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Kyllä kiinnostaa!
Talousasiat ovat nuorten mielestä kiinnostavia,
ja heillä on halua talousosaamisen
parantamiseen. Nuorten mielestä koulu on
paikka, jossa taloutta pitäisi opettaa.
Mitä mieltä opettajat ovat? Minkälaisena
he kokevat taloustaitonsa? Minkälaista
tukea tai tietoa opettajat tarvitsisivat
taloustiedon opettamista varten? Ovatko
opettajat huolissaan nuorten heikosta
talousosaamisesta?
Tämä kädessäsi oleva tiivistelmä Mun elämä,
mun rahat – opettajien talousosaamisen
tutkimuksesta ja raportista kertoo tutkimuksen
yhteenvedon sekä antaa suosituksia
talousosaamisen kehittämiseen Suomessa.
Tutkimusraportti löytyy pdf-muodossa
osoitteessa tat.fi/materiaalit

Lisätietoja: Liisa Tenhunen-Ruotsalainen,
Talous ja nuoret TAT,
liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi

YHTEENVETO

OPETTAJIEN TALOUSOSAAMINEN -TUTKIMUS

1

Talousosaamisen
varmistaminen on
opettajista koulun tehtävä.
Opettajat nostavat taloustaitojen
hallinnan ja taloustaitoihin innostamisen tärkeäksi tehtäväksi
suomalaiselle koululle. 94 % opettajista pitää taloustaitojen opettamista tärkeänä.

2

Nykykoulu ei tarjoa opettajien mielestä tarpeeksi
talousosaamista.
Vain 29 % opettajista toteaa
koulun tarjoavan nuorille riittävät
talousosaamisen valmiudet. Talousosaaminen yhdessä kiertotalouden, epävarmuuden sietämisen
ja riskinottokyvyn kanssa jäävät
opettajien mielestä jälkeen muista
koulun opettamista taidoista.

3

Taloustaitojen opettaminen
vaatii yhteistyötä
Enemmistö opettajista
torjuu taloustaidot erillisenä oppi-

aineena. Sen sijaan enemmistö
(60 %) toteaa taloustaitojen vaativan yhteistyötä oppiaineiden
välillä. Koulun todetaan myös
tekevän tällä hetkellä liian vähän
yhteistyötä ulkopuolisten tahojen
kanssa.

4

Projektiopiskelu on
yleistä taloustaitojen
opetuksessa.
Talousosaamiseen liittyviä teemoja opetetaan tällä hetkellä
moninaisten työtapojen kautta.
Lähes neljännes (24 %) opettajista
on toteuttanut oppilaillaan projekteja yrittäjyyteen ja yrittämiseen
liittyen.

5

Opettajat luottavat
omiin taloustaitoihinsa.
Enemmistö opettajista on
sekä kiinnostunut talousasioista
että kokee oman talousosaamisensa tason riittäväksi sen opettamiseen. Yli puolet opettajista

haluaisi kuitenkin osallistua talousosaamista vahvistavaan täydennyskoulutukseen jo tämän lukukauden
aikana.

6

Syvempi kiinnostus
talousosaamiseen
jakaa opettajia.
Talousosaamisen varmistamisen
tunnustaa koululle tärkeäksi tehtäväksi kaikki opettajat. Aktiivisimmat ja taloustaitojen opettamista arvostavat opettajat löytyvät
erityisesti miesten, lukio- sekä
historian ja yhteiskuntaopin opettajien keskuudesta. Myös opettajaksi opiskelevat suhtautuvat
talousosaamisen kehittämiseen
erityisen positiivisesti. Nuorten
talousosaamisen taso huolettaa
erityisesti ammatillisia opettajia
(73%). Ammatillinen koulutus
poikkeaa muista kouluasteista
siinä, että talousasioita käydään
ammatillisella puolella vähemmän
tunneilla läpi.

Opettajien asenne taloustaitojen opettamiseen. n=749 opettajaa

Taloustiedon
opettaminen
koulussa on tärkeää

Koulumme antaa
riittävät
talousosaamisen
valmiudet*

94 %

Nuorten heikko
talousosaaminen
huolestuttaa minua

64 %

29 %

Opettaja pystyy
vaikuttamaan
oppilaan/opiskelijan
talousosaamiseen

78 %

Täysin / melko samaa mieltä yhteensä
* lyhennetty alkuperäisestä kysymyksestä: Koulumme/oppilaitoksemme antaa oppilaille / opiskelijoille riittävät talousosaamisen valmiudet
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Taloustiedon opettaminen on tärkeää

Opettajien asenne taloustaitojen opettamiseen. n=749 opettajaa

On tärkeää, että
oppilaat/opiskelijat
innostuvat koulussa
talousosaamisensa
kehittämisestä

Taloustiedon
opettaminen vaatii
opettajien välistä
yhteistyötä

91 %

60 %

YHDEKSÄN OPETTAJAA
KYMMENESTÄ PITÄÄ
TÄRKEÄNÄ, ETTÄ OPPILAAT
INNOSTUVAT KOULUSSA
TALOUSOSAAMISENSA
KEHITTÄMISESTÄ.

Taloustiedon
opettamisen
pakollisuus kaikilla
opetusasteilla ja
koulumuodoissa on
tärkeää.

Täysin / melko samaa mieltä yhteensä

76 %
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Oppilaat pitää saada innostumaan taloudesta

Opettajien oma talousosaaminen. n=749 opettajaa

Talousasiat
kiinnostavat
minua

Talousosaamiseni
perustuu omaan
aktiivisuuteeni/
perehtyneisyyteeni,
ei ammatilliseen
perus- tai täydennyskoulutukseen

80 %

79 %

Minulla on riittävät
perustiedot taloudesta,
jotta pystyn
opettamaan sitä

Haluaisin
parantaa omaa
talousosaamistani

71 %

54 %

Täysin / melko samaa mieltä yhteensä
* lyhennetty alkuperäisestä kysymyksestä: Koulumme/oppilaitoksemme antaa oppilaille / opiskelijoille riittävät talousosaamisen valmiudet
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Opettajien talousosaaminen perustuu omaan aktiivisuuteen
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Miten koulu / oppilaitos mielestäsi opettaa seuraavia taitoja?
YLÄKOULU
Oppilaat Opettajat

AMMATILLINEN
Opiskelijat Opettajat

SAMA KYSYMYS esitet-

LUKIO
Opiskelijat Opettajat

Kielitaito

87

98		

67

75		 91

94

Yhteistyökyky

85

91		

85

80		 88

85

Muiden auttaminen

78

80		

81

63		 70

71

Oma-aloitteisuus

75

75		

78

76		 73

73

Vuorovaikutustaidot

74

89		

79

77		 83

85

Ongelmanratkaisutaidot

71

80		

72

71		 75

84

Ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta

68

81		

63

61		 76

80

Luova ajattelu

67

66		

71

48		61

65

Mukautusmiskyky

62

62		

67

51		64

55

Taloustaidot

61

59		

57

45		
41
67

Epävarmuuden sietäminen

48

44		

56

45		
45
47

Riskinottokyky

46

22		

53

21		
33
27

%

Kiitettävästi

Hyvin

Kohtalaisesti

n=749 opettajaa

Välttävästi

Huonosti

tiin Kun koulu loppuu –
Nuorten tulevaisuusraportti
2018 -tutkimuksessa.
Nuorten ja opettajien
näkemykset ovat lähellä
toisiaan.
Taloustaitojen opettamisessa yläkoulussa opettajat ja oppilaat ovat kuta
kuinkin samaa mieltä.
Opetus on välttävän ja
kohtalaisen rajamailla.
Ammatillisissa oppilaitoksissa taloustaitojen
opetus on välttävää, mutta
opettajien näkemys on
vielä oppilaitakin kriittisempi.
Lukioissa opettajien ja
opiskelijoiden näkemykset
taloustaitojen opettamisesta eriävät eniten.
Opettajien mielestä talousopetus on varsin kohtuullista, opiskelijoiden mielestä juuri ja juuri välttävää.

n=749 opettajaa

Sukupuoli

Mies
Nainen
Muu

31
67
1

Alle 5 vuotta
5–9 vuotta
10–19 vuotta
20–30 vuotta
Yli 30 vuotta

9
14
38
28
11

60 tai yli
50–59
40–49
Alle 40

9
36
34
21

Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi

33
19
21
26

Peruskoulun 1.–6. luokilla
Peruskoulun 7.–9. luokilla
Lukiossa
Ammatillisessa oppilaitoksessa
Opetan muualla

20
43
25
25
4

Minulla on opettajan kelpoisuus
Suorittanut jonkun muun tutkinnon
Opiskelen jotain muuta tutkintoa
Opiskelen opettajaksi

97
22
1
4

Opetusalan kokemus

Ikä
Alue
Opetusaste

Koulutus
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Vastaajien rakenne: opettajat yhteensä

Opetusaine: yläkoulun
ja lukion opettajat
n=509

Äidinkieli ja kirjallisuus
Toinen kotimainen kieli
Muut kielet
Historia, yhteiskuntaoppi
Matematiikka
Fysiikka, kemia
Biologia, maantieto, ympäristöoppi
Liikunta, terveystieto
Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia
Musiikki, kuvataide, käsityö
Kotitalous
Opinto-ohjaus
Erityisopettaja, erityisluokanopettaja
Muu

22
9
14
46
38
21
19
19
26
21
10
11
6
8

Opetusaine: ammatilliset opettajat
n=186
Ammatillisen yhteisen tutkinnonosan opettaja, viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
Ammatillisen yhteisen tutkinnonosan opettaja, matemaattis-luonnostieteellinen osaaminen
Ammatillisen yhteisen tutkinnonosan opettaja, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Ammatillisessa koulutuksessa ammatillisen koulutuksen valmentava (VALVA) opettaja
Ammatillisessa koulutuksessa työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) opettaja
Ammatillisten aineiden opettaja
Muu

14
13
25
31
6
47
12
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Vastaajien rakenne opetusaineen mukaan

Talousosaamisen koulupolku opetussuunnitelmissa
ESIOPETUS

PERUSOPETUS

LUKIO-OPETUS

AMMATILLINEN KOULUTUS

Osaamisen
kehittyminen
alkaa varhaislapsuudessa
ja jatkuu läpi
elämän.

Peruskoulu vahvistaa
lasten ja nuorten
oma-aloitteisuutta,
oman talouden ja
elämän hallinnan
taitoja sekä kestävää
kulutuskäyttäytymistä. Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot & Työelämätaidot ja yrittäjyys.

Lukion tavoitteena on
vahvistaa opiskelijoiden
tahtoa ja taitoa toimia
aktiivisina kansalaisina
sekä lisätä heidän työn,
työelämän ja yrittäjyyden
tuntemustaan.

Tavoitteena antaa valmiuksia toimimiseen itsenäisenä
ammatin harjoittajana että yrittäjänä sekä tukea
opiskelijan kehitystä hyväksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan
jäseneksi.

Suositukset nuorten
talousosaamisen kehittämiseksi

1

Suomeen tarvitaan kansallinen
talousosaamisen strategia.
Suomessa 28 % nuorista eli vuonna
2016 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä.
Näiden riskien pienentäminen ja talousosaamisen kehittäminen rakentavat
Suomelle myös parempaa tulevaisuutta.

2

Nuoret mukaan pöytiin, joissa
puhutaan rahasta, taloudesta ja
tulevaisuudesta.
Nuoret ovat tulevaisuus, ja siksi nuorilla
on oikeus ja velvollisuuskin miettiä talouteen ja tulevaisuuteen liittyviä asioita
ja olla mukana niitä toteuttamassa.

3

Taloustaitojen opettaminen on
kodin ja koulun yhteinen asia.
Taloustaitojen opettaminen alkaa
varhaislapsuudesta ja jatkuu aikuisuu-

teen. Se on kodin ja koulun yhteinen
asia, jossa koulun tehtävä on varmistaa,
että jokainen nuori saa talouden perustaidot. Uudistuneet opetussuunnitelmat antavat taloustaitojen opettamiselle hyvät lähtökohdat.

4

Opettajille tulee tarjota riittävä
koulutus ja työkalut opettaa
taloutta.
Eri opettajaryhmillä on erilaiset valmiudet opettaa taloutta. Opettajankoulutuksen tulee tarjota riittävät
talousosaamisen perustaidot niissä
aineissa, joissa talousaineet sisältyvät
opetussuunnitelmaan. Taloutta opettaville opettajille tulee tarjota mahdollisuus ylläpitää ja täydentää omaa
talousosaamistaan sekä osallistua
talousosaamista vahvistavaan täydennyskoulutukseen.

5

Erityishuomio kriittisiin vuosiin.
Talousopetuksessa olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota peruskoulun alkuun sekä siirtymiseen toisen
asteen opintoihin. Lapsiin kohdistuu yhä
varhemmin mainontaa ja markkinointia.
Myös asenteet syntyvät varhain. Nuoren
kannalta kriittisiä vaiheita ovat itsenäistyminen ja sitä seuraavat vuodet.

6

Nuorten maksuhäiriöt kuriin.
Kansalaisten talousosaamisen
kehittämisen rinnalla tarvitsemme
reiluja pelisääntöjä ja sääntelyä rahatuotteiden markkinointiin ja saatavuuteen sekä yhteistä tahtoa, jolla tilanne
pysyy hallinnassa niin yksilön, kotitalouksien kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Estetään nuorta pilaamasta
elämänsä ennen kuin se on kunnolla
edes alkanut!

Jokainen nuori tarvitsee
riittävät taloustaidot
Pankki- ja luottokortit, lähimaksut, e-laskut
ja erilaiset maksusovellukset pitävät huolen
siitä, ettemme enää näe rahaa.

TAT on käynnistänyt Opettajankoulutusfoorumin kanssa
opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutus
-hankkeen, jonka tavoitteena on opettajien talousosaamisen kehittäminen.

Uuden edessä tarvitsemme uudenlaista
tietoa ja taitoa taloudesta. Talousosaaminen onkin luku- ja kirjoitustaitoon verrattava taito, jota ilman elämässä ei pärjää.

Vuosille 2018–2019 keskittyvän hankkeen ohjausryhmässä ovat Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, eri pedagogisten opettajajärjestöjen,
Suomen Pankin sekä opettajaksi opiskelevien edustajat.

RAHA ON MUUTTUNUT NÄKYMÄTTÖMÄKSI.

