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Esipuhe OP
Oman talouden hallinta on tärkeä kansalaistaito. Nuoruudessa opitut taidot heijastuvat talousosaamiseen myös aikuisena. Suomalaiset nuoret kokevat, että rahasta
ei puhuta ja taloustaitoja ei opeteta vielä riittävästi. Taloustaitojen oppimisessa
kodin ja lähipiirin merkitys korostuu. Omaa taloutta suunnitellaan, mutta samaan
aikaan neljä kymmenestä suomalaisesta ei ole varautunut lainkaan yllättäviin menoihin ja riskitietoisuus on heikkoa. Tilanne on huolestuttava, sillä oman talouden
hallinta on monella tapaa hyvän elämän perusta. Nämä taidot kantavat erilaisissa
elämäntilanteissa nopeasti muuttuvassa, digitalisoituvassa maailmassa. Miten siis
teemme yhdessä suomalaisista maailman fiksuimman talouskansan?
Tähän etsimme vastausta yhteistyössä HundrEDin kanssa toteutetussa Spotlightissa. Halusimme löytää keinoja, joiden avulla taloustaitojen tehokas oppiminen on lisäksi hauskaa ja kiinnostavaa. Etsimme innovaatioita niin koti-Suomesta
kuin ulkomailtakin tavoitteenamme löytää parhaat ja innostavimmat menetelmät
opettaa ja oppia taloustaitoja.

edistämään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Meille OP:ssa taloustaitojen edistäminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. OP tukee vuosittain
yli kuudenkymmentuhannen lapsen ja nuoren oman talouden hallintaa eri puolilla
Suomea. Taloustaitotyömme kivijalka ovat osuuspankkien koulu- ja oppilaitoskäynnit ympäri Suomen. Lisäksi osuuspankit kutsuvat lapsia ja nuoria pankkivierailuille työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen opettamiseksi. Yhteistyö eri kolmannen sektorin tahojen kanssa on aina ollut avainasemassa taloustaitotyössämme.
Erinomainen esimerkki tästä on yhteistyömme HundrEDin kanssa.
Jatketaan rahapuhetta ja tehdään yhdessä suomalaisista maailman fiksuin talouskansa!

Kati Ihamäki
Johtaja, brändi ja vastuullisuus

Löysimme 84 erinomaista ja erilaista ideaa, joista nostamme osan tässä raportissa
valokeilaan, Spotlightiin. Asiantuntijoiden avulla nämä 10 toimintamallia valittiin
taloustaito-opetuksen innovaatioiksi, joilla on eniten potentiaalia lisätä nuorten taloustaitojen oppimista. Samalla sitoudumme edistämään selvityksen suosituksia:
opettamaan nuorille talouteen liittyvää suunnittelua ja tukemaan erilaisista lähtökohdista tulevia nuoria taloustaidoissa, lisäämään moniäänistä rahapuhetta sekä
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OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa
ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän
muodostavat 149 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.
Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,95 miljoonaa omistaja-asiakasta.

HUNDRED.ORG

Halusimme löytää keinoja,
joiden avulla taloustaitojen
tehokas oppiminen on lisäksi
hauskaa ja kiinnostavaa.
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Esipuhe HundrED
Nuorten itsenäistymisessä taloustaitojen osaamisella on merkittävä rooli. Talouden hallinta, oman varallisuuden hahmottaminen ja viisas rahankäyttö mahdollistavat nuoren itsenäisen toiminnan yhteiskunnassa ja luovat edellytyksiä oman
elämän rakentamiselle.
Viimeisten vuosien aikana talouden kentällä on kuitenkin tapahtunut useita muutoksia, jotka vaikuttavat sekä rahan käyttöön että sen hahmottamiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa myös rahan käyttöön ja hallintaan liittyvät palvelut ovat
siirtyneet verkkoon, mobiiliapplikaatioihin ja älykelloihin. Samalla oman varallisuuden ja kulutuksen hahmottamisesta on tullut moniulotteisempaa. Siinä missä
aiemmin käytössä oleva rahamäärä oli helppo hahmottaa kukkaroon katsomalla,
on nykyisin käteisen käyttö vähäisempää ja maksaminen tapahtuu useimmiten digitaalisesti.
Lasten kasvaessa heidän tapansa hahmottaa asioita myös kehittyy. Siinä missä
kolikot on helppo laskea yhteen, on abstraktia käsityskykyä vaativa digilompakon
hahmottaminen huomattavasti hankalampaa. Kun aikanaan yhdessä kioskin tädin
kanssa laskettiin riittävä määrä kolikoita ostosta varten, nykyisin vain maksupäätteen valot välähtävät onnistuneen maksusuorituksen tapahtuessa. Kun mukaan
tuodaan mahdollisuudet lisääntyneisiin kulutusluottoihin, pikavippeihin ja muihin
epäsuoriin maksutapoihin, on myös monella varttuneemmalla vaikeaa hahmottaa
rahankäyttöä ja vaikkapa ostosten todellisia kuluja.
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Taloustaidot ovatkin hyvä esimerkki monialaisesta taitokokonaisuudesta, jossa tarvitaan niin matemaattisia taitoja kuin yhteiskunnallista ymmärrystä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan nuorten taloustaitojen osaaminen on vähentynyt, mutta
heidän kykynsä digitaalisten palveluiden käyttöön on parempi kuin iäkkäämmällä
väestöllä. Ehkä juuri nuorten digitaalisten taitojen takia heidän impulsiivinen ostokäyttäytyminen on suurempaa kuin iäkkäämmillä väestöryhmillä. Osaltaan tämä
on aiheuttanut kasvaneen määrän maksuhäiriömerkintöjä. Toisaalta nuorten rohkea asenne taloudellisessa päätöksenteossa on avannut myös heille kanavan tehdä

Abstraktia käsityskykyä vaativa
digilompakon hahmottaminen
on huomattavasti hankalampaa.

pitkäjänteistä sijoittamista verkkopalveluiden avulla tarjoten mahdollisuuden viisaaseen varallisuuden kasvattamiseen.
Tässä selvityksessä olemme keskittyneet taloustaitojen opettamiseen. Tarkastelemme taloustaitojen kehittymistä niin Suomessa kuin maailmalla ja pyrimme tunnistamaan keskeisiä toimintamalleja, jotka tukevat hyvien taloustaitojen kehittymistä.
Taloustaitojen oppimisessa selvityksen perusteella on keskeistä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Opetussuunnitelmat huomioivat taloustaitojen perusteet,
mutta kodin roolimallien merkitys on keskeistä nuorten kannalta. Lisäksi taloustaitojen oppiminen edesauttaa maahanmuuttajanuorten integroitumista yhteiskuntaan.
Näistä syistä esimerkiksi Alankomaissa opetussuunnitelmissa huomioidaan myös
vanhempien taloustaitojen kasvattaminen osana opetusta.
Olemme tähän selvitykseen koostaneet hyviä käytännönläheisiä toimintamalleja,
joiden avulla nuorten taloustaitoja voidaan parantaa. Yksi läpileikkaava teema kuljettaa läpi kaikkien havaintojen; nuorten kanssa keskustelu talouden hallinnasta ja
rahankäytöstä on paras tapa parantaa heidän talousosaamistaan.

Lasse Leponiemi			

Noora Ruoho

Toiminnanjohtaja				Tutkija
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Johdanto
Talouden sujuva hallinta on osa jokaisen ihmisen hyvän elämän perustaa. Nykyisessä globaalissa, jatkuvasti kehittyvässä ja teknologisessa maailmassa taloustaitojen merkitys korostuu, sillä rahaa on yhä helpompaa käyttää näkymättömästi
erilaisten digitaalisten sovellusten muodossa. Nämä sovellukset tuovat talouteen
liittyvät palvelut entistä lähemmäs nuoria. Lisäksi yhä nuoremmat käyttävät talouspalveluita itsenäisesti1, jolloin talousosaamisen merkitys korostuu jo varhaises-

Raportti tunnistaa käytännöllisiä
ja ratkaisukeskeisiä toimintamalleja,
joiden avulla nuoret voivat oppia
taloustaitoja entistä paremmin.
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sa vaiheessa ennen aikuisuutta. On myös ennustettu, että tulevaisuudessa nuoret
kohtaavat yhä monimutkaisempia talouteen liittyviä asioita. 2,3,4 Näistä syistä taloustaitoja tulee opettaa nuorille entistä aikaisemmin ja erilaisin tavoin, mihin on
aiemmin totuttu.
Taloustaitojen opetuksella on paikkansa, sillä taloustietämyksen ja järkevän talou
dellisen käyttäytymisen välillä on löydetty tutkitusti positiivisia yhteyksiä.5,6 On
myös todettu, että taloustaitojen opetuksen tulee olla monipuolista, eikä pelkästään matemaattisiin laskutaitoihin keskittyvää. Talouden hallitsemisessa onkin
kyse laajemmista ulottuvuuksista ja esimerkiksi psykologisista ilmiöistä.7 On selvää, että nuorten taloustaitojen takaamiseksi tarvitaan monitahoista yhteistyötä
monen eri toimijan kesken – kodeilla, kouluilla, yrityksillä, organisaatioilla, pankeilla
ja tutkijoilla on kaikilla oma roolinsa nuorten taloustaitojen opetuksen kehittämisessä. Kukaan edellä mainituista tahoista ei kuitenkaan pysty siihen yksin vaan voima piilee yhteistyössä.8,9
Tämän raportin tarkoitus on selvittää, millä tavoin taloustaitoja opitaan nyt ja
millaisia taloustaitoja nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa. Lisäksi raportti tunnistaa käytännöllisiä ja ratkaisukeskeisiä toimintamalleja, joiden avulla nuoret voivat
oppia tulevaisuudessa tarvittavia taloustaitoja entistä paremmin. Raportti tarjoaa
siis myös inspiroivia opetusideoita sovellettavaksi kouluille ja opettajille. Raportti
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koostuu kolmesta eri osiosta: kansainvälisiä ja suomalaisia näkökulmia yhdistelevästä kirjallisuuskatsauksesta, metodologiaa ja valittuja innovaatioita esittelevästä
osiosta sekä nuorten taloustaitojen oppimiseen liittyvistä suosituksista. Raportti on toteutettu voittoa tavoittelemattoman suomalaisen koulutusorganisaatio
HundrEDin ja OP:n yhteistyönä.
Taloustaitoihin liittyviä erilaisia termejä löytyy sitä käsittelevästä kirjallisuudesta
paljon. Usein rinnakkaisena terminä taloustaidoille käytetään talouslukutaitoa, jota
esimerkiksi OECD käyttää yleisesti. OECD määrittelee talouslukutaidon olevan ”yhdistelmä tietoisuutta, tietämystä, taitoja, asenteita ja käyttäytymistä, jotka ovat
välttämättömiä järkevien taloudellisten päätösten tekemiseksi ja taloudellisen
hyvinvoinnin saavuttamiseksi”.10 Talousosaaminen puolestaan määritellään ”nuoren tiedoiksi ja taidoiksi toimia vastuullisesti ja elämäntilanteen vaatimalla tavalla
taloudellisissa päätöksissä”.11 Talouslukutaidon ja talousosaamisen määritelmiä yhdistelemällä taloustaitojen voidaan ajatella olevan moninainen yhdistelmä ihmisen
tietoon ja käyttäytymiseen liittyviä taitoja, joiden avulla voidaan saavuttaa vastuullisia päätöksiä ja hyvinvointia elämässä talouden osalta.
Tässä raportissa käytetään yleisesti termiä taloustaidot. Jos lainatussa lähteessä
käytetään taloustaidoista toista termiä, säilyy se raportissa samana kuin alkuperäisessä lähteessään.
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HundrED lyhyesti
HundrED on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoite on kehittää koulutusta ja inspiroida ruohonjuuritason muutosta rohkaisemalla pedagogisesti perusteltuja, kunnianhimoisia koulutukseen liittyviä innovaatioita leviämään eri puolille
maailmaa.

•

HundrED Community on yhteisö, johon kuuluu koulutuksen parissa toimivia
innovaattoreita, opettajia, lähettiläitä, nuoria sekä pian myös rahoittajia.
Yhteisö auttaa HundrEDia löytämään inspiroivia kasvatukseen ja koulutukseen
liittyviä innovaatioita sekä jakamaan HundrED Global kokoelmaan valittuja
innovaatioita.

•

HundrED Media sisältää uutisartikkeleita ja blogipostauksia sekä ylläpitää
HundrEDin digitaalista alustaa, jotta kansainvälinen yhteisö löytää helposti
uusia innovaatioita ympäri maailmaa.

•

HundrED Research etsii ja analysoi johtavia, kansainvälisiä kasvatukseen
ja koulutukseen liittyviä innovaatioita löytääkseen toimintatapoja, jotka
ovat innovatiivisia, vaikuttavia ja skaalautuvia. Teemme HundrEDissa myös
tutkimusta ymmärtääksemme paremmin innovaatiomyönteisen kulttuurin
kehittämistä sekä sitä hidastavia ja edistäviä tekijöitä.

HundrEDin toiminta koostuu seuraavista osa-alueista:
•
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HundrED Global on inspiroivien kasvatukseen ja koulutukseen liittyvien
innovaatioiden vuosittainen kokoelma. Kokoelman 100 innovaatiota valitaan
HundrEDin tutkimustyön tuloksena. Valitut innovaatiot ovat pedagogisesti
vaikuttavia ja skaalautuvia.

•

HundrED Spotlight tuotetaan yhdessä HundrEDin ja kumppaniorganisaation
kanssa. Spotlight keskittyy joko tiettyyn alueeseen tai teemaan, josta valitaan
10 vaikuttavinta ja potentiaalisesti skaalautuvaa innovaatiota.

•

HundrED Open on ilmainen alusta, jossa jokainen voi jakaa kasvatukseen ja
koulutukseen liittyviä innovaatioitaan. Julkaisemalla innovaation HundrED
Openiin innovaatio osallistuu samalla myös vuosittaisen HundrED Global
kokoelman valintaprosessiin.

HUNDRED.ORG

Juhlistaaksemme HundrED Global kokoelman julkistamista järjestämme vuosittain
Helsingissä HundrED Innovation Summitin, jossa maailman inspiroivimmat kasvatuksen ja koulutuksen innovaattorit, opettajat, nuoret sekä muut sidosryhmät saavat mahdollisuuden jakaa omia ajatuksiaan ja ideoitaan.
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Kirjallisuuskatsaus
Nuorten taloustaitojen nykytila
Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan nuorten taloustaitoihin ja niiden oppimiseen liittyviä tekijöitä. Kirjallisuuskatsaus on jaettu kolmeen eri osioon. Ensimmäiseksi kirjallisuuskatsauksessa keskitytään nuorten taloustaitojen nykytilaan.
Tämän jälkeen tarkastellaan taloustaitojen roolia osana koulutusta. Viimeiseksi
tehdään johtopäätöksiä nuorten taloustaitojen vahvuuksista ja puutteista käytettyjen lähteiden perusteella. Kaikkia kirjallisuuskatsauksen osia lävistää niin kansainvälinen kuin suomalainen näkökulma.
Tätä kirjallisuuskatsausta varten tarkasteltiin akateemisia artikkeleita, kirjoja ja raportteja, jotka valittiin seuraavin kriteerein:
•
•
•
•

Käsittelee talouteen liittyviä taitoja tai talouteen liittyvää opetusta
Tarjoaa kansainvälisen tai kansallisen näkökulman aiheeseen
On julkaistu joko englanniksi tai suomeksi
On julkaistu vuonna 2014 tai sen jälkeen.

Kirjallisuuskatsauksessa on käytetty muutamia vanhempia lähteitä niiden tarjoaman teoreettisen näkökulman vuoksi.
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Nuorten heikentyneet taloustaidot ovat herättäneet huomiota viimeisten vuosien
aikana Suomessa ja muualla maailmalla. Seuraavaksi tarkastellaan nuorten taloustaitojen nykytilaa niin kansainvälisestä kuin kansallisesta näkökulmasta.

K ANSAINVÄLISESTI

Taloustaidoissa on suuria eroja ympäri maailman. Talouslukutaito on kansainvälisesti korkeampaa vauraissa maissa, joissa on enemmän mahdollisuuksia käyttää
talouteen liittyviä palveluita ja joiden väestö on korkeammin koulutettua.12 Toisaalta tutkimuksissa on havaittu, että korkeammin koulutetun väestön taloustaidot eivät ole riittävällä tasolla.13 Koulutuksen lisäksi sukupuolella, tulotasolla ja
sosioekonomisella taustalla on todettu olevan merkitystä talouslukutaidon kehittymisessä.14,15
Maailmanpankin ja Standard & Poor’sin yhteistyössä toteuttaman tutkimuksen
mukaan vain 33 prosenttia maailman ihmisistä on lukutaitoisia talouden suhteen.
Huomattavaa on, että nuorten aikuisten (15–35-vuotiaiden) talouslukutaito on
tutkimuksen mukaan muita ikäryhmiä keskimäärin kehittyneempää. Toisaalta
kehittyneiden talouksien maissa, kuten esimerkiksi Kanadassa, Ranskassa ja Iso-
Britanniassa, nuorten talouslukutaito on jopa kymmenen prosenttia heikompaa
kuin aikuisilla (36–50-vuotiaat). Vaikka kehittyvissä maissa, kuten Brasiliassa ja
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Intiassa, nuorten talouslukutaito on korkeampi verrattuna maiden vanhempaan
väestöön, on taitotaso kehittyneisiin maihin verrattuna huomattavasti alhaisempi.16
OECD:n International Network of Financial Education INFE:n toteuttama talous
lukutaidon tutkimus selvitti maailman väestön talouslukutaidon tilannetta kolmen
eri osa-alueen kautta. Tutkimuksessa mitattiin talouslukutaitoa tietoon, asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvillä mittareilla. Tutkimuksessa selvisi, että keskimäärin ihmisten talouslukutaidossa on parantamisen varaa ympäri maailman, mutta
tulokset eri osa-alueiden välillä vaihtelevat maittain. Tutkimuksessa määriteltiin
riittävän taloustaidon määrä ja vastaajien taitotaso pisteytettiin tämän mallin mukaan. Selvityksen tuloksia voidaan kuvata niin, että keskimäärin hieman yli puolet
maailman väestöstä saa yli minimimäärän pisteitä taloustiedoissa, -asenteissa ja
-käyttäytymisessä. OECD-maiden kansalaiset suoriutuivat testissä hieman muita
paremmin: esimerkiksi 63 prosenttia OECD-maiden väestöstä suoriutui yli vaaditun
minimitason taloustietämyksessä.17 Erilaiset prosenttiluvut maailman väestön taloustaitoja kuvaavissa tutkimuksissa johtuvat osaltaan erilaisista tutkimusasetelmista. Tuloksia yhdistelemällä voidaan luoda laajempaa kokonaiskuvaa tilanteesta.
Nuorten taloustaitoja on kansainvälisesti mitattu 2010-luvulla PISA-tutkimuksessa. PISA (Programme for International Student Assessment) on joka kolmas vuosi OECD-maissa toteutettava tutkimus, joka testaa 15-vuotiaiden nuorten taitoja
luonnontieteessä, matematiikassa ja lukemisessa soveltavin tehtävin ja erilaisin
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painotuksin.18 Taloustaidot ovat olleet osa PISA-tutkimuksen vapaaehtoista osuutta vuosina 2012, 2015 ja 2018.
Vuonna 2012 PISA-tutkimuksen taloustaitoja mittaavaan osuuteen osallistui yhteensä 18 maata. Ensimmäistä kertaa toteutettu kansainvälisesti vertaileva nuorten taloustaitojen tutkimus paljasti, että taidoissa on suuria eroja niin maiden
sisällä kuin niiden välillä. Tutkimus osoitti, että osalla oppilaista ei ole valmiuksia
ymmärtää laajempia taloudellisia kokonaisuuksia, sillä 15 prosenttia kaikista tutkimukseen osallistuneista nuorista suoriutui testistä heikosti. Tutkimus paljasti
myös, että nuorten sosioekonomisella taustalla on vaikutus taloustaitoja testaavissa kysymyksissä pärjäämiseen; korkean sosioekonomisen taustan nuoret pärjäsivät PISA-testissä huomattavasti paremmin kuin muut. Lisäksi tutkimuksessa
selvisi, että nuorten positiivinen suhtautuminen ylipäätään oppimiseen vaikuttaa
taloustaitojen kehittymiseen. Ongelmanratkaisun mielekkäänä kokevat oppilaat
pärjäsivät tutkimuksessa paremmin.19
Vuonna 2015 PISA-tutkimuksen taloustaitoja mittaavaan osuuteen osallistui 15
maata. Verrattuna edellisiin PISA-tuloksiin nuorten taloustaidot olivat kansainvälisesti heikentyneet, sillä 22 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista
suoriutui testistä heikoin tuloksin. Tutkimus osoitti, että sosioekonomisen taustan
vaikutusten neutralisoimisen jälkeen, vanhempiensa kanssa raha-asioista keskustelevat nuoret suoriutuivat testistä paremmin tuloksin, kuin nuoret, jotka eivät
puhu taloudesta kotona.20 Kummankin vuoden PISA-tutkimusten tulokset sosioekonomisen taustan vaikutuksista eivät sinänsä ole yllättäviä, sillä monet tutkimukset vuosikymmenien aikana ovat osoittaneet, että köyhyys on usein periytyvä
ja ylisukupolvinen ilmiö. Länsimaissa tähän on pyritty vastaamaan mahdollisuuksien tasa-arvolla eli käytännössä luomalla järjestelmiä, joissa kaikille kansalaisille
pyritään takaamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässä huolimatta
sosioekonomisesta taustasta. Yksi esimerkki tällaisesta mahdollisuuksien tasa-
arvon järjestelmästä on koulutus. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että yritykset tasa-arvoistaa mahdollisuuksia ovat jääneet osittain vajaiksi, sillä perhetaustan merkitys toisen polven köyhyydessä on vuosituhannen vaihteessa kasvanut.21
Asetelma kääntyy myös toisinpäin. Korkeammin koulutettujen ja taloudellisesti
paremmin pärjäävien vanhempien lapset usein tienaavat enemmän ja kipuavat
koulutuksessaan korkeammalle. Taloudellisen menestyksen periytymistä on selitetty muun muassa roolimalleilla, 22 arvoilla ja käyttäytymistavoilla23, joita vanhemmat siirtävät kasvatuksessaan lapsilleen.

molempina vuosina matalammin kuin kantaväestö.24,25 Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopulla. Nähtäväksi jää, vahvistavatko
tuoreimmat tulokset vanhojen tutkimusten johtopäätöksiä.

MIK SI MIMMIT SIJOIT TA A -YHTEISÖ
ON PERUSTE T TU?

Kansainvälisesti nuorilla on vanhempaan väestöön verrattuna enemmän digitaalisia taitoja26, mikä osaltaan voidaan nähdä positiivisena asiana myös taloustaitojen
kehittymisen kannalta niiden siirtyessä yhä enemmän digitaalisille alustoille.27,28
Digitaalisen lukutaidon merkitys korostuu näin ollen myös taloustaidoissa. Toisaalta
digitaalinen lukutaito ei ole yksiselitteinen avain onneen talouden suhteen. Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa selvisi, että digitaalisten sovellusten käyttö
mahdollistaa nopeat talouspäätökset, jolloin ihmiset eivät välttämättä perusta
ratkaisujaan harkintaan. Nopeiden mobiilisovellusten käyttö saattaa johtaa siihen,
että ihmiset kuluttavat yli varojensa, käyttävät luottokorttia holtittomasti ja ottavat lainaa vaihtoehtoisten talousyritysten kautta. Tutkimus osoitti viitteitä siitä,
että talouteen liittyviä mobiilisovelluksia käyttävillä on heikompi talouslukutaito.29
Toisaalta viime aikoina nuorten aikuisten keskuudessa on noussut kansainvälinen
trendi, jossa sijoittaminen ja pitkän tähtäimen panostaminen talousasioihin ovat
keskiössä. Voidaan puhua FIRE-ilmiöstä, joka on lyhennelmä sanoista ’Financial
Independence, Early Retirement’ – suomeksi ’taloudellinen riippumattomuus, aikainen eläköityminen’. FIRE-ilmiössä on kysymys siitä, että nuoret aikuiset pyrkivät saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden ja jäämään pois perinteisestä ’ysistä viiteen’ -työelämästä. Usein FIRE-elämäntapaa toteuttavat eivät pyri
lopettamaan töiden tekoa kokonaan vaan ennemminkin määrittelevät itse omaa
työtään ja tekevät sitä omien arvojen pohjalta. Tällainen elämäntapa vaatii usein
taloudellista pääomaa, joka pyritään saavuttamaan esimerkiksi sijoittamalla tai
radikaaleilla säästötoimenpiteillä.30 Yksi esimerkki nuoria naisia sijoittamiseen kannustavasta yhteisöstä on Mimmit sijoittaa -toiminta Suomesta.

Digitaalisten sovellusten
käyttö mahdollistaa
nopeat talouspäätökset.

Pia-Maria: Toiminta lähti alun perin käyntiin
blogista. Alkuun ajatus ei kuitenkaan ollut olla näin
monessa kanavassa. Blogi oli orgaanisesti ja täysin
kysynnästä lähtenyt juttu. Päätin perustaa blogin,
koska olin itse innostunut sijoittamisesta ja kaipasin periaatteessa alustaa, jossa voin pohdiskella
omia ajatuksia ja jakaa tietoa muille. Olin myös törmännyt siihen, että sijoittaminen on mun mielestä
tosi helppoa, mutta ihmiset tietää siitä tosi vähän.

Mimmit sijoittaa
– Pia-Maria Nickström
& Hanna Tikander / SUOMI
Mimmit sijoittaa on yhteisö nuorille naisille,
jotka puhuvat rahasta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Mimmit sijoittaa -yhteisö tarjoaa naisille
tietoa ja vertaistukea talouteen liittyen blogin,
tapahtumien, sosiaalisen median ja podcastien
välityksellä. Blogin kirjoittajana toimii 25vuotias Pia-Maria Nickström, joka opiskelee
Mimmit sijoittaa -toiminnan ohella rahoitusta
ja markkinointia kauppakorkeakoulussa.
Tapahtumien tuottajana toimiva 25-vuotias
Hanna Tikander puolestaan opiskelee ammatti
korkeakoulussa myyntiä ja visuaalista markkinointia. Mimmit sijoittaa -yhteisö on pääasiassa
suunnattu nuorille naisille, mutta kaikki sijoittamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan
osaksi toimintaa.

Molempien vuosien PISA-tutkimukset osoittivat, että sukupuolten välisiä eroja
nuorten taloustaidoissa ei juuri ole. Sen sijaan tutkimuksissa paljastui maahanmuuttajien haasteet taloustaidoissa. Maahanmuuttajat suoriutuivat testissä
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Hanna: Alkuun luin sitä Pian blogia ja kun istuttiin
yhdessä alas, niin innostuin myös sijoittamisesta.
Sitten kun puhuin tästä muille, niin huomasin sen
olevan aihe, joka kiinnostaa tosi monia mimmejä.
Siitä lähti idea näihin tapahtumiin, joissa Pia pääsee kertomaan kuulijoille näistä blogissa olevista
asioista. Kysyntää siis oli.

MINK Ä TAKIA TALOUSTAIDOT OVAT TÄRKEITÄ
TEIDÄN NÄKÖKULMA STANNE?

Pia-Maria: Taloustaitojen jakaminen on tärkeää
sen takia, että talousopetus ja se, miten rahasta
puhutaan esimerkiksi kotona, on tosi epätasaarvoista. Se riippuu todella paljon siitä, mihin
perheeseen satut syntymään. Onko olemassa
esimerkiksi isoisä, joka on ostanut sulle osakkeita
vai onko perheessä koskaan edes puhuttu sijoittamisesta? Ja silloin on mun mielestä tärkeää, että
on jotain sellaisia tahoja, jotka jakaa sitä tietoutta
ja sillä tavoin myös tasa-arvoistaa sitä tiedon
jakamista. Sitä mekin halutaan tehdä.

Itse taloustaidot ovat tärkeitä sen vuoksi, että
vaikka raha ei sinänsä tee onnelliseksi, niin sen
puute voi tehdä tosi onnettomaksi. Raha kuitenkin mahdollistaa lähes kaiken: sen minkälaista
elämää haluat elää ja sen, ettei tarvitse huolehtia
rahan riittämisestä ruokaan tai kattoon pään
päälle. Taloustaidot ovat tosi keskeinen asia
meidän elämässä ja ne on oman hyvinvoinnin
kannalta hyvä olla hallussa.

MINK ÄL AISIA TAVOIT TEITA
TEILL Ä ON MIMMIT SIJOIT TA A
-YHTEISÖN SUHTEEN?

Pia-Maria: Meidän ykköstavoite on saada
mahdollisimman moni sijoittamaan. Me yritetään
välttää sitä, että ihmiset tulevat sanomaan,
että ”miksi kukaan ei kertonut mulle tästä
kymmenen vuotta sitten”. Me ei tietenkään
pakoteta ketään avaamaan sitä arvo-osuustiliä,
se on kaikkien oma valinta. Mutta ennemminkin
keskitytään siihen tiedon jakamiseen; jos tietää
sijoittamisesta, aika moni tekee päätöksen
sijoittaa ensimmäistä kertaa.
Se idealistisempi tavoite onkin jakaa tietoa ja
saada enemmän naisia sijoittamaan. Näin ollen
haluamme myös kasvattaa naisten osuutta ja
varallisuutta esimerkiksi siitä pääomasta, mitä
Helsingin Pörssissä sijoitetaan ja sitä kautta ylipäänsä parantaa naisten taloudellista asemaa.

>>>
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MILL AISIA UNELMIA
TEILL Ä ON LIIT T YEN
MIMMIT SIJOIT TA A -YHTEISÖÖN?

Hanna: Me haluttaisiin tavoittaa entistä laajemmin mimmejä ympäri Suomen. Olisi mahtavaa
saada mahdollisimman moni mimmi käymään
meidän tapahtumissa. Ollaan myös puhuttu
kansainvälistymisestä. Olisi ihana lähteä ulko
maille viemään Mimmit sijoittaa -yhteisön
toimintaa. Meillä on siis suuria suunnitelmia.

Meidän ykköstavoite on saada
mahdollisimman moni sijoittamaan.
Me yritetään välttää sitä,
että ihmiset tulevat sanomaan,
että ”miksi kukaan ei kertonut mulle
tästä kymmenen vuotta sitten”.

MILL AISIA HENKILÖKOHTAISIA
HA AVEITA TEILL Ä ON SIJOIT TAMISEN
JA TALOUDEN SUHTEEN?

Hanna: Yksi suurimmista syistä siihen miksi
sijoitan, on oman sekä mahdollisen jälkikasvun
tulevaisuuden turvaaminen. Olisi mahtavaa, jos
omilla tulevaisuuden lapsillani on mahdollisuuksia
toteuttaa omia unelmiaan, esimerkiksi opiskella
ulkomailla tai ostaa vaikka oma ensiasunto sen
johdosta, että olen ollut taloudellisesti fiksu.
Pia: Mulla on säästämisen ja sijoittamisen saralla
sekä lyhyen että pitkän aikavälin haaveita. Ensi
vuonna tavoitteeni on kasvattaa salkku viisinumeroiseksi. Eläkeikään mennessä tavoite on miljoonasalkku. Toki ymmärrän, että rahalla ei ole itseisarvoa, mutta pörssissä töitä tekevä säästöpotti
antaa itselleni sekä turvaa että motivaatiota.

SUOMESSA

Suomi oli ensimmäistä kertaa mukana PISA-tutkimuksen taloustaitoja mittaavassa osiossa vuonna 2018. Tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopulla, jolloin suomalaisnuorten taloustaitoja voidaan verrata muiden OECD-maiden nuorten taitoihin.
Alustavaa kansainvälistä vertailua kaikenikäisten suomalaisten taloustaidoista
on kuitenkin tehty jo aiemmin. Talouden lukutaitoa vertailevassa tutkimuksessa
todettiin, että suomalaiset pärjäävät kaiken kaikkiaan hyvin kansainvälisessä vertailussa. Yksi tutkimuksen tulos kuitenkin oli, että alle 30-vuotiailla suomalaisilla
nuorilla on talouslukutaidon puutteita verrattuna muuhun väestöön. Nuorilla oli

Suomalaiset nuoret ovat talousasioissaan suhteellisen itsenäisiä,
mutta kaipaisivat enemmän
ohjausta ja tietoa rahankäytön
ja talouden suunnitteluun.

Vastuuvapauslauseke: Näkemykset ja mielipiteet ovat haastateltavien
näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa minkään muun viraston,
organisaation, työnantajan tai yrityksen virallista politiikkaa tai kantaa.
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Kaiken kaikkiaan kansainvälisestä tutkimuksesta voidaan päätellä, että nuoret ovat
haavoittuvassa asemassa talouslukutaidon suhteen verrattuna muuhun väestöön
ja että kehitys taloustaidoissa on viime vuosina ollut laskusuunnassa. Nuorilla on
taitoja, jotka mahdollistavat talouden nopean käytön, mutta suunnitelmallisuus ja
harkinta päätösten takana saattaa olla vähäistä. Toisaalta viime aikoina on ollut
havaittavissa vastakkainen trendin kaltainen suuntaus, jossa nuoret suunnittelevat
raha-asioitaan isolla volyymilla. Seuraavaksi tarkastellaan taloustaitojen tilannetta
suomalaisten nuorten näkökulmasta.
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muuhun väestöön verrattuna eniten ongelmia taloudellisessa tietämyksessä ja
käyttäytymisessä.31
Nimenomaan suomalaisten nuorten talousosaamista on ennalta tutkittu suhteellisen vähän. Joitain tutkimuksia aiheesta kuitenkin löytyy. Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT on toteuttanut tutkimuksen nuorten talousosaamisen tilanteesta ja
heidän asenteistaan taloutta kohtaan vuonna 2018. Tutkimuksessa selvisi, että 64
prosenttia vastanneista suomalaisista nuorista hoitaa raha-asiansa useimmiten
tai aina itsenäisesti. Kuitenkin yli puolet nuorista ei suunnittele rahankäyttöään
ja vain alle kolmasosa seuraa säännöllisesti talousuutisia.32 Tulos kertoo siitä, että
suomalaiset nuoret ovat talousasioissaan suhteellisen itsenäisiä, mutta kaipaisivat
mahdollisesti enemmän ohjausta ja tietoa rahankäytön ja talouden suunnitteluun.
Finanssialan tutkimuksen mukaan 15–17-vuotiaista nuorista melkein puolet suunnittelee raha-asioitaan ajallisesti maksimissaan kuukaudeksi eteenpäin. Tutkimustulosten mukaan 14 prosenttia nuorista ei suunnittele lainkaan raha-asioitaan.33
Samoja näkemyksiä heijastelee OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön
kanssa toteuttama tutkimus ’Rahapuhetta’, joka tarkasteli suomalaisten suhtautumista oman talouden hallintaan. Tutkimuksessa nuoret aikuiset (16–24 -vuotiaat)
paljastuivat vähiten rahankäyttöään suunnittelevaksi ryhmäksi verrattuna kaikkiin
muihin ikäryhmiin.34
Kansainvälisiin PISA-tuloksiin verrattuna suomalaisten nuorten talousosaamisen
tutkimuksesta löytyi sukupuolten välisiä eroja asenteissa taloutta kohtaan. Pojat
ovat TAT:in toteuttaman tutkimuksen mukaan talousasioista kiinnostuneempia,
sillä 31 % pojista on väittämän ’talousasiat kiinnostavat minua’ kanssa täysin samaa
mieltä, tyttöjen jäädessä 19 %:iin. Lisäksi 22 % tytöistä ovat huolestuneita oman
talousosaamisensa tasosta.35 Näitä sukupuolieroja vahvistaa #Kun koulu loppuu
– Nuorten tulevaisuusraportti 2017 -tutkimus, jossa selvisi, että pankki- ja rahoitusala sekä kaupan ala vetoavat enemmän poikiin yläkouluiässä. Lisäksi tutkimus
osoitti yläkouluikäisten ajattelevan yleisesti poikien olevan parempia matematiikassa sekä yhteiskuntaopissa, joiden on perinteisesti ajateltu olevan talousosaamiseen erityisesti liittyviä oppiaineita.36
Mediassa on esiintynyt viimeisten vuosien aikana paljon kirjoituksia ja kannanottoja nuorten lisääntyneestä velkaantumisesta, säästämisen ongelmista ja erityisesti
pikavipeistä. Tuoreimman arvion mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneita on Suomessa yhteensä yli 382 000. Heistä noin 10 prosenttia on alle 24-vuotiaita.37 Huolestuneiden äänenpainojen seurauksena taloustietoa ollaan ajamassa pakolliseksi
oppiaineeksi kouluun monien eri tahojen ja muun muassa kansalaisaloitteen voimin.
On siis selvää, että Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa koetaan olevan tarve
nuorten kestävämmälle talousosaamiselle. Usein ratkaisuksi esitetään koulutusta.
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opetussuunnitelmiin ja lopulta käytäntöön. Lisäksi kansainvälisesti maiden välillä
talousosaamisen ja sen kehittämisen suhteen on vielä suuria eroja.42 On kuitenkin
tärkeää muistaa, että taloustaitojen oppiminen eri maissa on kontekstisidonnaista ja kulttuuritekijöille vaikutteista. Joissain maissa on hyödyllistä oppia toisenlaisia taloustaitoja kuin muualla ja erilaisin tavoin. Esimerkiksi Zimbabwessa Young
Africa on toteuttanut nuorille yrittäjävetoista teknisen alan ammatillista koulutusta, jossa on pyritty tavoittamaan haja-alueella asuvia, marginalisoituneita nuoria.
Ajatus toiminnan taustalla on tuoda talouteen liittyvä koulutus nuorten luokse
eikä päinvastoin.43

Taloustaidot osana koulutusta
Taloustaitojen opettamisen tarve on tunnistettu niin kansainvälisesti kuin kansallisesti useissa yhteyksissä. On todettu, että koulutuksessa opitut taloustaidot
tasaavat nuorten välisiä lähtökohtaisia eroja, jotka johtuvat muun muassa erilaisista sosioekonomisista asemista ja vanhempien koulutustaustasta.38 Toisin sanoen
taloustaitojen opetus perusopetuksessa lisää nuorten välistä tasa-arvoa tulevaisuudessa. Toisaalta koulutuksen tuottamia hyötyjä taloustaitoihin on ollut osittain vaikea todentaa ihmisiä tutkivien asetelmien haasteiden vuoksi. Luotettavia
tutkimustilanteita voi olla vaikea järjestää ja tutkimustulokset saattavat vääristyä
monista erilaisista tekijöistä johtuen.39 Seuraavaksi tarkastellaan millä tavalla taloustaitoja opetetaan Suomessa sekä kansainvälisesti muualla maailmassa.

Toistaiseksi perinteinen taloustaitojen opetus ei laajassa kuvassa ole kuitenkaan
tuonut muutosta väestön talousosaamiseen.44 Yleisimmiksi esteiksi taloustaitojen integroimisessa osaksi koulutusta on paljastunut resurssien ja ajan puute, jo
valmiiksi täysi opetussuunnitelma, riittämätön asiantuntijuus ja tietämys, helposti saatavilla olevien, laadukkaiden opetusmateriaalien puute, sidosryhmien suuri
määrä sekä poliittisen tahtotilan ja sitoutumisen puute.45 Suurin osa maista on sisällyttänyt taloustaitojen opetuksen temaattisena kokonaisuutena osaksi olemassa olevia oppiaineita välttääkseen oppiaineähkyä opetussuunnitelmissa.46 Esimerkiksi Alankomaissa taloustaitojen opetus on integroitu osaksi muita oppiaineita.
Alankomaiden opetussuunnitelma taloustaitojen oppimiseen eroaa muista maista
siinä mielessä, että koulujen ja opettajien tukemisen lisäksi suunnitelma tarjoaa
opastusta myös vanhemmille.47
INFE on laatinut yleiset, kansainvälisesti pätevät suuntaviivat menestyksekkääseen taloustaitojen sisällyttämiseen koulutuksessa. Suuntaviivoissa korostetaan:
•
•
•
•
•

Kansallisen tason ohjausta
Selkeitä, yksilöllisiä ja määrällisiä tavoitteita
Joustavaa implementaatiota
Resursoimisen kestävyyttä
Edistymisen ja vaikutusten arviointia.

K ANSAINVÄLISESTI

OECD:n International Network on Financial Education (INFE) on kansainvälisesti edistänyt taloustaitoja osana koulutusta jo muutaman vuosikymmenen ajan.
Osittain INFE:n tekemän työn pohjalta moni maa ympäri maailman onkin tehnyt
kansallisen tason strategioita tai sisällyttänyt talousopetuksen elementtejä osaksi valtion tason opetussuunnitelmaa kehittääkseen nuorten taloustaitoja.40 Nuorten taloustaitojen kehittäminen on koettu tärkeäksi yhteiskunnalliseksi agendaksi
vuosituhannen vaihteen jälkeen.41 Toisaalta muutos on monin paikoin vasta alussa ja tarvitaan vielä aikaa, jotta taloustaidot voivat juurtua vahvasti eri maiden
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Lisäksi suuntaviivoissa tuodaan esille kaikkien sidosryhmien sitoutumisen tärkeys
sekä tehokkaiden oppimis- ja opetusmetodien hyödyntäminen sisältäen myös hyvien käytäntöjen vaihtamisen eri maiden välillä.48

SUOMESSA

Suomessa nuorten taloustaitojen kehittäminen on kirjattu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ohjaavat opetuksen järjestämis-
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Suurin osa maista on sisällyttänyt
taloustaitojen opetuksen
temaattisena kokonaisuutena
osaksi olemassa olevia oppiaineita
välttääkseen oppiaineähkyä.

tä ja sen tasa-arvoista toteutumista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on velvoittava asiakirja, jonka pohjalta jokainen perusopetuksen järjestäjä ja
koulu laativat paikallisen opetussuunnitelman. Useimmiten perusopetuksen järjestäjä on kunta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa on tavallisimmin kuntakohtainen osuus ja koulukohtainen osuus 49, jotka mahdollistavat alueellisten vahvuuksien
ja yhteisön vaikuttamismahdollisuuksien huomioimisen paikallisessa kontekstissa.
Vuonna 2014 julkaistuissa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa taloustaidot nostetaan osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ennen nykyisten perusteiden julkaisemista taloustaitojen opetus nähtiin lähinnä osana matematiikkaa ja
yhteiskuntaoppia. Muutoksen jälkeen taloustaidot ovat muun muassa osa ’itsestä
huolehtimisen ja arjen taitoja’ sekä ’työelämätaitoja ja yrittäjyyttä’, jotka ovat laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. Laaja-alaisen osaamisen yleispäteviä taitoja tulee
opetussuunnitelman perusteiden mukaan opettaa osana jokaista oppiainetta.50
Näin ollen taloustaidot eivät nykyisen opetussuunnitelman mukaan kulminoidu
tiettyihin oppiaineisiin vaan ennemminkin eheytyvät osaksi kokonaisvaltaista oppimista kaikissa arjen tilanteissa ja kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi ympäristöopissa voidaan käsitellä kestävän kulutuksen valintoja ja niiden vaikutuksia ilmastoon.
Toki on edelleen luontevaa, että esimerkiksi yhteiskuntaopissa talousosaamiseen
liittyvät asiat nousevat mahdollisesti useammin esiin kuin muissa aineissa. Yksi
osaltaan nuorten talousosaamista kehittävä konkreettinen muutos tapahtuikin
vuonna 2016, kun yhteiskuntaoppi aikaistettiin alkamaan jo 4. vuosiluokalta.51
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– näin opettaja huomioi uuden opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet
kuten itsestä huolehtimisen ja arjen taidot.

KERRO JOKIN KONKREE T TINEN ESIMERKKI

Anu Särkijärvi / SUOMI
Anu Särkijärvi on opetusalan ammattilainen ja
kolmen kouluikäisen lapsen äiti. Anu työskentelee
tällä hetkellä Espoon kaupungilla englanninkielisen
luokan luokanopettajana. Anulla on myös monien
vuosien kokemus erilaisista opetus- ja koulutusalan
kansainvälisistä tehtävistä muun muassa YK:ssa.

Pohdimme esimerkiksi oppilaiden saamien viikkorahojen käyttöä ja riittävyyttä. Mitä viikkorahoilla
saa ja miten lapset käyttävät niitä? Miten pieniäkin summia sinnikkäästi säästämällä voi toteuttaa
suuremman haaveen? Lapset pitävät todella
paljon tällaisista pohdinnoista. Muutenkin erilaiset
ostoksiin ja hankintoihin liittyvät tehtävät selvästi
motivoivat oppilaita. On hauska nähdä, että
monet suorastaan terästäytyvät, kun aletaan
puhua euroista. He laskevat euro- ja ostoslaskuja
erittäin näppärästi ja innolla.

MITEN TALOUSTAITOJA OPE TE TA AN PARHAITEN?
MITEN OPE TAT TALOUSTAITOJA?

Taloustaitojen opetus liittyy moniin oppiaineisiin.
Ehkä useimmiten opetus kytkeytyy matematiikkaan, mutta myös muut aineet, kuten esimerkiksi
ympäristötieto, tarjoavat mainiot mahdollisuudet
taloustaitojen kehittämiseen. Oma luokkani on
tänä vuonna kolmas luokka, jonka kanssa rahan
käyttöön, sen suunnitteluun ja säästämiseen
liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä pohditaan ja
ratkotaan ikätason mukaisesti. Vanhemmilla luokka-asteilla taloustaidot ovat tärkeä osa esimerkiksi yhteiskuntaopin oppisisältöjä. Valveutunut
opettaja voi integroida taloustaitojen oppimista
osaksi arkityöskentelyä oppiainerajat rikkoen
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Parhaiten taloustaitoja opetetaan niin, että
pohdittavilla teemoilla ja esimerkeillä on jokin
kosketuspinta lapsen tai nuoren omaan elämään.
Teemojen tulee liittyä jotenkin omaan kokemuspiiriin ja he kokevat pohdinnasta olevan hyötyä
heille itselleen tai lähipiirille. Esimerkiksi alakoulu
ikäisille on vielä turhan aikaista puhua asunnon
hankintaan liittyvästä säästämisestä. Paremmin
uppoaa säästämisen suunnittelu kohti omaa
lemmikkiä, toivepeliä, kännykkää tai muuta
sellaista. Yläkouluikäisten kanssa voi toki jo keskustella elämisen suuremmista kuluista ja auttaa
ymmärtämään vaikka oman perheen taloutta.
Lukioikäisille avataan jo makrotalouden maailmaa.

MIK SI ON TÄRKE Ä Ä , E T TÄ NUORE T
OPPIVAT TALOUSTAITOJA?

Taloustaidot ovat osa elämänhallinnan taitoja.
Taloustaitojen avulla nuoret oppivat suunnittelemaan omaa elämäänsä ja tekemään sen pohjalta
järkeviä, harkittuja ja kestäviä valintoja. Taloustaidot opettavat realismia, mutta toisaalta myös
auttavat tavoitteiden asettamisessa kohti unelmia.
Joskus isotkin haaveet voivat toteutua, jos suun
nittelee omaa talouttaan hyvin ja tavoittelee
sinnikkäästi unelmiaan.

MIK Ä ON UNELMA SI NUORTEN
TALOUSTAITOJEN SUHTEEN?

Taloustaitojen opettamisen välitön tavoite on kehittää nuorissa kyvykkyyttä oman ja mahdollisen
tulevan perheen talouden hallintaan. Jos unelmasta
puhutaan, liittyy siihen ehdottomasti laajempi konteksti. Oman elämän lisäksi toivon uuden sukupolven oppivan huomioimaan myös kanssaihmiset niin
lähiyhteisöissä kuin globaalisti ja kokemaan siten
vastuuta laajemmasta elinympäristöstä. Sekä mik
ro- että makrotason valintojen on tulevaisuudessa
kestettävä entistä paremmin eettistä ja ekologista
tarkastelua. Unelmani on, että nuorten taloustaidot
johtaisivat tulevaisuudessa sekä omasta taloudesta
huolehtimiseen että vastuullisiin ratkaisuihin myös
reilumman ja kestävämmän globaalin talouden
näkökulmasta. Siinä on meillä kaikilla haastetta!
Vastuuvapauslauseke: Näkemykset ja mielipiteet ovat haastateltavien
näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa minkään muun viraston,
organisaation, työnantajan tai yrityksen virallista politiikkaa tai kantaa.
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa itsestä huolehtimisen ja arjen
taidoissa nuorten talousosaamista pyritään ohjaamaan kestävän elämäntavan
suuntaan ja oman talouden huolehtimiseen sekä suunnitteluun. Opetussuunnitelman perusteet korostavat sitä, kuinka oppilaita tulee ohjata ”kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden
tuntemiseen sekä niiden eettiseen käyttöön”. Kohtuullisuuden, jakamisen ja säästäväisyyden taidot nähdään olennaisina kestävän elämäntavan syntymisessä.52
Työelämätaitojen ja yrittäjyyden taitojen edistäminen perusopetuksessa tähtää
siihen, että oppilaat saisivat kokemuksia jatkuvasti muuttuvasta työelämästä ja
tunnistaisivat sen merkityksen laajemmassa mittakaavassa sekä osana omaa elämää. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaiden tulisi perusopetuksen
aikana harjoitella työllistymisen ja yrittäjyyden periaatteita sekä riskien kestävää,
hallittua ottamista ja niiden arviointia.53
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:in nuorten talousosaamisen ja talousasenteiden
tutkimuksessa selvisi, että talousasiat kiinnostavat suomalaisia nuoria ja he pitävät
taloustaitojen opettamista koulussa hyödyllisenä. Tutkimukseen osallistuneista
nuorista miltei 90 prosenttia uskoi, että taloustiedon opettaminen koulussa on
tärkeää. Toisaalta tutkimus paljasti, että 76 prosenttia nuorista haluaisi parantaa
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omaa talousosaamistaan, eivätkä nuoret koe, että koulussa opetetaan taloustaitoja riittävästi. Suuri osa tutkimukseen osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, että
taloustaitojen opettaminen tulisi olla koulussa pakollista.54 TAT:in tutkimuksen tulokset kertovat selkeän viestin suomalaisilta nuorilta – kiinnostus taloustaitojen
opetteluun on, mutta mahdollisuuksia siihen ei tarjota riittävästi. Tätä viestiä tukevat myös opettajat.
Peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille suunnattu TAT:in opettajien talousosaamisen tutkimus kertoo melko samankaltaisia tuloksia kuin nuorille
suunnattu kysely. Miltei 95 prosenttia opettajista kertoo pitävänsä taloustiedon
opettamista kouluissa tärkeänä. Toisaalta 64 prosenttia opettajista oli huolestuneita nuorten tämänhetkisestä talousosaamisesta ja alle kolmasosa uskoi, että opetus
tarjoaa nuorille riittävät valmiudet pärjätä talousasioissa tulevaisuudessa. Opettajat pitivät omaa talousosaamistaan suhteellisen vakaana, mutta eivät kokeneet
sen karttuneen opettajankoulutuksen aikana vaan ennemminkin oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.55 Lisäksi jo olemassa olevat taloustaitojen
opetusmateriaalit ovat saaneet kritiikkiä siitä, että ne eivät vastaa kaikkien oppilaiden tarpeisiin ja oman arjen talouden hallintaan keskittyvä materiaali on vähäistä.56
Toisaalta opettajankoulutuksesta puhuttaessa on tärkeä muistaa luokanopettajien
ja aineenopettajien koulutuksiin liittyvät erot.
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Kuva: Joel Grandell

Mikko Puustinen / SUOMI
Mikko Puustinen on tutkijatohtori Helsingin
yliopistossa. Puustinen vastaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa historian ja yhteiskuntaopin
aineenopettajien historian ja yhteiskunnallisten
aineiden didaktiikan opetuksesta.

MILL Ä TAVOIN
OPE T TA JANKOULUTUK SESSA
ON HUOMIOITU TALOUSTAIDOT
OSANA L A A JA-AL AISTA OPPIMISTA?

On tärkeää erottaa luokanopettajien ja aineenopettajien koulutukset. Luokanopettajat opiskelevat kasvatustiedettä pääaineenaan. Moni
alaisissa opinnoissa he suorittavat muutamien
opintopisteiden laajuisia ainedidaktisia opintoja
opetettavista aineista. Aineenopettajat taas
opiskelevat opetettavaa ainetta pääaineenaan.
Näin ollen historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajilla yhteiskunta ja talous ovat vahvasti
läsnä opinnoissa. Tähtäämme sekä luokan- että
aineenopettajien koulutuksessa siihen, että talous
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hahmotetaan laajasti sekä yhteiskunnallisiin
teemoihin, kuten esimerkiksi kuluttamiseen ja
ympäristövalintoihin kytkeytyneenä. On myös
tärkeää huomioida oppijan ikä ja suhteuttaa siihen
millaista talousosaamista opettajalta vaaditaan.
Luokanopettajan kohtaamat haasteet talous
opetuksessa ovat hyvin erilaisia kuin aineen
opettajan. Esimerkiksi lukion taloustiedossa
opettajalta vaaditaan syvällistä talousosaamista,
kuten raha- tai finanssipolitiikan hallintaa.
Luokanopettajien opinnoissa taloustaidot
ovat monialaisten opintojen historian ja
yhteiskuntaopin didaktiikan opintojaksossa.
Aikaresurssit ovat rajalliset, mutta talousasioita
käsitellään opintojaksolla niin paljon kuin mahdollista. Opintojaksolla esimerkiksi tarkastellaan
lapsuuteen ja talouteen liittyviä asioita yhteis
kunnallisesti orientoituneen lapsuudentutkimuksen näkökulmasta. Opintojakson aikana muun
muassa pohditaan sitä, miten lapset mieltävät
talouden sekä miten lapsuus ja talous kytkey
tyvät yhteiskunnassa monin eri tavoin.

Luokanopettajien
opinnoissa taloustaidot
ovat monialaisten opintojen
historian ja yhteiskuntaopin
didaktiikan opintojaksossa.

Talous on tärkeä asia
jokaisen kansalaisen
osaamisen kannalta.
Se on myös muodollisesti
tunnistettu tärkeäksi,
sillä se on läsnä koulussa
ja opettajien koulutuksessa.
gogisesta näkökulmasta. Lisäksi aineenopettajat
opiskelevat taloutta yliopistossa laajemmin pää
aineen yhteydessä tai sivuaineena.
Kumpikin opettajaryhmä – niin luokanopettajat
kuin aineenopettajat – törmäävät talouteen
liittyviin asioihin varmasti myös opetus
harjoitteluissaan.

Yhteiskuntaopin osuus alakoulun tuntijaossa on
varsin pieni. Tämä heijastuu myös opettajan
koulutukseen. Toisaalta yhteiskuntaoppi on tullut
alakoulun opetukseen uutena oppiaineena vasta
muutamia vuosia sitten uusimmassa opetus
suunnitelmassa. Näin ollen luokanopettajina
toimii opettajia, joiden omiin opintoihin yhteiskuntaopin didaktiikkaa ei ole kuulunut. Se on toki
tullut osaksi opintoja tällä vuosikymmenellä.
Aineenopettajien koulutuksessa opettajan
pedagogisiin opintoihin kuuluu yhteiskuntaan ja
talouteen kytkeytyviä ainedidaktisia opintoja.
Kursseilla käsitellään esimerkiksi yhteiskuntaopin
opetusta, talousopetusta ja yrittäjyyttä peda-
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MITEN OPE T TA JANKOULUTUK SESSA
VA STATA AN TULE VAISUUDEN
TALOUSTAITO-OPE TUK SEN HA A STEISIIN?

Aineenopettajaopiskelijoiden kanssa, joilla tosiaan
on vahva osaaminen yhteiskunnasta ja historiasta,
tarkastellaan paljon yhteiskunnan ja työelämän
muutosta esimerkiksi työelämän pelisääntöjen
sekä kansalaisen ja kuluttajan oikeuksien näkö
kulmista. Opintojen aikana pohditaan sitä,
miten nämä asiat voivat näkyä heidän omalla
työurallaan opettajina mutta ennen kaikkea
opetuksen näkökulmasta. Yhteiskuntaopin
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didaktiikassa käsitellään myös esimerkiksi yli
velkaantumiseen, pikavippeihin ja kulutusluottoihin liittyviä ilmiöitä, jotka voivat olla osa tämän
päivän haasteita yksilön talouden hallinnassa.

HALUATKO LISÄTÄ VIEL Ä JOTAIN
LIIT T YEN NUORTEN TALOUSTAITOIHIN
JA NIIDEN OPE T TAMISEEN?

Talous on tärkeä asia jokaisen kansalaisen osaamisen kannalta. Se on myös muodollisesti tunnistettu tärkeäksi, sillä se on läsnä koulussa ja opettajien
koulutuksessa. On kuitenkin todella tärkeää muistaa, että talous on laaja kenttä, jossa esimerkiksi
kytkökset koko yhteiskuntaan ja ympäristöön
ovat aina läsnä. Tähän opetussuunnitelmat meitä
kaikkia, niin opettajia kuin opettajankoulutus
laitoksella työskenteleviä, myös velvoittavat.
Vastuuvapauslauseke: Näkemykset ja mielipiteet ovat haastateltavien
näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa minkään muun viraston,
organisaation, työnantajan tai yrityksen virallista politiikkaa tai kantaa.
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Taloustaitoja koskevat
heikkoudet ja vahvuudet
Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan löytää samankaltaisuuksia taloustaitojen heikkouksissa ja vahvuuksissa Suomessa ja kansainvälisesti.
Heikkoudet:
•
•
•
•

Nuorten talouden suunnittelutaitojen puute
Sosioekonomisesti matalamman taustan nuoret pärjäävät
keskivertoa heikommin
Taloudesta puhumisen kulttuurin puute niin kouluissa kuin kotona
Tytöt eivät ole yhtä kiinnostuneita talousasioista kuin pojat

Vahvuudet:
•
•
•
•
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Nuorilla on kiinnostus oppia taloustaitoja
Viitteitä siitä, että pieni joukko nuorista aikuisista on todella kiinnostuneita
talousasioista (FIRE-ilmiö)
Digitaalinen osaaminen on vahvaa – nuorilla on edellytykset oppia
taloustaitoja digitalisoituvassa maailmassa
Positiivinen suhtautuminen ongelmanratkaisuun ja ylipäätään oppimiseen
vahvistavat myös taloustaitojen kehittymistä

HUNDRED.ORG

Kirjallisuuden perusteella näyttäisi siltä, että talous kiinnostaa nuoria ja heillä on
vahva halu sekä edellytykset oppia entistä paremmiksi talousosaajiksi. Katsauksen
perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että taloustaitojen oppiminen niin kouluissa
kuin kotona on vaillinaista. Sukupuolierojen suhteen kansainvälisen ja suomalaisen
vertailun kohdalla on ristiriita: kansainvälisesti nuorten taloustaidoissa ei juuri ole
havaittu sukupuolten välistä eroa, mutta suomalainen tutkimus osoitti poikien olevan kiinnostuneempia talousasioista kuin tyttöjen. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi
myös, että korkeampi sosioekonominen tausta ennustaa parempia taloustaitoja.
Kirjallisuuskatsaus osoitti, että suomalaiset pärjäävät suhteellisen hyvin taloustaitojen vertailussa kansainvälisesti, mutta useat tutkimukset toivat esiin nuorten
haavoittuvan aseman. Näyttäisi siltä, että nuoret tarvitsevat vankempaa ohjausta
erityisesti talouden suunnittelun taitojen kehittymiseen.
Niin kansainvälinen kuin kansallinen nuorten taloustaitojen opetuksen tarkastelu
on osoittanut, että taloustaitoihin tulisi kiinnittää opetuksessa entistä enemmän
huomiota. Tarve nuorten taloustaitojen kehittämiseen on kuitenkin Suomessa tunnistettu ja sen edellyttämiä puitteita on alettu rakentamaan niin kansallisella kuin
kunnallisella tasolla.
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Metodologia

Arvioinnissa painotettiin erityisesti
toimintamallien vaikuttavuutta
ja skaalautumispotentiaalia.
Ennen virallista valintaa toimintamallit
arvioitiin asiantuntijaryhmän toimesta.

Viitekehys innovatiivisten
toimintamallien etsimiseen
Tämä selvitys pyrkii tunnistamaan innovatiivisia toimintamalleja, joiden avulla
voidaan parantaa nuorten taloustaitoja. Raportin tavoite on tunnistaa erityisesti
käytännönläheisiä, skaalautuvia ja pedagogisesti toimivia ratkaisuja tukemaan taloustaitojen oppimista.
Taloustaitoihin liittyviä innovatiivisia toimintamalleja on etsitty selvitystyön aikana kattavasti erilaisista lähteistä. Näitä lähteitä ovat muun muassa olleet akateemiset ja muut julkaisut sekä HundrEDin tietokanta. Lisäksi arvioitavana ovat olleet
sekä taustaselvityksen aikana tutkimusryhmän löytämät että sille ilmoitetut toimintamallit. Kuka tahansa sai avoimesti ehdottaa innovatiivisia taloustaito-opetuksen menetelmiä huomioitavaksi arviointiprosessissa. Innovatiivisten toimintamallien tunnistamisen jälkeen jokainen niistä tutkittiin HundrEDin innovaatioiden
luokitteluun kehitetyn viitekehyksen avulla. Arvioinnissa painotettiin erityisesti
toimintamallien vaikuttavuutta ja skaalautumispotentiaalia. Ennen virallista valintaa toimintamallit arvioitiin asiantuntijaryhmän toimesta. Valintojen tueksi ja innovaatioiden toimivuuden todentamiseksi HundrEDin tutkimusryhmä haastatteli
osaa innovaattoreista.
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HundrEDin innovaatioiden luokitteluun kehitetyn viitekehyksen avulla selvitystyön aikana toimintamalleja arvioitiin seuraavien tekijöiden avulla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selkeä ja tarveperustainen käyttötarkoitus
Käyttöönottoprosessin helppous ja rakenne
Merkityksellinen yhteistoiminta
Pedagoginen viitekehys
Lapsi- ja oppijakeskeisyys
Kontekstisidonnaisuus
Inklusiivisuus
Tasavertaisuus
Todennettavat tulokset
Parantaa sidosryhmän osallistumista
Adaptiivisuus
Kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi
Kustannustehokkuus ja hankinnan helppous
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Millaiset innovaatiot tukevat
taloustaitojen kehittymistä?
Kansainvälisesti on tehty muutamia aiempia tutkimuksia siitä, millaiset toimintatavat parhaiten tukevat nuorten taloustaitojen oppimista. Taloudellisen lukutaidon
kehittymisen on esitetty olevan prosessi, jonka aikana taloutta opitaan ymmärtämään havaintojen, kokemusten ja käytäntöön soveltamisen kautta. Haasteita taloustaitojen opettamiselle asettaa alati muuttuva talous, jolloin on varmistettava,
että oppijoille opetettava tieto on ajantasaista.57
Taloustaitojen ja niiden valmiuksien kehittyminen tulee taata kaikilla yhteiskunnan
koulutustasoilla.58 Tärkeintä kaikessa taloustaito-opetuksessa onkin kehitystasolle sopivien talouteen liittyvien taitojen harjoittelumahdollisuuksien luominen ja
niiden reflektointi. On ehdotettu, että varhaiskasvatuksessa toiminnanohjauksen
kehittyminen on olennaista taloustaitojen kehittymisen kannalta. Toistojen avulla kehittyvät toiminnanohjauksen valmiudet korreloivat esimerkiksi tulevaisuus
orientaation, mielihyvän lykkäämisen ja tavoitteiden asettamisen kanssa, jotka
ovat kaikki olennaisia taitoja myös talousasioissa. Peruskoulussa mallioppiminen
on keskeistä – aikuiset niin kotona kuin kouluissa luovat omalla esimerkillään ja
ohjauksellaan lapsille malleja talouskäyttäytymisestä. Tutkitusti esimerkiksi säästämisen ja talouden suunnittelun taidot kehittyvät voimakkaasti ympäristön mallin vaikutuksessa. Nuorten taloustaito-opetuksessa tulisi tutkimuksen mukaan
keskittyä kokemuspohjaisuuteen ja käytännönläheisyyteen. Tällaisia talouteen
liittyviä harjoituksia nuorten kanssa voivat esimerkiksi olla yksinkertaiset budjetti-
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harjoitukset, rooliharjoitukset, teknologiset simulaatiot sekä kriittisen ajattelun ja
tutkimisen taitojen kehittäminen. Tämän kaltaisilla harjoituksilla on tutkimuksen
mukaan ollut vaikutuksia nuorten taloustaitojen paranemiseen.59 Lista ei kuitenkaan ole täydellinen ja alue vaatii lisätutkimusta – maailmassa syntyy jatkuvasti
hienoja uusia talouteen liittyviä koulutusinnovaatioita, joilla on potentiaalia nostaa
nuorten taloustaitojen tasoa.

Aikuiset niin kotona kuin kouluissa
luovat omalla esimerkillään
ja ohjauksellaan lapsille malleja
talouskäyttäytymisestä.
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Innovatiiviset
toimintamallit
Trendit nuorten taloustaitoopetuksen innovaatioissa

Ehdotetut
innovaatiot

Kaiken kaikkiaan selvitystyön aikana HundrEDin tutkimusryhmä löysi 84 talous
taito-opetuksen innovaatiota. Innovaatioita löytyi eniten taloudellisesti kehittyneimmiltä alueilta kuten Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Tavallisimmin innovaatiot olivat joko erilaisia taloustaito-opetuksen oppimateriaaleja opettamisen
avuksi tai lapsille ja nuorille suunnattuja digitaalisia sovelluksia.

HundrEDin tutkimusryhmä arvioi kaikki 84 innovaatiota viitekehyksen avulla,
jonka jälkeen niistä koottiin 24 innovaation lista. Nämä 24 innovaatiota arvioitiin kansallisen asiantuntijaryhmän toimesta. Asiantuntijoiden avulla seuraavat
10 toimintamallia valittiin taloustaito-opetuksen innovaatioiksi, joilla on eniten
potentiaalia lisätä nuorten taloustaitojen oppimista. Koska raportissa käsitellään
erityisesti taloustaitojen oppimista suomalaisesta näkökulmasta, päätettiin valita
viisi innovaatiota Suomesta ja viisi muualta maailmasta.

Valitut
innovaatiot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Yrityskylä
#TarkkaFyrkka -sarjakuvatyöpaja
Pikkuyrittäjät
Taloustaitohanke
Lukiolaisten sijoittajakoulu
Aflatoun International
The Educate! Model
Girls Leadership and Entrepreneurship Network
What if you only had 1.25$ a day?
Inspire X by Small Economy Works
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Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio alakoulun kuudennen luokan ja yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaille. Yrityskylässä opitaan tietoja ja taitoja talou
desta, työelämästä ja yhteiskunnasta sekä rohkaistaan yrittäjämäistä asennetta.
Yrityskylän oppimiskokonaisuus parantaa tutkitusti oppilaiden talouslukutaitoa.
Yrityskylän Alakoulun oppimiskokonaisuuteen kuuluu opettajien koulutus, kymmenen oppituntia ja päivä Yrityskylässä. Yrityskylän oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilaat työskentelevät oikeissa yrityksissä ja ammateissa. He
pyörittävät kaupunkia keskenään yhden päivän toimien työntekijöinä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Oppimiskokonaisuutta tukee sitä varten suunniteltu
digitaalinen peli, jonka avulla havainnollistetaan rahan kiertoa.

Yrityskylässä nuoret oppivat työelämäja taloustaitoja tulevaisuutta varten

Yrityskylässä opitaan tietoja
ja taitoja taloudesta, työelämästä
ja yhteiskunnasta sekä rohkaistaan
yrittäjämäistä asennetta.

Yrityskylä Alakoulu tavoittaa Suomessa 75 % 6.-luokkalaisista. Innovaatio yhdistää
kaupungit, kunnat, yritykset ja oppilaitokset. Oppilaiden palautteen perusteella on
todettu, että työelämä innostaa heitä ja osa on pitänyt päivää Yrityskylässä kaikkein parhaana koulupäivänä.

Yrityskylä

Talouslukutaito on lukemiseen ja kirjoittamiseen verrattavissa oleva taito. Yrityskylä tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia talouden ilmiöistä ja harjoitella arjessa tarvittavia taloustaitoja varhaisessa iässä. Kun taidot esitellään nuorille aidosti
käytännössä, taloudesta tulee luonnollinen osa heidän elämäänsä. Mitä paremmat
tiedot ja taidot nuorilla on, sitä helpompi heidän on siirtyä työelämään, vaikuttaa
ympäristöönsä ja mahdollisesti ryhtyä yrittäjiksi.

Suomi
Kaikilla oppilailla pitäisi olla mahdollisuus saada perustiedot talousasioista ja työelämästä. Yrityskylän oppimiskokonaisuus auttaa oppilaita valmistautumaan parhaalla mahdollisella tavalla jatko-opiskelua ja työelämää varten. Toiminta antaa
nuorille ensimmäisen kosketuksen työelämään ja tukee heidän kasvuaan toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

”Opin, miten vuorovaikutus toimii eri ihmisten kanssa
ja miten rahaa käytetään vastuullisesti. Yrityskylä on
parasta, mitä olen ikinä koulussa kokenut.”

Kaisa Koistinen
kaisa.koistinen@tat.fi
www.yrityskyla.fi

- 12-VUOTIAS OPPILAS
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Työpajat on suunniteltu rohkaisemaan ja innostamaan nuoria miettimään oman talouden hallintaa ja tiedostamaan omien luottotietojen tärkeyden. Työpajoissa nuorille opetetaan muun muassa se, mitä luottotiedot ja maksuhäiriöt tarkoittavat.
Lisäksi he oppivat oman talouden hallintaa osallistavien ja toiminnallisten meto
dien, kuten sarjakuvien piirtämisen ja roolipeliharjoitusten avulla. Sarjakuvia piirtämällä nuoret pääsevät ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä kuvailemaan aihepiiriä.

Opi taloudenhallintaa sarjakuvatyöpajan avulla

#TarkkaFyrkka
-sarjakuvatyöpaja

Työpajassa oppilaat saavat
perustiedot talousasioista
toiminnallisten metodien kautta.

Nuoret, raha ja talouden hallinta liittyvät toisiinsa saumattomasti. Nuoruuteen kuuluu itsenäistyminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä. Talousasiat ovat osa
kaikkea tätä ja sitä varten nuoret tarvitsevat tietoa ja tukea. Nuorten taloustaidoissa on suuria eroja: jotkut säästävät osakkeisiin ja rahastoihin toisten kamppaillessa
maksamattomien laskujen ja riittämättömien tulojen kanssa. Kulutusyhteiskunta
luo taloustaitojen oppimiselle oman paineensa samoin kuin nuoren oman identiteetin etsiminen ja muodostaminen. Jotta nuori pystyy hallitsemaan omaa elämäänsä,
hänen täytyy osata ainakin talouden hallinnan perustiedot ja -taidot.
#TarkkaFyrkka -sarjakuvatyöpajat auttavat nuoria välttämään taloudellisia ongelmia ja maksuhäiriöitä. Työpajoissa myös neuvotaan nuorille, mistä apu löytyy
ongelmatilanteissa.

Suomi
#TarkkaFyrkka -sarjakuvatyöpaja on oppitunti, jonka aikana oppilaat saavat perus
tiedot luottotiedoista, maksuhäiriöistä ja omien raha-asioiden hoitamisesta. Sarja
kuvien piirtäminen auttaa oppilaita käsittelemään opittavia talousasioita ja samanaikaisesti se on helppo tapa peilata niitä myös omaan elämään. Työpajassa oppilaat
saavat perustiedot talousasioista toiminnallisten metodien kautta.

Heikki Ruponen
heikki.ruponen@asiakastieto.fi
www.asiakastieto.fi
Katja Mannerström
katja.mannerstrom@nuortenakatemia.fi
www.nuortenakatemia.fi

”Tämä oli todella hyvä työpaja. Kysyin kollegoideni
mielipiteitä ja he kaikki olivat sitä mieltä,
että #TarkkaFyrkka -työpajat ovat olleet
erittäin hyviä ja aineisto hyödyllistä.”
- OPETTAJA, HELSINKI
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TEKEMÄLL Ä OPPIMINEN

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa oppilaat oppivat erilaisia taitoja ja pääsevät kokeilemaan
niitä käytännössä. Pikkuyritys toimii oppimisympäristönä, jossa yhdistyvät koulussa opitut tiedot, käytännön taidot ja yhteistyö vapaaehtoisten koulun ulkopuolisten liike-elämän edustajien kanssa. Ohjelman tavoite on tehdä lapsiin lähtemätön
vaikutus ja tarjota onnistumisen tunteita osoittamalla, että mitä vain voi saavuttaa, jos jaksaa yrittää.

Alakouluille tarkoitettu oppimiskokonaisuus,
jossa oppilaat oppivat uusia taitoja pyörittämällä
omaa yritystä pienryhmässä

Pikkuyrittäjät
Suomi
Pikkuyrittäjät -oppimiskokonaisuuden tarkoitus on kasvattaa ja vahvistaa oppilaiden osallistumista ja aloitekykyä tekemällä oppimisen avulla. Lisäksi tarkoitus
on rohkaista lapsia pohtimaan omia ideoitaan ja kokeilemaan niitä käytännössä.
Tavoite on tehdä lapsiin lähtemätön vaikutus ja tarjota onnistumisen tunteita
osoittamalla, että mitä vain voi saavuttaa, jos jaksaa yrittää.

Ohjelmassa on yhdeksän teemaa.
1. Ideoille siivet! Tutustutaan omiin vahvuuksiin ja ideoidaan luovasti.
2. Nimet ja suunnitelmat Keksitään omalle miniyritykselle nimi
ja kehitetään liikeidea.
3. Brändäys Rakennetaan yritysilmettä ja tehdään oma logo.
4. Myyntitykit liikkeelle Harjoitellaan asiakaspalvelua ja keksitään
myyntipuhe.
5. Puhutaan rahasta Perehdytään hinnan muodostukseen, talousasioihin
ja mainosten tekemiseen.
6. Markkinointi Pohditaan digitaalista markkinointia ja suunnitellaan
miniyritykselle omat nettisivut.
7. Valmistaudutaan loppuhuipennukseen Tarkistetaan, että kaikki
on valmista loppuhuipennusta varten.
8. Loppuhuipennus Järjestetään tapahtuma, jossa oppilaat myyvät
tuotteita oikeille asiakkaille.
9. Päätösjuhla Juhlitaan yhdessä ja kerrataan opittua.
Pikkuyrittäjät -ohjelmaan kuuluu myös mobiilipeli, joka tukee oppimista. Mobiili
sovelluksessa pääsee syventämään oppituntien teemojen sisältöjä kokeillen ja pelaten. Opittuja asioita myös jaetaan videoiden ja kuvien avulla.

Tomi Rytkönen
tomi@nuoriyrittajyys.fi
www.pikkuyrittajat.fi

OSA NUORI YRIT TÄ JY YS RY:N TOIMINTA A

Nuori Yrittäjyys ry
info@nuoriyrittajyys.fi
www.nuoriyrittajyys.fi

Pikkuyrittäjät -ohjelman tarjoaa Nuori Yrittäjyys ry, joka on osa kansainvälistä
Junior Achievement -verkostoa. Pikkuyrittäjät on paikallisesti kehitetty oppimisympäristö, joka on muodostunut nykyiseksi käytännöksi yritysmaailmassa toimivien vanhempien kokeellisen toiminnan perusteella. Nykyisin Suomessa Pikkuyrittäjät -ohjelmaan osallistuu 11 000 oppilasta jokaisena lukuvuotena.
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Taloustaitohanke on Diakonissalaitoksen ja kolmen suomalaisen pankin yhteis
hanke. Taloustaitohankkeessa opetetaan nuorille oman talouden hallintaa.
Oman talouden hallinta voi olla nuorille vaikeaa. Nuoruus, pienet tulot ja yleensä
vielä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle jääminen saattaa aiheuttaa suuren
riskin joutua talousvaikeuksiin. Talousvaikeudet saattavat johtaa vaikeuksiin myös
elämän muilla osa-alueilla. Kun raha-asioihin saa apua, energiaa ja voimavaroja vapautuu muiden elämässä huolta aiheuttavien asioiden työstämiseen.

Pankkien koulutetut vapaaehtoiset työntekijät
opettavat nuorille taloustaitoja

Taloustaitohanke

Kaikessa taloustaitohankkeen
toiminnassa keskitytään käytännön
asioihin, toiminnallisuuteen ja
arvostavaan vuoropuheluun.

Taloustaitohanke edistää ja vahvistaa nuorten aikuisten taitoja hoitaa omaa talout
taan. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on suuri
vaara joutua talousvaikeuksiin elämän varrella. Ohjaajat ovat koulutettuja vapaaehtoisia pankkien työntekijöitä. Taloustaitohankkeen koordinaattorin kouluttamat
pankkien työntekijät opettavat nuorille taloustaitoja.
Taloustaitojen ryhmäopetustuokiot ovat tärkein taloustaitohankkeen toiminta
tapa. Taloustaitoja opetetaan jo olemassa oleville nuorten ryhmille. Koulutus
sisältää 2–3 yhden tai kahden tunnin mittaista opetustuokiota eri päivinä. Opetustuokioihin kuuluu toiminnallisia tehtäviä, keskusteluja ja tiimityöskentelyä. Keskustelun aiheita ovat esimerkiksi kulutus, rahaan liittyvät tunteet, säästäminen,
pikavipit ja talousarvion tekeminen.

Suomi
Taloustaitohankkeessa pankkien koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita. Nuorten kouluttaminen tapahtuu ryhmissä ja yksilövalmennuksen avulla.

Yksilöllinen Raha-Amigo -mentorointi tapahtuu pääkaupunkiseudulla. Raha-Amigo
on henkilökohtaista kahdenvälistä oman talouden hallinnan intensiivikoulutusta.
Käsiteltävät asiat vaihtelevat oman talousarvion laadinnasta velkajärjestelyyn.
Kaikessa taloustaitohankkeen toiminnassa keskitytään käytännön asioihin, toiminnallisuuteen ja arvostavaan vuoropuheluun.

”Nyt kun ajattelen asiaa, olen saanut talousasiat
haltuun eivätkä ne enää hallitse minua. Aika siistiä.”
Eeva Piha
eeva.piha@hdl.fi
www.taloustaitohanke.yhdistysavain.fi

- REETTA, 22-VUOTIAS OSALLISTUJA
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Lukiolaisten sijoittajakoulu on avaimet käteen -kurssi, joka rohkaisee opiskelijoita aloittamaan säästämisen ja osakemarkkinoille sijoittamisen. Ilmainen kurssi on
tarjolla opettajien hyödynnettäväksi kaikissa Suomen lukioissa. Sijoittajakouluun
kuuluu tarkka oppituntisuunnitelma, valmiit opintomateriaalit (videoita, artikkeleita ja harjoituksia), kumppaniverkosto (asiantuntijoita, rahoituslaitoksia, yrityksiä,
organisaatioita ja sidosryhmiä) sekä some-alusta, jonka kautta opiskelijat voivat
olla yhteydessä toisiinsa ja saada neuvoja asiantuntijoilta.

Lukiolaisten sijoittajakoulun tarkoitus on parantaa lukiolaisten taloustaitoja omakohtaisen sijoittamisen avulla

Lukiolaisten
sijoittajakoulu

Viime vuosina nuorten aikuisten velkaantuminen on yleistynyt. Usein erittäin korkeakorkoisten kuluttajaluottojen lisääntynyt saatavuus on aiheuttanut paljon erilaisia taloudellisia ongelmia, jotka voivat koitua yksilötasolla kalliiksi.
Huolestuttavan kehityksen vastapainoksi tarvitaan kipeästi teini-ikäisten talouslukutaidon parantamista ja mieluiten jo ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin heille voidaan myöntää luottoa. Talousarvion tekeminen on taloustaitojen kannalta kaikkein
tärkein taito. Kun nuoret aikuiset tekevät henkilökohtaisen rahankäyttösuunnitelman ja noudattavat sitä, he mahdollistavat itselleen säästämisen ja järkiperäisten
kulutuspäätösten tekemisen arjessa.
Vaikka talousarvion tekeminen on tärkeää, se ei ole teinien mielestä kovinkaan innostavaa. Rahan säästämisessä on loppujen lopuksi kyse itsehillinnästä, ja se taito
kehittyy usein vasta myöhempinä vuosina. Kun lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus
ja opastusta osakemarkkinoille sijoittamiseen, kannustetaan nuoria samalla oman
talouden hallintaan sekä säästämisen aloittamiseen.

Suomi
Lukiolaisten sijoittajakoulussa opiskelijoita innostetaan pohtimaan omaa elämäänsä pitkäjänteisestä taloudellisesta näkökulmasta osakemarkkinoita hyödyntämällä.
Kun opiskelijat haluavat sijoittaa, he innostuvat suunnittelemaan omaa talouttaan,
aloittavat säästämisen ja seuraavat talousasioita tarkemmin. Lisäksi he oppivat
tärkeitä taitoja, joista on apua koko aikuisiän ajan. Nämä taidot vahvistavat myös
itseluottamusta.

Suomessa lukiokurssit kestävät yleensä vain kaksi kuukautta, mutta Sijoittajakoulu
kestää koko lukion ajan. Tällä tavoin kurssille osallistuville opiskelijoille kertyy ennen valmistumista 2,5 vuotta käytännön sijoittamiskokemusta asiaan perehtyneen
opettajan ohjauksessa. Pitkä aikaväli antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ymmärtämään markkinoita paremmin.

Suomessa lukiokurssit kestävät
yleensä vain kaksi kuukautta,
mutta Sijoittajakoulu kestää
koko lukion ajan.

Kurssiin kuuluu kuukausittaisia tapaamisia opettajan kanssa. Jokaisessa tapaamisessa opiskelijoiden kanssa keskustellaan jostakin sijoittamiseen liittyvästä aiheesta. Aluksi aiheena voi olla esimerkiksi sijoittaminen elämäntapana, kertyneiden
korkojen vaikutus pitkän aikavälin sijoittamiseen ja osakkeen perusominaisuudet
sijoittamisen välineenä. Myöhemmin kurssilla käsitellään yksityiskohtaisempia aiheita, kuten sijoitusten hajauttaminen tai eettisesti ja sosiaalisesti kestävä sijoittaminen. Lisäksi oppilaat laativat opettajan avustuksella omat sijoitussuunnitelmat,
jotka sopivat heidän omaan tulotasoonsa.
Jokaisessa kokoontumisessa katsotaan video, jolla asiantuntija kertoo perusasiat
käsiteltävästä aiheesta. Opiskelijoita rohkaistaan myös jakamaan aktiivisesti omia
kokemuksiaan sijoittamisesta. Lisäksi kurssilla järjestetään tutustumiskäyntejä paikallisiin rahoituslaitoksiin ja pörssiyhtiöihin.

Timo Holmström
timo.holmstrom@engs.fi
”Sijoittajakoulu on ollut erittäin hyödyllinen kokemus.
Olen oppinut paljon oman talouden hallinnasta.
En usko, että olisin aloittanut sijoittamista omin päin,
mutta tämän ohjelman ansiosta aloitin.”
- LUKIOLAINEN
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Aflatoun International on kansalaisjärjestö, joka toteuttaa elämänhallinta- ja talouskoulutusohjelmia maailmanlaajuisen verkoston kautta. Verkostossa on mukana 275 kumppaniorganisaatiota ja 35 eri maan hallitusta. Vuodesta 1991 lähtien
Aflatoun Internationalin tavoitteena on ollut varmistaa lasten ja nuorten sosiaalinen ja taloudellinen voimaannuttaminen niin, että he pystyvät tekemään maailmasta tasa-arvoisemman.

Yhteiskunnallista ja taloudellista koulutusta,
joka tähtää oppijoiden sosiaalisen ja taloudellisen
aseman vahvistumiseen.

Aflatounin opinto-ohjelmat sisältävät yhteiskunnallista ja taloudellista koulutusta
lapsille ja eri-ikäisille nuorille. Opinto-ohjelmien avulla oppilaat saavat tietoa omista
oikeuksistaan, oppivat säästämisen taitoja ja laativat oman talousarvion. Lisäksi
opinto-ohjelmiin kuuluu pienyrityksen perustamisen alkeita. Aflatounin verkoston
vision mukaan jokainen lapsi ja nuori voi saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden ymmärtämällä omat oikeutensa ja vastuunsa, luottamalla itseensä, olemalla
omavarainen ja kehittämällä terveet sosiaaliset ja taloudelliset asenteet.

Vuonna 2018 Aflatounin ohjelmia
toteutettiin 101:ssä maassa
viidellä mantereella, muun muassa
lähes kaikissa Afrikan maissa.

Vuonna 2018 Aflatounin ohjelmia toteutettiin 101:ssä maassa viidellä mantereella,
muun muassa lähes kaikissa Afrikan maissa. Opinto-ohjelmat tavoittivat kaikkiaan
8,6 miljoonaa lasta ja nuorta innovatiivisen sosiaalisen franchising-mallin avulla.

Aflatoun
International

Aflatounin ohjelmat perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen siitä, että lasten
ja nuorten taloudellisten mahdollisuuksien luominen alkaa heidän kehitystarpeidensa ymmärtämisestä. Aflatounin opinto-ohjelmat kehitetään yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan luokan ulkopuolisten olosuhteiden
ja todellisuuden huomiointi. Aflatoun järjestää osallistavia tarvearviointeja ennen
ohjelmien toteuttamista, jotta oppitunnit voidaan soveltaa erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Alankomaat

Aflatoun International kehittää korkeatasoisia yhteiskunnallisen ja taloudellisen
koulutuksen opetussuunnitelmia eri ikäryhmille. Tavoitteena on lasten ja nuorten
sosiaalinen ja taloudellinen voimaannuttaminen niin, että he pystyvät muuttamaan omaa elämäänsä ja tekemään maailmasta tasa-arvoisemman.
info@aflatoun.org
www.aflatoun.org
”Minusta on tullut taloudellisesti lukutaitoinen
ja tiedän, että se auttaa minua menestymään
tulevaisuudessa.”
- KLEA, AFLATOUNIN NUORI VAPAAEHTOINEN
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Educate! opettaa Afrikan nuorille nykypäivän
työmarkkinoilla menestymiseen tarvittavia taitoja

The Educate! Model
Uganda, Ruanda ja Kenia
Educate! opettaa Afrikan nuorille nykypäivän työmarkkinoilla menestymiseen tarvittavia taitoja. Educate! ehkäisee nuorisotyöttömyyttä yhteistyössä koulujen ja
valtionhallinnon kanssa uudistamalla kouluopetusta ja opetusmenetelmiä, jotta
afrikkalaiset opiskelijat oppisivat tulevaisuudessa tarvittavia sekä talouteen liittyviä taitoja. Lisäksi toiminnan avulla pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-
arvoa ja yhteisön kehittymistä.

Vuonna 2100 Afrikassa asuu 40 % maailman väestöstä. Afrikan väestömäärän
odotetaan kasvavan 1,2 miljardista 4 miljardiin. Jopa 90 prosenttia Afrikan nuorista ennakoidaan työskentelevän harmaan talouden työpaikoissa tulevaisuudessa.
Väestökehitys ja työpaikkojen puute on johtanut valtavaan nuorisotyöttömyyteen. Monilla Afrikan maiden koulutusjärjestelmillä on haasteita nuorten tarpeisiin
vastaamisessa, sillä nykyiset opetussuunnitelmat ja -menetelmät eivät johdonmukaisesti valmista opiskelijoita koulun jälkeiseen elämään. Vaikka oppijat olisivat
innokkaita oppimaan ja sitoutuneita koulunkäyntiin, jopa toiselta asteelta valmistuvilta puuttuu usein tarjolla olevissa työpaikoissa tarvittava osaaminen. Seurauksena on työttömyyttä ja vajaatyöllisyyttä.
Educate! -ohjelmassa uskotaan, että muuttamalla toisen asteen koulutusta nuoret
voidaan saada oppimaan tiedot ja taidot, jotka ratkaisevat järjestelmään sisään
rakennetun nuorisotyöttömyysongelman. Educate! toimii kahdella tavalla:
•
•

Educate! luo uuden, kouluopetuksen
sisällön ja metodit uudistavan
koulutusmallin, joka antaa opettajille
ja nuorison mentoreille mahdollisuudet
opettaa opiskelijoille liike-elämässä
ja tulevaisuudessa tarvittavat taidot.

Educate! toteuttaa toisen asteen kouluissa johtajuuteen, yrittäjyyteen
ja työelämään valmentavaa koulutusta.
Educate! toimii hallinnon kanssa yhteistyössä taitopohjaisen koulutuksen
integroimiseksi kansallisiin koulutusjärjestelmiin ja tukee kansallisten
opetussuunnitelmien uudistamista.

Educate! luo uuden, kouluopetuksen sisällön ja metodit uudistavan koulutusmallin,
joka antaa opettajille ja nuorison mentoreille mahdollisuudet opettaa opiskelijoille
liike-elämässä ja tulevaisuudessa tarvittavat taidot. Näin saadaan aikaan mitattava
muutos. Kokeellinen Educate! -ohjelma opettaa liiketoiminnan perustaitoja eli suunnittelua, budjetointia, säästämistä ja markkinatutkimusta. Educate! täydentää näitä
taitoja useimpien työnantajien ja opiskelijoiden itsensä edellyttämillä sosiaalisilla
taidoilla, joita ovat ryhmätyöskentely, esiintymistaito, verkostoituminen, kriittinen
ajattelu, itseluottamus ja luovuus. Educate! haluaa sisällyttää tämän käytännöllisen
ja osaamiseen perustuvan mallin eri maiden opetusjärjestelmiin kaikkialla Afrikassa.

”Educate!:in ansiosta sain itsevarmuutta esiintyä
ja puhua, pääsin koulussa johtaviin asemiin ja voitin
omat pelkoni. Ennen kaikkea aloin uskoa itseeni.”

Hannah Ornas
hannah.ornas@experienceeducate.org
www.experienceeducate.org

- EMMANUEL, EDUCATE! -OHJELMAN SUORITTANUT
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”GLEN todella antoi minulle rohkeutta puhua.
Arvostan heidän toimintatapojaan ja nyt minusta
tuntuu, että pystyn naisena tekemään enemmän
– eikä mikään ole rajoittanut minua.”
- OLIVE EKO CA, TYTTÖJEN TAIDESÄÄTIÖN ALUMNI

GLEN opettaa yläkouluikäisiä nuoria tyttöjä
ajattelemaan johtajien tavoin ja ryhtymään yrittäjiksi

Girls Leadership and
Entrepreneurship
Network GLEN
Nigeria
Verkosto toimii kouluissa kerhojen kautta. Tytöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa
aktiivisesti maailmanlaajuisiin ongelmiin, kehittää johtajuustaitoja, rakentaa itseluottamusta ja innostua perustamaan naisten johtamia yrityksiä. Painopisteitä
toiminnassa ovat käyttäjäkeskeinen suunnittelu, yrittäjyys, johtajuuden kehittäminen, koulutus ja taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen muotoiluajattelun menetelmien avulla.

”Kun katselin ympärilleni, totesin, ettei moni
tyttö ollut yhtä onnekas kuin minä olin ollut.
Tajusin, että jotain täytyy muuttaa.
Paras mahdollisuus vaikuttaa oli puuttua asioihin
riittävän ajoissa, siinä vaiheessa, kun nuorten naisten
asenteisiin pystyi vielä vaikuttamaan myönteisesti.
Tämä pakotti minut luomaan alustan, jonka
kautta on mahdollista tavoittaa nuoret naiset
ja innostaa heitä toimimaan menestyvinä johtajina
tämän päivän liike-elämässä.”
- ADA ONYEJIKE-ANANABA, TYTTÖJEN TAIDESÄÄTIÖN PERUSTAJA

GLEN antaa nuorille mahdollisuuden tunnistaa, yhdenmukaistaa, suunnitella ja
parantaa tuotteidensa ja palvelujensa laatua. GLEN-ohjelma on suunniteltu auttamaan tyttöjä ensimmäisen yrityksensä perustamisessa.
Monet tytöt ja varttuneemmatkin naiset kamppailevat roolien ja odotusten, heikon itsetunnon, johtamistyylien ja viestinnän aiheuttamien hankaluuksien kanssa.
Tytöt kasvavat ajattelemaan, että he eivät voi omistaa menestyviä isoja liike
yrityksiä. GLEN katkaisee tämän ketjun. Kun mentorointi ja uuden oppiminen luominen aloitetaan jo varhaisessa iässä, saadaan luotua tulevaisuuden menestyviä
naispuolisia liiketoimintajohtajia ja yritysten omistajia.
GLEN auttaa opiskelijoita kehittämään lahjojaan luovan alustan, muotoiluajattelun
menetelmien ja taiteen avulla. GLEN:in visio ja missio on voimaannuttaa afrikkalaisia tyttöjä auttamalla heitä kehittämään johtajuus- ja yrittäjyystaitojaan. GLEN:in
tavoite on sijoittaa kestäviin ratkaisuihin, jotka lievittävät köyhyyttä tai lopettavat
sen ja antavat yhdenvertaiset mahdollisuudet sosiaaliseen, taloudelliseen ja koulutukselliseen kehitykseen.
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Oppitunti alkaa kysymyksellä: pystyisitkö elämään kotimaassasi 1,25 dollarilla päivässä?
Olisiko sinulla kaikki mitä tarvitset – ruokaa, vaatteita, lämmitys, sähköä, koulutusta? Jos sinulla olisi käytettävissä vain tuo rahasumma ruokaan, miltä päivän ruoka
näyttäisi? Paljonko yksi ateria tai kaikki päivässä syömäsi ruoka maksaa? Laske se!

Pystyisitkö elämään kotimaassasi 1,25 dollarilla
päivässä? Tässä projektissa opiskelijat etsivät vastauksia

What if you only had
$1.25 a day?

Oppitunnilla etsitään vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä opiskelijoiden kanssa
ja sen jälkeen tulokset jaetaan ottamalla yhteys muihin opiskelijoihin eri puolilla
maailmaa.

Opiskelijat jakavat oppimistuloksensa
muiden maiden opiskelijoiden
kanssa Skypen ja muiden
opetusalustojen välityksellä.

Projektin tärkein tavoite on opettaa opiskelijoille kaksi kestävän kehityksen ensimmäistä tavoitetta (Sustainable Development Goals): ei köyhyyttä, ei nälkää. Lisäksi
oppiminen liitetään matematiikan oppitunteihin ja taloustaitojen oppimiseen, eritoten tilastotieteeseen ja valuuttojen muuntamiseen, keskiarvoon, mediaaniin ja
muihin yleisiin taloustaitoihin. Aiheet liittyvät myös biologiaan, maantietoon, englantiin sekä sosiaaliseen ja tunnetason oppimiseen.
Opiskelijat voivat toki lukea kestävän kehityksen tavoitteista, mutta paras tapa niiden sisäistämiseen on kuvitella itsensä jonkun toisen saappaisiin.
Projektin tärkein tavoite on vaikuttaa opiskelijoihin ja saada heidät miettimään
omaa elämäänsä samalla taloustaitoja oppien. Kun käytettävissä on vain 1,25 dollaria päivässä, opiskelijan näkökulma muuttuu ja hän ryhtyy miettimään mitä voisi
tehdä köyhyyden poistamiseksi.

Serbia
Tässä projektissa tutkitaan aitoja arkielämän ongelmia ja kestävän kehityksen tavoitteita. Opiskelijat oppivat talouteen liittyviä taitoja (muun muassa tilastotiedettä
ja matematiikkaa) ja levittävät samalla tietoa sekä empatiaa maailman köyhyydestä
ja nälästä. Opiskelijat jakavat oppimistuloksensa muiden maiden opiskelijoiden kanssa Skypen ja muiden opetusalustojen välityksellä.

Anica Tričković
anaisrdjan@gmail.com

”Jos meillä on kaikki tarvittava, on vaikea kuvitella
mitä köyhyys oikeasti on. Siksi yritimme kokeilla
miltä tuntuisi olla jonkun toisen saappaissa. Jokainen
voi tehdä oman osansa köyhyyden poistamiseksi.”
- ANICA TRIČKOVIĆ, MATEMATIIKAN OPETTAJA
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Automaatiokehityksen ja teknologisen muutoksen kiihtyessä nykyiset koulutusjärjestelmät eivät mahdollisesti pysty tarjoamaan opiskelijoille riittäviä valmiuksia
muuttuvilla työmarkkinoilla. Opiskelijoiden täytyy kehittää perustaitoja ja -osaamista kuten luovuutta, kekseliäisyyttä, yrittäjähenkisyyttä ja sitkeyttä kasvaakseen aikuisiksi, jotka ovat elinikäisiä oppijoita ja pystyvät kehittämään taitojaan
muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Inspire X toteuttaa tämän yrittäjyyden ja sosiaalisen innovaation kurssin kautta, jolla tarvittavia teknisiä asioita opitaan kokeellisen prosessin avulla yritystä perustettaessa.

Inspire X tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysopintoja,
joiden avulla he saavat tulevaisuuden työelämässä
menestymiseen tarvittavat tiedot, taidot ja osaamisen.

Inspire X by Small
Economy Works

Inspire X aloitetaan perehtymällä rauhassa opiskelijoiden toimintaympäristöön ja
sen edustaman yhteisön historiaan sekä muuttuviin olosuhteisiin. Opiskelijat pyrkivät etsimään yhteisöstä tulevaisuutta varten piileviä voimavaroja ja mahdollisuuksia. Nuoria, yhteisön johtajia, opettajia, yritysjohtajia, taiteilijoita ja muita tahoja
kuunnellaan ja heiltä kysytään mielipiteitä, jotta heidän toiveensa yhteisön ja ihmisten suhteen saadaan selville. Kurssi on kehitetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun, yhteiskehittämisen ja sosiaalisten kokeilujen kautta. Käytettävät menetelmät
korostavat ensikäden näkymiä ja haasteita, joita paikalliset sidosryhmät ovat kohdanneet. Näin kurssia kehitetään heidän lähtökohdistaan.
Tavoitteena on tuottaa yhteisöä varten luotu ratkaisu, joka antaa instituutioille,
kuten kouluille, mahdollisuuden vahvistaa omaa yhteisöään opiskelijoiden kurssin
aikana kehittämien yrittäjyysprojektien kautta. Projektin aikana koko yhteisö toimii vuorovaikutteisena tukiekosysteeminä, johon kuuluvat sidosryhmät, toiminnot, resurssit ja infrastruktuuri. Tavoitteena on auttaa nuoria yrittäjiä onnistumaan
parhaalla mahdollisella tavalla.

Kanada

Tämä toteutetaan keskittymällä ensisijaisesti opettajiin niin, että teknologian hyödyntämisestä huolimatta mukana on oppimistapojen yhdistelyä. Opettajat saavat
koulutusta oppimistavoista, jotka sopivat tulevaisuuden ja yrittäjyyden taitojen
oppimiseen. Heille tarjotaan myös käsikirja ja digitaalinen alusta. Jokainen opetussuunnitelman moduuli sisältää indikaattorit, taidot, käsitteet, taustatiedot, arviointiohjeet, työpajat, tuntisuunnitelmat, aktiviteetteja ja runsaasti ulkoisia resursseja.
Yli 15 yksityiskohtaista moduulia sisältävä opetussuunnitelma perustuu maailmanluokan metodologiaan sekä yrittäjyyteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyviin
painotuksiin, mutta jokainen käytettävä versio räätälöidään käyttäjäkoulun ja sen
kontekstin mukaisesti. Tämä sisältää tehokkaita strategioita kokeelliselle oppimiselle, kulttuuriselle integraatiolle liike-elämän aiheista ja tukee oppilasjohtoista itsenäistä oppimista.
Opiskelijat pääsevät osalliseksi eri opetusmenetelmiä hyödyntävästä toiminta
tavasta, johon kuuluu sekä luokkahuoneopetusta (samanaikaista) että verkko-
opiskelua (eriaikaista). Osallistujilla on pääsy verkossa olevaan opetussuunnitelmaportaaliin, joka on tehty kyseistä kurssia varten. Portaalissa voi tehostaa oppimista
aiheesta laadituilla videoilla, visailuilla ja uutisartikkeleilla, jotka liittyvät opiskeltavaan aineeseen. Inspire X sisältää myös digitaalisen yhteistyöalustan, jossa opiskelijat hyödyntävät yhteistyötä toisten opiskelijoiden, opettajien ja paikallisten
yrittäjien sekä liike-elämän edustajien kanssa. Nämä tarjoavat lisäseminaareja ja
toimivat aiheasiantuntijoina ja mentoreina. Työkalujen yhdistelmä antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia, jakaa ja tehdä yhteistyötä.

Ratkaisu voidaan jakaa kahteen osatavoitteeseen:
Inspire X:n kulttuurisidonnainen opetussuunnitelma ja opettajien tukialusta tarkastelee yhteiskunnallisia taitoja kokonaisuutena, jonka keskiössä on opiskelija
itse. Tässä toimintamallissa opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja kokeellisen prosessin
kautta. He perustavat yrityksen, joka ratkaisee aitoja yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia. Näin he oppivat lisää välttämättömiä taitoja,
innovaatioita ja yhteistyötä yhteisön sidosryhmien kanssa.

1. Opettajien taitoja yksilöllisen ja transformatiivisen oppimisen tukemisessa
parannetaan. Opiskelijoita neuvotaan urapolkujen suunnittelussa
muuttuvan markkinadynamiikan mukaisesti.
2. Tarjotaan opetussuunnitelma, jossa opiskelijat kehittävät tulevaisuuden
työnantajien toivomia taitoja ja osaamista kokeellisen oppimisen avulla
yrittäjyyden kehittämisen ja tulevaisuuden taitoihin suuntautuneen
opetussuunnitelman kautta.

”En tiennyt ennen, että unelmat ovat kirjaimellisesti
rajattomia ja ystävyys voi olla yhtä syvä kuin valtameri.
Vielä tärkeämpi oppi oli se, miten tiimityöllä ja asialle
omistautumalla voi saavuttaa valtavan hyviä tuloksia.”
- OPPILAS
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Ehdotuksia
taloustaitojen
oppimisen
vahvistamiseksi

2 TALOUSA SIOISTA TULISI PUHUA NUORILLE ENEMMÄN

5 MA AHANMUUT TA JAPERHEIDEN TALOUSTAITOJA TULEE TUKE A

Tutkimuksissa on selvinnyt sosioekonomisen taustan vaikutus nuorten taloustaitoihin, mutta myös se, että jo pelkästään taloudesta puhuminen nuorten lähipiirissä tuottaa positiivisia vaikutuksia nuorten talousosaamiseen.60 Tästä syystä
nuorille tulisi puhua taloudesta enemmän niin kotona, koulussa kuin myös muissa
nuorten suosimissa ympäristöissä.

Maahanmuuttajanuorten taloustaidot näkyvät tutkimuksissa kantaväestöä heikompina. Hallittu rahankäyttö luo hallinnan tunnetta omaan elämään. Tukemalla
maahanmuuttajaperheiden viisasta rahankäyttöä voidaan parantaa integroitumista ja ehkäistä mahdollisia myöhempiä muita ongelmia. Tässä mallin ottaminen esimerkiksi Alankomaiden opetussuunnitelmista voisi tuoda positiivisia tuloksia.

3 T Y T TÖJEN KIINNOSTUSTA TALOUSA SIOIHIN TULISI VAHVISTA A

Vaikka kansainvälinen PISA-tutkimus osoitti sukupuolten välisen eron olevan suhteellisen pieni talousosaamisessa61,62, Suomea tarkasteleva tutkimus osoitti sukupuolten välisen eron asenteissa taloutta kohtaan. Tästä syystä tulisikin kiinnittää
erityistä huomiota siihen, että myös tytöt kiinnostuvat talousasioista ja ymmärtävät niiden merkityksen.

Taloustaidot ovat
osa elämänhallintaa

Tämä raportti tarjoaa katsauksen nuorten tämänhetkiseen taloustaitojen tilanteeseen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tässä raportissa esitellyistä innovaatioista ja suosituksista toivotaan olevan hyötyä nuorten taloustaitoihin liittyviä
haasteita ratkaistaessa. Toivomme suositusten tavoittavan myös kaikki teeman
keskeisimmät sidosryhmät.

4 NUORTEN TALOUSTAITOJEN TAK A AMISEK SI TARVITA AN L A A JA A ,
MONIAL AISTA YHTEIST YÖTÄ ERI SIDOSRYHMIEN VÄLILL Ä

Innovaatioiden esittelyn jälkeen on aika tehdä johtopäätökset koko raportin pohjalta. Koostimme kansainvälisiä ja kansallisia näkökulmia yhdistelevästä kirjallisuuskatsauksesta sekä innovaatiotutkimuksen osuudesta viisi keskeistä suositusta, joiden uskomme vaikuttavan nuorten taloustaitojen oppimiseen positiivisesti.

Kukaan taho ei voi yksinään olla vastuussa siitä, että nuoret kasvavat taloudellisesti viisaiksi. Talouden järjestelmät kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Vaikka
koulutusjärjestelmät huomioivat taloustaidon opetussuunnitelmissaan, huoltajien
rooli on yhtä lailla tärkeä ohjatessa nuoria viisaaseen rahankäyttöön. Hyvien taloustaitojen oppimiseen tarvitaan monien eri sidosryhmien välistä yhteistyötä.

1 NUORILLE TULISI OPE T TA A ERIT YISESTI
TALOUTEEN LIIT T Y VÄ Ä SUUNNIT TELUA

Useissa tätä raporttia varten tarkastelluissa tutkimuksissa kävi ilmi, että nuorten
suunnittelu talousasioissa on vaillinaista, joka saattaa aiheuttaa talouden suhteen
haasteita tulevaisuudessa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että taloustaitojen opetuksessa huomioidaan erityisesti suunnittelun merkitys – mitä tulee ottaa huomioon ennen konkreettista rahan käyttöä ja millä tavoin omaa talouttaan voi ylipäätään suunnitella pidemmällä tähtäimellä.
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enemmän niin kotona, koulussa
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