotta hiilineutraaliustavoitteet on mahdollista saavuttaa, Suomeen tulee luoda teollisuuden uudistumista tukeva 
investointiohjelma, josta rahoitetaan teollisuutta uudistavia kilpailukykyä parantavia ja vähähiilisyyttä edistäviä investointihankkeita. Teollisten investointien elinkaari 
on pitkä, tyypillisesti kymmeniä vuosia, jolloin työllisyys- talous- ja hyvinvointivaikutukset kantavat jopa vuosikymmeniä.

• Nykyistä energiatukijärjestelmää uudistetaan ja scopea (käyttöaluetta) laajennetaan siten, että näiden hyödyntäminen arvoketjun laajuisesti mahdollistaa 
siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Nykyinen materiaalitehokkuustoiminta tulee integroida osaksi tätä kokonaisuutta.
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Toimiva työelämä

Osaajien saatavuus

• Alan yritykset kärsivät työvoimapulasta. Lisäksi alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä 2020-luvulla. Suomalaisten työmarkkinoiden osallistumisastetta 
on lisättävä kasvattamalla työn tarjontaa ja purkamalla kohtaanto-ongelmia. Osaajien rekrytointia ulkomailta on helpotettava merkittävästi. 

• Koulutuksen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Rahoituksen vastaavuus yritysten osaamistarpeisiin. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) 
tarpeellisuutta tulee tarkastella, ellei se vastaa yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin. 

• Ammatillisen koulutuksen laadun varmistus: Panostukset opetukseen ja opettajiin sekä rahoitusmallin uudistaminen. Hiilineutraalius osaksi tutkintojen päivittämistä. 
Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksien nostaminen pysyvästi ilman tutkintoa olevien nuorten osalta. 

Joustavampaa tekemistä

• Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulee lisätä työlainsäädännössä työehtosopimusosapuolten välille sekä mahdollistaa sopiminen suoraan 
yritystasolla työnantajan ja työntekijän välillä.

• Työrauhajärjestelmän uudistaminen, erityisesti laittomien lakkojen hyvityssakkojen nostaminen, poliittisten lakkojen kieltäminen ja tukityötaistelujen rajaaminen.

• Perusteellinen vaikutusarviointi pakolliseksi. Työlainsäädäntömuutoksia ei saa tehdä, jos vaikutuksena on yrityksille lisäkustannuksia tai heikentävät työllisyyttä.

• Kansallisen lainsäädännön ei tule olla EU-lainsäädäntöä kireämpää.

Työllisyysaste ylös

• Työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin. Vahva työllisyyspohja tukee julkista taloutta, vähentää veropaineita ja pitää investointihaluja yllä. Työllisyysastetta 
voidaan nostaa lyhentämällä työttömyysetuuksien kestoa, purkamalla kannustinloukkuja, aikuiskoulutuksella ja työperäisellä maahanmuutolla.
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Kestävät ratkaisut

TKI-panostukset kilpailijamaiden tasolle

• Suomen TKI-panostukset tulee pystyvästi nostaa kilpailijamaiden tasolle. Tavoitteena on 4 prosenttia BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Julkiset panostukset olisivat 
sekä suoria tukia että verokannusteita. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn nostamiseksi tarvitsemme kokonaisvaltaista 
näkemystä innovaatiopolitiikkaan ja lisäpanostuksia julkiseen TKI-rahoitukseen.

Toimiva sääntely

• EU-tason säädösvalmistelussa on yli hallinnonalojen ja sektorien edistettävä kokonaisuutena toimivaa lainsäädäntökehystä, erityisesti ilmasto-, energia- ympäristö-, 
kemikaali- ja jätelainsäädännön osalta. Vaikutustenarviointeja on parannettava ja hyödynnettävä valmistelussa nykyistä paremmin.

• Suomen tulisi vahvasti painottaa asiantuntevuutta EU:n lainsäädäntövalmistelussa. Monien EU-aloitteiden ideologialähtöisyydellä ei saavuteta aidosti vastuullisuutta ja 
turvallisuutta edistävää sääntelyä.

• Lainsäädäntötyössä sidosryhmätyö tulee ottaa vakavasti, jotta luodaan mahdollisimman toimivaa sääntelyä ja toimintaympäristöä myös yrityksille.

Kiertotalouden ajattelu uusiksi

• Kiertotalouden täysimittaiset mahdollisuudet tulee ottaa käyttöön. On aika luopua jätteen käsitteestä ja siirtyä ajattelemaan raaka-ainelähtöisesti. 
Sivutuotteiden ja muun jäännöksen uudelleenkäyttöä tulee helpottaa sujuvoittamalla esimerkiksi end of waste -menettelyä yhteistyössä muiden maiden viranomaisten 
kanssa.

• Lähtökohtana tulee olla materiaali- ja teknologianeutraalius. Uusien teknologioiden, kuten kemiallisen kierrätyksen, kehittämiseen ja käyttöönottoon tulee 
kannustaa niin lainsäädäntömuutoksilla kuin kehittämis- ja investointituilla.

• Myös yritysten omaehtoista materiaali- ja energiatehokkuustyötä tulee vauhdittaa erilaisilla kehittämiseen ja investointeihin liittyvillä tukijärjestelmillä.



Mitä Viro tekee oikein ja Suomi väärin,

kun oppimistulokset menevät eri suuntiin? 

Osaamisen taso huolettaa vientiyrityksissä

15.6.2022 16
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Osaamisen taso Suomessa huolettaa

• Suomalaisten 15-v osaaminen heikentynyt vuodesta 2006 saakka. Erityisesti luonnontieteen 
osaaminen heikentynyt tasaisesti ja tilastollisesti merkitsevästi kaikilla tutkimuskierroksilla.

• Matematiikan osaaminen on heikentynyt Suomessa suhteellisesti eniten.

• Suomi on pudonnut oppimistuloksissa maailman kärjestä ja suunta on jatkuvasti alaspäin.

• Jäsenyrityksiämme huolestuttaa esim. teknologiainnovaatioihin liittyvän huippuosaamisen 
vähentyminen tulevaisuudessa.

• LUMA-osaamisen tason heikentyminen huolestuttaa myös kansallisesti. Tällä viikolla aloitti 
OKM:n alainen ohjausryhmä, joka laatii toimeenpanosuunnitelman LUMA-strategialle.

• Suomalaisen kemianteollisuuden hiilineutraaliustavoitteet ovat kunnianhimoiset. Haluamme 
olla alana hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tämä tarkoittaa erityisesti uusia 
teknologisia innovaatioita ja teollisuuden prosessien kehittymistä, mikä vaatii paljon uusia 
huippuosaajia.



Osaajien riittävyys

Kemianteollisuus ry selvitti vuoden 2021 aikana yritystensä osaamistarpeita liittyen alan 
hiilineutraaliusmurrokseen

Eniten huolta herättivät:
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Osaamisen laatu, 
etenkin riittävä 

luonnontieteellis-
matemaattinen 

(LUMA) osaaminen

Huippuosaajat: onko 
Suomessa jatkossa 

huipputason 
koulutusta?
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Oikea osaaminen on Suomen kilpailukyvyn tae. 

Osaajapula ja/tai osaamisen heikentyvä laatu 

heijastuu suoraan yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn. 

Hiilineutraaliustavoitteemme ovat uhattuna, 

jos oikeaa osaamista ei löydy.



Lähde: OECD. Huom: Kiinan osalta PISA-tulokset vain alueilta Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang
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Suomen PISA-tulokset hyviä, mutta eivät enää erinomaisia 

• PISA mittaa 15-vuotiaiden lukemisen, 
matematiikan ja luonnontieteiden osaamista 

• Testiin osallistui 600 000 oppilasta 79 eri maasta 
vuonna 2018 

• Suomen sijoitukset 2018

• Lukeminen 7. 

• Luonnontieteet 6.

• Matematiikka 16.

• Suomen sijoitukset 2003: 

• Lukeminen 1. 

• Luonnontieteet 1.

• Matematiikka 2.

• Suomen laskutrendi kaikista suurin matematiikan 
ja luonnontieteiden osalta, lukemisessa 
heikentyminen mittavampaa vain Kyproksella 



Lähde: OECD
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Suomi sukeltaa matematiikassa, Virossa tulokset nousussa 
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Lähde: OECD
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Viro ohitti vuonna 2015 Suomen luonnontieteiden osaamisessa
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Lukemisen osalta Suomessa selkeä laskutrendi, Virossa pisteet 
paranevat 
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Suomen ja Viron tytöt tasataitoisia, virolaiset pojat suomalaisia 
edellä 



Lähde: OECD
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Suomessa heikon suoritustason oppilaita yhä enemmän, 
parhaimman tason yhä vähemmän 



Mitä PISA-tulosten heikkeneminen 

tarkoittaa kansantalouden tasolla?

15.6.2022 26



Viitteet: 

Human Capital and Growth, Robert J. Barro, The  American Economic Review 2001

The High Cost of Low Educational Performance, OECD, 2010 

A New Macroeconomic Measure of Human Capital: Exploiting PISA and PIAAC: Linking Education Policies to Productivity, 2022, Balazs Egerts, Chrstnie de la Maisonneuve & 
David Turner 

1. Tutkimusten mukaan osaamistasolla on koulutuksen kestoa 
suurempi vaikutus 

• ”Tulokset osoittavat koulutuksen laadun ja määrän vaikuttavan talouskasvuun, mutta laatu 
on huomattavasti tärkeämpää.” (Barro 2001) 

• ”Raportti osoittaa että oppimistulosten laatu, ei koulutuksen pituus, tekee eron eri maiden 
välillä.” (OECD 2010) 

• ”Potentiaaliset pitkän aikavälin tuottavuushyödyt ovat selkeästi suurempia koulutuksen 
laadun parantamisesta kuin määrän lisäämisestä. Pysyvä parannus koulutustuloksiin (5,1 % 
nousu PISA-tuloksissa) tuottaa kokonaistuottavuuteen 3,4–4,1 % lisäyksen. Vastaavasti 1,2 
vuoden lisäys keskimääräisissä koulutusvuosissa lisää kokonaistuottavuutta 1,8–2,2 %.” 
(Égert, Maisonneuve & Turner, 2022) 
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https://www.jstor.org/stable/2677725
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-high-cost-of-low-educational-performance_9789264077485-en
https://www.oecd.org/fr/publications/a-new-macroeconomic-measure-of-human-capital-exploiting-pisa-and-piaac-linking-education-policies-to-productivity-a1046e2e-en.htm
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2. Koulutuksen laadun parantamisessa huomattavaa potentiaalia 

• Koulutuksen vaikutukset tuottavuudessa, taloudessa ja kansakunnan vauraudessa näkyvät 
pitkällä jänteellä 

• Mikäli koulutustaso paranisi nyt, ja pysyisi samalla tasolla, menisi 40–50 vuotta ennen kuin 
tuo hyvä koulutustaso läpäise koko työikäisen väestön

• Suomen PISA-pisteiden keskiarvo heikentynyt 36 pistettä 2006–2018

• Mikäli saavuttaisimme vuoden 2006 tason:
• BKT 2,0 % suurempi vuonna 2070 (~ 5 miljardia enemmän per vuosi alkaen 2070) 

• BKT 0,5 % suurempi vuonna 2035 (~ 1 miljardin enemmän per vuosi alkaen 2035) 

• Toinen tutkimus (OECD 2010) estimoi PISA-pisteiden parannuksille tätäkin suurempia arvoja 

• Vuoden 2006 PISA-tason saavuttaminen vastaisi samaa lisäystä kokonaistuottavuuteen kuin 
keskimääräisten koulutusvuosien nostaminen n. 2 vuodella.
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Arto K. Ahonen,
Pisan kansallinen tutkimusjohtaja, 

Koulutuksen tutkimuslaitos, JYU 1/3

• Suomalaisten 15-vuotiaiden osaaminen on edelleen korkeatasoista, mutta suunta on ollut heikkenevä vuodesta 
2006 saakka. Erityisesti luonnontieteen osaaminen on heikentynyt tasaisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 
kaikilla tutkimuskierroksilla.

• Matematiikan osaaminen on heikentynyt Suomessa suhteellisesti eniten. Heikentyneen osaamisen taustalla 
ovat erityisesti poikien osaamisen tyttöjä suurempi heikentyminen sekä heikompaan kymmenykseen kuuluvien 
aiempaa heikompi osaaminen.

• Miksi osaaminen on heikentynyt Suomessa? ”Mitään yksittäistä syytä ei löydy ainakaan yksinomaan PISA-
aineistoa tarkastelemalla. Syyt kytkeytyvät laajemmin yhteiskuntaan ja sen muutoksiin. Avainkysymyksiä on 
poikien osaamisen tyttöjä voimakkaamman heikkenevän trendin syiden löytäminen. Erityisesti matematiikassa, 
mutta myös luonnontieteissä tyttöjen ja poikien välinen osaamisen ero on muuttunut Suomessa erityisen 
voimakkaasti vuoden 2006 jälkeen. Pojat olivat keskimäärin tyttöjä parempia matematiikassa vielä 2006, mutta 
sen jälkeen poikien osaaminen on laskenut tyttöjä heikommaksi.”
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Arto K. Ahonen,
Pisan kansallinen tutkimusjohtaja, 

Koulutuksen tutkimuslaitos, JYU 2/3

• Kun PISA-tutkimuksissa on tarkasteltu oppilaiden motivaatiota, näyttäisi ettei suuria eroja tyttöjen ja poikien 
välillä ole. Tiedetään, että erityisesti sisäinen motivaatio on vahvasti yhteydessä oppimiseen. Vaikuttaisi siltä, 
että tytöt opiskelevat ja oppivat poikia paremmin myös ilman motivaatiota. Esimerkiksi talousosaamisessa 
tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää osaamisen eroa. Poikien osaaminen on myös tyttöjä 
vahvemmin polarisoitunutta.

• Sekä ulkoinen motivaatio luonnontieteiden, että oppilaiden oma suoritusmotivaatio luonnontieteiden opiskelua 
kohtaan on Suomessa heikentynyt vuodesta 2006 alkaen, niin että se oli 2015 jo selvästi heikompaa kuin OECD-
maissa keskimäärin. Tässä on tapahtunut muutos suhteessa Viroon niin, että virolaisten oppilaiden motivaatio 
on parantunut kun samanaikaisesi suomalaisten heikentynyt. 
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• Viro nyt koulutuksen kärkimaa, kuten Suomi oli aikoinaan: ”Näyttäisi, että Viro on samassa tilanteessa 

koulujärjestelmänsä suhteen kuin Suomi oli 15 vuotta sitten. Koulutus nähdään arvokkaana ja sekä oppilaat, että 

perheet ovat valmiita panostamaan koulutukseen. Virossa ei ole samanlaista eroa osaamisen suhteen tyttöjen ja 

poikien välillä, vaan lukutaitoa lukuun ottamatta poikien osaaminen on tasavertaista tyttöjen kanssa. Erot 

osaamisessa syntyvät meillä nimenomaan poikien heikommasta osaamisesta. Suomalaiset tytöt osaavat 

edelleen jokseenkin yhtä hyvin Viron tyttöjen kanssa.”

• Virossa oppilaan perhetausta vaikuttaa oppilaan osaamiseen vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin, 

Suomessa perhetaustan vaikutus on OECD-n keskitasoa. Eli tässäkin mielessä Viro muistuttaa 15 vuoden takaista 

Suomea. Viron koulujärjestelmä kykenee tasaamaan perhetaustasta johtuvia osaamisen eroja enemmän kuin 

OECD-maissa keskimäärin, Suomessa päästiin tässä suhteessa ”normaaliin” eli OECD:n keskimääräiselle tasolle 

vuonna 2015.

Arto K. Ahonen,
Pisan kansallinen tutkimusjohtaja, 

Koulutuksen tutkimuslaitos, JYU 3/3
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Mitä Virossa tapahtuu? 

”Virolaiset lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti LUMA-kerhoihin ja muuhun vastaavaan toimintaan 
opetussuunnitelmiin integroidun LUMA-opetuksen puitteissa mutta myös koulun ulkopuolella.” 

”Robotiikka-, matematiikka- ja fysiikkakerhot ovat oppilaiden keskuudessa hyvin suosittuja, ja tämä 
ilmiö on koko Virossa kasvava trendi.”

”On tärkeää tukea myös yksityisten toimijoiden järjestämiä iltapäiväkerhoja ja vastaavia aktiviteetteja. 
Motivoituneiden yksilöiden on helppo motivoida muita.”

Annely Tank
Viron Elinkeino- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija
vastuualueina rahoitus, koulutus ja osaaminen
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LUMA-motivaatiossa selkeitä eroja (Viron Pisa-selvitys 2015*)

Oppilaat, jotka ”usein” tai 
”hyvin usein” osallistuvat 
LUMA-toimintaan

Viro % Suomi%

Katsovat luonnontieteisiin liittyviä ohjelmia 30 12

Ostavat tai lainaavat LUMA –aineisiin liittyvää 
kirjallisuutta

11 5

Etsivät Internetistä tietoa LUMA-aineisiin liittyen 25 7

Lukevat luonnontieteisiin liittyviä lehtiä tai 
artikkeleita

24 10

Osallistuvat yhden tai useamman 
luonnontieteellisen kerhon toimintaan

11 3

Jäljittelevät luonnonilmiöitä tietokoneohjelman tai 
tekoälyn avulla

11 4

Jäljittelevät teknologiaprosesseja 
tietokoneohjelman tai tekoälyn avulla

11 4

Käyvät ympäristöjärjestöjen verkkosivuilla 12 5

Seuraavat LUMA-aiheisia blogeja ja muuta 
somemateriaalia

12 5

*Lähde: Viron opetushallitus Harno: https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-02/PISA-2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fharno.ee%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021-02%2FPISA-2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf&data=05%7C01%7Cjuha.vainio%40kemianteollisuus.fi%7Ca40b0045fc2f4577470f08da4a06a84c%7C64053645704c4665bd7563b48eca6dec%7C0%7C0%7C637903689694014089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M1pg1rd8AHZQ5JQvo12pvAuqIY4o1sZGW1xcvzgFOFc%3D&reserved=0
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LUMA-motivaatiossa selkeitä eroja (Viron Pisa-selvitys 2015*)

”Täysin samaa 
mieltä”/”Samaa mieltä” 
ao. väitteestä, %

Viro Suomi

LUMA-aineiden opiskelu on 
minusta enimmäkseen kivaa

71,3 % (+8,7%) 64,3 % (- 3,7 %)

Luen mielelläni 
luonnontieteellisistä aiheista

59,4 % (+9,7 %) 56 % (-3,6 %)

Olen iloinen toimiessani 
LUMA-aineiden parissa 

58,1 % 49,6 %

Minusta on mukavaa oppia 
uutta LUMA-asioista 

77,4 % (-1,1 %) 49,8 % (-23,9 %)

Olen kiinnostunut 
luonnontieteellisten aineiden 
opiskelusta

62,7 (+ 5,8 % ) 60,9% (-7,4%)

*Lähde: Viron opetushallitus Harno: https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-02/PISA-2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fharno.ee%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021-02%2FPISA-2015_EESTI_ARUANNE_FINAL.pdf&data=05%7C01%7Cjuha.vainio%40kemianteollisuus.fi%7Ca40b0045fc2f4577470f08da4a06a84c%7C64053645704c4665bd7563b48eca6dec%7C0%7C0%7C637903689694014089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M1pg1rd8AHZQ5JQvo12pvAuqIY4o1sZGW1xcvzgFOFc%3D&reserved=0


LUMA-osaamiseen on panostettava –

näin takaisin huipulle: 
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1) Selkeä panostus opettajankoulutukseen. LUMA-valmiudet pakollisiksi jokaiselle luokanopettajalle, 

ja lisäkoulutusta toisen asteen lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

2) Kattava selvitys siitä, mitä Viro tekee eri tavalla. Meidän on opeteltava oppimaan muiden hyvistä 

esimerkeistä!

3) LUMA-valmiuksien tiivis sisällyttäminen jo varhaiskasvatukseen ja siitä esiopetukseen ja alakouluun.

4) Koulujen ja yritysten yhteistyön kautta työelämän oikeat esimerkit nuorille. On tärkeää luoda linkki 

koulussa opitun ja työelämän välille, ja tässä voisivat koulut ja yritykset tehdä huomattavasti enemmän 

yhteistyötä.

5) Selvitettävä, miten poikien oppimistulokset saadaan takaisin paremmalle tasolle.
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Kiitos osallistujille 

Jäsenpulssi LUMA-asiat

15.6.2022
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