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1 JOHDANTO 

 

Maailma on muuttunut viime vuosikymmenten aikana monin tavoin myös talouden 

näkökulmasta. Meidän vanhempamme ja isovanhempamme ovat eläneet aivan erilai-

sessa talousympäristössä kuin me ja meidän lapsemme ja lapsenlapsemme. Ns. vanha 

kansa on joutunut elämään niukasti ja tottui siksi säästämään. Monia heistä nykyinen 

elämänmeno ja kulutusyhteiskunta suorastaan hirvittävät.  Asenteet kulutukseen, ra-

hankäyttöön ja luottojen ottamiseen ovat muuttuneet. Palveluita ja tavaroita on tarjolla 

runsaasti ja niihin myös käytetään rahaa. Ympäristö luo paineita ja houkutuksia myös 

nuorille. Olemme havainnoineet sekä työssämme että yksityiselämässämme, että mo-

nen nuoren taloudenhallintaan liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet. Yhteydenottomme 

Mikkelin Lukion ja Etelä-Savon ammattiopiston taloustaidon opettajiin keväällä 2011 

vahvisti käsitystämme, sillä myös heidän näkemyksensä olivat selvästi samansuuntai-

sia.  

 

Sampo Pankin kesällä 2011 tekemän kyselyn perusteella suomalaisnuorten talouden 

hallinta on pohjoismaihin verrattuna kaikkein alhaisimmalla tasolla. Toisaalta Sampo 

Pankin yllämainitun kyselyn mukaan nuoret kokevat hallitsevansa talousasiat kohtuul-

lisesti, mutta käytännössä näin ei näyttäisi eri tutkimustulosten mukaan kuitenkaan 

olevan. Suomen Asiakastieto Oy:n tilastot kertovat maksuhäiriöiden kasvusta. Huoles-

tuttavaa on se, että esimerkiksi OP-Pohjolan 2011 teetättämän tutkimuksen mukaan 

pikavipit ovat yleistyneet ja nuorten talouden suunnittelu on vähäistä.  

 

Ongelmana on myös se, että taloustietoa on paljon toki saatavilla, mutta tieto on mel-

ko yleistä, hankalasti hahmotettavissa ja hajallaan. Koemme, että tiedon kerääminen 

yhteen on tarpeellista. Monet sinnittelevät vaikeuksiensa kanssa liian pitkään. Työs-

sämme haluamme viestittää nuorille, että asioista sopimalla ja neuvottelemalla voi-

daan selvitä hankalistakin tilanteista. 

 

Mikkelin kaupungin opetustoimen toimeksiannosta ja yhteistyössä Etelä-Savon am-

mattiopiston (Esedu) kanssa pyrimme selvittämään tutkimusongelmaamme kyselytut-

kimuksen avulla. Tutkimusongelmanamme on selvittää, mikä on tänä päivänä 16 - 18-

vuotiaiden Mikkelin kaupungin toisen asteen oppilaiden taloustietämyksen ja talouden 

hallinnan taso ja mistä talouden asioista he tarvitsevat ja haluavat lisätietoa alkavan 

aikuisuuden kynnyksellä. Mitkä asiat tutkimustulosten mukaan auttaisivat heitä talo-
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uskysymysten hoidossa? Opinnäytetyömme tavoitteena on nuorille suunnattu talouden 

hallinnan opas. Työmme pohjautuu siis nuorten näkökulmaan. Lähtökohtana ovat hei-

dän tarpeensa linkitettynä opettajien näkemyksiin siitä, mitä tietoa nuoret tarvitsevat 

selviytyäkseen arjesta. Työmme rajaamme koskemaan henkilökohtaisen talouden 

kulmakiviä. Näihin lukeutuu se, että oman talouden hoitaminen ja tasapainossa pitä-

minen vaatii tulojen ja menojen seurantaa, koska harvemmin rahaa on käytettävissä 

liikaa. Suunnitelmallisuus ja yllättäviin menoihin varautuminen on tärkeää varsinkin 

silloin, jos tulot ovat hyvin pienet.  

 

Materiaalin keruun ja teoriaan tutustumisen jälkeen Pirkko Muinosen vastuulla on 

raportoida teoriaosuutta yhdessä sovittujen aihealueiden pohjalta ja Reetta Rissanen 

vastaa pääasiassa talouden hallinnan oppaan toteutuksesta. Yhteistyössä laadimme 

kyselylomakkeen, tallennamme vastaukset ja analysoimme empiirisestä tutkimukses-

tamme saatuja tuloksia.  

 

2 KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ 

 

Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämänsä 

vaiheessa. Kehityspsykologiassa ihmisen elämän kokonaisuutta kuvataan elämänkaa-

ren avulla, joka sisältää neljä päävaihetta: lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja van-

huuden. (Turunen 2005.) Jokaiseen elämänvaiheeseen kuuluu ikäkausille tärkeitä ke-

hitystehtäviä ja kriisejä. On kuitenkin muistettava, että elämänkaaren tapahtumat saat-

tavat olla todella moniulotteisia. Niihin liittyvät ensinnäkin kaikille yhteiset melko 

selvästi ikään sidonnaiset elämäntapahtumat kuten esimerkiksi peruskoulun aloittami-

nen, ammatti- ja työuran luominen ja eläkkeelle jääminen sekä toisaalta yhteiskunnal-

linen ja taloudellinen kehitys, joihin kuuluvat sodat, talouden suhdannevaihtelut, tie-

teen ja teknologian kehitys. Lisäksi jokaisen yksilön elämänkulku saa erilaisia muoto-

ja eri kulttuureissa, sosiaaliryhmissä ja eri aikakausina. Elämänsä varrella yksilö koh-

taa myös muita sattumuksia ja onnettomuuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi läheisen 

kuolema tai sairaus. (Dunderfelt 2011, 47 - 51.)  

 

Vaikka ihmisen elämänkulku voi muotoutua hyvinkin omalaatuiseksi, koetaan sattu-

mat ja onnettomuudet oman ikävaiheen mukaisesti. Nuori kokee esimerkiksi läheisen 

kuoleman keskimäärin eri tavalla kuin keski-ikäinen. Sama pätee myös onnellisten 

tapahtumien suhteen. Tämä ihmiselon monimuotoisuus vaikuttaa myös siihen, että 
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esimerkiksi siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen tapahtuu vähitellen ja yksilön omas-

sa kehitystahdissa. Kukaan ei saavuta täydellisesti ikävaiheisiin kuuluvia kehitysmah-

dollisuuksia. Kehitys on aina puolittaista, mutta kuitenkin ihmisillä on ikään kuin tai-

pumus tai pyrkimys tiettyyn suuntaan. Yksilön kehitys jatkuu läpi koko elämän ja 

uusia asioita opitaan jatkuvasti. Lapsuuden aikana koettujen häiriöiden tai traumojen 

ei tarvitse määrätä ihmisen kohtaloa. Ikävistä asioista toivutaan ajan myötä ja elämää 

voi ohjata omilla valinnoillaan. (Turunen 2005, 267 - 269; Dunderfelt 2011, 47 - 51.)  

 

Turunen (2005, 113) kutsuu nuoruusiäksi ikävuosia 13 - 21. Yleisesti nuoruusiän mää-

ritellään alkavan noin 12 - 13 vuoden iässä ja päättyvän noin 21 - 25 vuoden iässä.  

Suomen lainsäädännön mukaan aikuisuuden katsotaan alkavan 18 vuoden iässä, jol-

loin nuori on täysi-ikäisyyden myötä vastuussa teoistaan ja päätöksistään lain ja yh-

teiskunnan edessä. Dunderfelt (2011, 84 - 85) määrittelee nuoruuden kolmeen jak-

soon. Ne ovat nuoruusiän varhaisvaihde (12 - 15-vuotiaat), nuoruusiän keskivaihe (15 

- 18-vuotiaat) sekä nuoruusiän loppuvaihe (18 - 20-vuotiaat). Aikuisuutta ei kuiten-

kaan ole helppo määritellä. Turunen (2005, 135) mainitsee, että yleisesti luonnehdi-

taan aikuisuuden olevan huolenpitoa ja vastuuta omasta elämästä ja iän karttuessa 

koetun vastuun alue laajenee vähitellen. Aluksi se käsittää vain välittömät lähimmäiset 

muuttuen lopulta jonkin asteiseksi yhteiskunnalliseksi vastuuksi. Tosin varhaisaikui-

suudessakaan vastuuntunto ei vielä välttämättä ulotu kovin laajalle. Jonkin asteinen 

estoton huolettomuus kuuluu vielä osana nuoren ihmisen kokemuksiin ja tämän lap-

senomaisuuden voidaan vielä monesti havaita jatkuvan varhaisaikuisuuden puolelle. 

(Turunen 2005, 135.) 

 

Nuorten itsenäistymisessä on monta vaihetta. Nuori joutuu nuoruusiän siirtymävai-

heen myötä omaksumaan nuoren aikuisen roolin. (Turunen 2005, 145.) Tämä kehit-

tyminen tapahtuu siirtymävaiheen myötä. Siirtymävaiheessa jokin vanha asenne, toi-

mintamalli tai elämäntapa jää pois, tai muuttuu, jolloin tilalle syntyy uusia tapoja toi-

mia tai vaihtoehtoisesti ne alkavat pikkuhiljaa kehittymään. Ikävaiheiden siirtymät 

voivat ilmetä arkielämässä vaivihkaa ja lähes huomaamatta. Ne voivat alkaa myös 

siten, että nuori pysähtyy pohtimaan vakavissaan elämänsä suuntaa ja merkitystä. Jäl-

kimmäisessä tapauksessa puhutaan elämänkaaripsykologiassa kriisistä. (Dunderfelt 

2011, 51.)  
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Nuoruusiän siirtymävaiheessa nuoren maailmankuva hahmottuu, minäkuva muotou-

tuu ja itsenäisyyden sekä läheisyyden tarve vaihtelevat voimakkaasti. Varhaisaikui-

suudessa oman minuuden kohtaaminen ei aina tulvahda yhtäkkisesti nuoren tietoisuu-

teen. Silti yksilössä pyrkii esiin itsenäinen ja tietoinen minä. Varhaisaikuisuuteen siir-

tyessään nuori kaipaa yhä enemmän aidosti henkilökohtaista otetta elämästään. Tämä 

koskee niin työtä kuin muutakin elämänhallintaa. (Turunen 2005, 167; Dunderfelt 

2011, 84 - 85.) Turunen (2005, 147) toteaa, että nuoret saattavat kyseenalaistaa mm. ra-

han ja asemien merkityksen yhteiskunnassa. Tämä kuitenkin kuuluu nuoren elämänvai-

heeseen, jossa hän kuuntelee ja tutkii rehellisesti omia tuntemuksiaan eri asioiden yhtey-

dessä (Turunen 2005, 147). 

 

Kehitys tuo tullessaan monesti mukanaan itsenäistymisahdistusta. Nuori pyrkii it-

senäistymään, mutta samalla hän tarvitsee vielä vanhempiensa tukea. Nuoren itsenäis-

tymisen myötä ystävyyssuhteet saavat uusia ulottuvuuksia ja tulevat yhä tärkeämmik-

si. Nuoren elämässä on tärkeää, että ystävillä on samanlaiset kiinnostuksen kohteet, 

arvot ja asenteet. Ikäkaverien muodostaman yhteisö toimii apuna oman minuuden 

rakentamisessa. Ryhmässä nuori etsii ratkaisuja sisäisiin ristiriitoihinsa ja kehittää 

suhdettaan ulkoiseen maailmaan. Varhaisaikuisuus on monille myös rakkaussuhteiden 

etsimisen ja solmimisen aikaa. (Turunen 2005, 159 - 162; Aalberg & Siimes 2007, 

71.)  

 

2.1 Nuoruusikä on valintoja täynnä 

 

 Nuori joutuu tekemään monia valintoja varsin lyhyellä aikavälillä. Tämä oman elä-

män ohjaus perustuu nuoren motivaatiolle ja tavoitteille. (Nurmi ym. 2006, 134.) Nuo-

ruuteen kuuluu kuitenkin olennaisena osana kypsymättömyys. Nuori hahmottaa sekä 

minäkuvaansa että maailmankuvaansa ja tämä prosessi voi olla vielä hyvinkin kesken-

eräinen ja siksi tärkeiden valintojen tekeminen saattaa olla nuorelle ihmiselle hyvin 

haastavaa. Monesti nuori on lyhytjänteinen ja elää yhdessä hetkessä. Aikuisten ehdot 

eivät saa liikaa rajoittaa nuoren toimintoja. Nuori tekee erehdyksiä, oikeita ja vääriä valin-

toja, mutta tätä kautta hän rakentaa minuuttaan. Yrityksen ja erehtymisen kautta vanhem-

matkin sukupolvet ovat kasvaneet siksi, mitä he nyt ovat. Nuoren kehitys kohti kypsyyttä 

ja itsenäisempää elämää etenee omaa vauhtiaan, eikä sitä voi kiirehtiä tai hidastaa nuorta 

vahingoittamatta. (Isotalo & Kinnunen 2004, 9 - 17; Aalberg & Siimes 2007, 83 - 84; 

Dunderfelt 2011, 85 - 88.) 
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Tärkeimpiin nuoruusiän valintoihin kuuluu opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvien 

suunnitelmien tekeminen. Opiskeluun liittyy usein muutto opiskelupaikkakunnalle. Tässä 

elämänvaiheessa nuori joutuu miettimään hyvinkin tarkkaan oman talouden hoitoaan. 

(Isotalo & Kinnunen 2004, 84 - 85.) Nuoren kasvuympäristö, yhteiskunta ja kulttuuri sekä 

niihin liittyvät muutokset rajaavat monin tavoin nuorten kehitystä, toimintaa, ajattelua ja 

valintoja. Siksi nuoren on tavoitteiden asettelussa ja päätöksen teossaan vertailtava omia 

motiiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan ympäristön mahdollisuuksiin. Tämä vertailu ei 

aina ole kovin tietoista toimintaa, mutta se antaa kuitenkin pohjan tavoitteiden asettelulle. 

(Nurmi ym. 2006, 135.)  

 

Opiskelupaikoista on nykyisin kova kysyntä ja opiskelupaikan valintaan vaikuttaa usein 

myös työllistymismahdollisuudet opintojen jälkeen. Keskimäärin korkeakouluopinnot 

aloitetaan Suomessa 21,5 vuoden iässä ja tämä opintojen aloitusikä on kansainvälisestikin 

vertaillen varsin myöhäinen. Uusista ylioppilaista 75 % hakee heti opiskelupaikkaa ja 

heistä vain reilut 30 % tulee valituksi. (Suomen Lukiolaisten liitto 2011.) Nykyisin suo-

malaisessa yhteiskunnassa työn vaatimustaso nousee koko ajan ja tämä näkyy mm. koulu-

tusaikojen pidentymisessä. Moni työ painottuu nykyisin asiantuntijatehtäviin ja työelä-

mässä vaaditaan entistä enemmän monipuolista osaamista. (Sonkeri 2011, 3.) 

Nuorten valintoja voivat rajoittaa myös muut yhteiskunnalliset asiat. Työttömyyttä 

voivat aiheuttaa nopeat muutokset kansantaloudessa ja globaaleilla markkinoilla. Työ- 

ja elinkeinoministeriön mukaan nuorten työttömyys kääntyi hetkellisesti laskuun ke-

säkuussa 2010. Syksyllä 2011 näyttäisi kuitenkin siltä, että tämä laskusuunta olisi py-

sähtynyt. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 27 000 

tilastojen mukaan. Nuorten työllisyystilannetta arvioitaessa tulee muistaa, että tilasto-

jen ulkopuolelle jää suuri joukko ihmisiä, jotka ovat joko opiskelemassa tai tuetussa 

työssä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)  

Nuoruus on pidentynyt ja polarisoitunut. Nykyisin korkeammasta koulutuksesta val-

mistaudutaan usein vasta lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta. Valmistumisen jäl-

keen nuori kohtaa uuden elämänvaiheen ja siirtyy työelämään. Nämä nuoren elämän-

vaiheeseen kuuluvat asiat vaikuttavat myös nuoren muiden elämänratkaisujen tekoon, 

kuten perheen perustamiseen. (Nurmi ym. 2006, 156 - 157.) Siksi nuoren oman talou-

den hoitoa ja rahan tarvetta tarkastellessa on otettava huomioon se, että nuorten it-

senäistymisen vaihteet vaihtelevat suuresti.  Huomioon otettavia asioita ovat mm. nuo-
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ren elämäntilanne, asema yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla, kulutustottumukset ja 

kuluttajakäyttäytyminen (Peura-Kapanen 2005, 13). 

 

2.2 Omaan asuntoon muutto 

 

Ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan lapsuudenkodis-

ta muutetaan keskimäärin 19-vuotiaana. Tutkimuksen mukaan halu itsenäistyä oli suu-

rimmalla osalla vastaajista lapsuuskodista poismuuton syynä. Muita suosittuja syitä 

olivat mm. opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle muuttaminen ja seurustelukump-

panin tai puolison kanssa yhteen muuttaminen. Huomiota herättää myös se, että tut-

kimukseen vastanneista peräti 10 % kertoi muuttosyyksi sen, että vanhempien luona 

asuminen ei enää ollut mahdollista. Tutkimuksessa ei esitetty syitä näihin ns. pakko-

muuttoihin. (Kupari 2010, 16 - 19.) Tutkimuksen kohteena olivat 18–29-vuotiaat nuo-

ret, heidän asumisensa, tyytyväisyys siihen sekä erilaiset asumiseen liittyvät suunni-

telmat, asenteet ja ongelmat. 

 

Nuorten itsenäistymistä rajoittavat kuitenkin korkea vuokrataso ja pula kohtuuhintai-

sista pienistä vuokra-asunnoista. Myös vuokravakuuden suuruus voi muodostua mo-

nelle nuorelle ongelmalliseksi. Kohtuuhintaisen asunnon saantia vaikeuttaa myös 

nuorten lisääntynyt liikkuvuus kuten kesätyö toisella paikkakunnalla tai opiskelu ul-

komailla. (Kupari 2010, 20 - 21.) 

 

Vuokra-asuminen on yleensä ensimmäinen ratkaisu itsenäistyvälle nuorelle ja varsin-

kin opiskelijalle. Tämä asumismuoto on ennen kaikkea joustava asumismuoto liikku-

valle nuorelle, koska se ei sido tiettyyn paikkakuntaan. Pitkällä tähtäimellä tarkastel-

tuna vuokra-asuminen on kuitenkin varsin kallista, koska vuokraan menevällä rahalla 

voisi maksaa myös omaa asuntoa. (Kupari 2010, 7.) 

Nuoren on hyvä tietää vuokra-asumiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Esimerkiksi Nuorisoliitto ry on julkaissut verkkosivuillaan Nuorten asunto-oppaan. 

Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Asuinhuoneiston vuokrauksesta 

vuokranantaja voi pyytää vuokralaiselta vakuuden, jolla vuokranantaja turvaa ase-

maansa tilanteissa, joissa vuokra jää maksamatta tai asunnolle aiheutuu vahinkoa. Va-

kuus voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokraa. (Laki asuinhuoneiston vuokra-

uksesta 1:8.) Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu luonnollisesti maksaa vuokra ajal-

laan sekä hoitaa huoneistoa huolellisesti. Lisäksi vuokralaisen tulee ottaa naapurit 
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huomioon ja noudattaa talon järjestyssääntöjä. Jos huoneistossa ilmenee esimerkiksi 

kosteusvaurion merkkejä, on siitä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle, jotta väl-

tytään korvausvaateelta. (Nuorisoasuntoliitto 2010.) 

Asuntoa valitessa kannattaa kartoittaa asumiskustannuksia. Osa näistä kustannuksista 

on sellaisia menoja, jotka on sitouduttu maksamaan säännöllisesti. Näitä ovat vuokran 

lisäksi mahdolliset vesi- ja sähkömaksut. Muita omassa taloudessaan asuvan nuoren 

säännöllisiä menoja ovat esimerkiksi kotivakuutus, televisiolupamaksu ja tietoliiken-

nekulut. Ympäristöministeriön julkaiseman 2011 nuorten asumista kartoittavan tutki-

muksen mukaan 65 % kyselyyn vastanneista ilmoittaa tehneensä tarkkoja laskelmia 

asumismenoista asumisvalintoja tehdessään. Tosin omistusasunnossa asuvilla tämä 

luku on huomattavasti korkeampi. (Kupari 2011, 32.)  

 

Myös asunnon sijainti kaukana työ- ja opiskelupaikoista nostaa matkakustannuksia. 

Toimivat liikenneyhteydet ovat nykynuorille tärkeä asia, jotta he pääsevät nopeasti ja 

helposti harrastusten ja ystävien pariin. (Isotalo & Kinnunen 2004, 38 - 41.) Tämä 

ilmenee myös Nuorten Paneeli 2011 -kyselystä, missä nuorten taholta ilmaistiin toive 

julkisten liikenneyhteyksien parantamisesta (Isoaho 2011, 13). Muita huomioitavia 

asioita ovat asunnon hinnan ja laadun välinen suhde, asunnon kunnon tarkastus ja ta-

lonmiesjärjestelyt (Nuorisoasuntoliitto 2010). 

 

 Nuoren on hyvä kartoittaa myös muita muuttuvia menoja, joihin lukeutuu esimerkiksi 

ruoka- ja hygieniakulut, vaatekulut, terveydenhoitokulut ja harrastusmenot sekä oman 

asunnon kalustaminen ja sisustus.  Nämä ovat niitä menoja, joiden määrään voi itse 

vaikuttaa kaikista eniten. Tässä vaiheessa elämää kannattaa suunnitella omia talous-

asioitaan. Suunnitelmien laatimiseen menee hieman aikaa, mutta ennakoimalla omaa 

rahan tarvetta ja käyttöä saadaan raha-asiat kontrolliin, eikä suuria ikäviä yllätyksiä 

pääse syntymään. Suunnitelmallisuuden myötä tarkastellaan omia ostopäätöksiä ja 

kuluttajakäyttäytymistä. Nuori joutuu tässä elämänvaiheessa tekemään valintoja han-

kintojen suhteen, koska vain harvoilla on mahdollisuus käyttää rahaa kovin avokäti-

sesti. (Isotalo & Kinnunen 2004, 84 - 85.) Vastuullinen nuori ottaa kulutuspäätöksis-

sään huomioon myös ympäristönäkökulman. Kaikkea ei tarvitse hankkia uutena ja 

vähemmälläkin tavaramäärällä tulee toimeen. Lisäksi sähkömenoissa voi säästää yllät-

tävän paljon muuttamalla omia kulutustottumuksiaan. Esimerkiksi sähkökiukaan, va-
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laistuksen ja tietokoneen ahkera käyttö näkyy sähkölaskun suuruudessa. (Rantanen 

2011, 13 - 18.) 

 

Kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja on lähes kaikilla opiskelupaikkakunnilla ja niitä 

voivat hakea kaikki peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa opiskelevat. Pienemmissä 

kunnissa on oppilaitosten ylläpitämiä oppilasasuntoloita. Asunnot sijaitsevat hyvien 

kulkuyhteyksien varrella ja niistä löytyvät myös nopeat tietoliikenneyhteydet. Tätä 

asumismuotoa harkitessa kannattaa kuitenkin huomioida, että suurin osa asunnoista on 

kahden tai kolmen hengen soluasuntoja. Asumiseen on myös tarjolla monenlaista ta-

loudellista ja sosiaalista apua. Taloudellista tukea voi saada esimerkiksi hakemalla 

yleistä asumistukea tai opintotuen asumislisää. (Jauhiainen 2010, 18.) 

 

2.3 Taloustiedon opetus koulussa 

 

Sampo Pankin kesällä 2011 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset aikuisuuden 

kynnyksellä olevat nuoret ovat hyvin tyytyväisiä koulussa saamaansa talousopetuksen 

tasoon. Lähes puolet suomalaisista nuorista aikuisista on sitä mieltä, että heillä on riit-

tävä teoreettinen tausta oman talouden hoitamiseen. Tutkimuksesta selvisi, että nuoret 

turvautuvat kuitenkin ensisijaisesti vanhempiensa neuvoihin omaa talouttaan koske-

vissa asioissa. Tärkeimpiin neuvonantajiin lukeutuvat myös muut perheenjäsenet ja 

ystävät. Tätä näkemystä tukee myös OP-Pohjolan 2011 tekemä tutkimus, jossa selvi-

tettiin yli 18-vuotiaitten nuorten taloustuntemusta ja oman talouden hallintaa. Vaikka 

valtaosa nuorista vastaajista tukeutuu tarpeen vaatiessa lähipiirinsä ihmisiin, selvisi 

tutkimuksen myötä, että peräti 27 % suomalaisista nuorista ei omasta mielestään tar-

vitse lainkaan neuvoja oman talouden hoitoon. Muihin Pohjoismaihin verrattuna luku 

on erittäin korkea, sillä vastaava osuus on Norjassa 16 %, Tanskassa 15 % ja Ruotsis-

sa vain 13 %. (Sampo Pankki Oyj 2011.)  

 

Vaikka Sampo Pankin tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret saavat koulussa parem-

min itsenäiseen elämään valmistavaa opetusta kuin skandinaaviset ikäkaverinsa, lähes 

kolmannes suomalaisnuorista ei koe silti itseään valmiiksi huolehtimaan omasta ta-

loudestaan koulun päätymisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan tämä ilmenee myös käy-

tännössä. Lähes kaikki nuoret seuraavat menojaan, mutta tästä huolimatta 34 % heistä 

ylittää tilinsä vähintään kerran vuodessa. Huolestuttavaa on, että osalle nuorista ti-

linylitykset näyttäisi olevan arkipäivää, sillä kyselyn perusteella peräti seitsemän pro-
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senttia 18 - 27-vuotiaista nuorista ylittää tilinsä joka kuukausi. (Sampo Pankki Oyj 

2011.) 

 

Suokas Sampo Pankista kertoo, että ”juuri tämä osuus 18 - 27-vuotiaista nuorista on 

vaarassa ajautua tilanteeseen, jossa jatkuvat tilinylitykset ja velaksi eläminen voivat 

nopeasti aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia”. Suokas painottaa, että tästä syystä on en-

siarvoisen tärkeää, että tiedostetaan taloustiedon opetuksen tärkeys ja koulussa sekä 

kotona tehtävän pohjatyön merkitys. Teoreettinen pohja oman talouden hallintaan 

rakennetaan kouluissa ja ennen kaikkea peruskoulussa. (Sampo Pankki Oyj 2011.)  

 

Peura-Kapasen (2005, 63) mukaan nuorille tarvitaan talousneuvontaa eri elämäntilan-

teissa ja tiedon tulisi olla helposti saatavilla. Nuorten talousneuvonnassa tulisi erityi-

sesti painottaa kulutusluottoihin liittyviä riskejä. Erityisesti taloudellisissa vaikeuksis-

sa olevien nuorten talousneuvonnassa tarvitaan eri viranomaisten kuten talous- ja vel-

kaneuvojien, sosiaaliviranomaisten, Kelan ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Nuorten 

talouskasvatusta tulisi lisätä erityisesti peruskoulun 8 - 9-luokalla, lukiossa ja ammat-

tikoulussa eli siinä vaiheessa, jolloin omat rahat ja oma rahatalous alkavat olla ajan-

kohtaisia asioita. Nuoret itse toivovat, että lukioiden ja ammattikoulujen opetukseen 

sisältyisi pakollinen raha-asioiden hoitamiseen keskittyvä kurssi. (Peura-Kapanen 

2005, 63 - 64.) Tutkimusten mukaan nuoret tarvitsevat aivan tavallista perustietoa 

omaan talouteen siirtymisestä ja elämisen peruskustannuksista. OP-Pohjolan 2011 

tutkimuksessa mainitaan myös, että nuoret kaipaavat uusia lähestymistapoja raha-

asioiden opettamiseen.  

 

Rissasen (2009, 34) työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän Talous- ja velkaneuvonnan 

arviointi -tutkimuksen mukaan opettajien koulutuksessa talousasioiden ja taloudellisen 

ajattelun opettamisen valmiudet jäävät nykyisin liian vähälle huomiolle. Monesti sääs-

täminen yhdistetään luonnonvarojen tuhlaamiseen ja talousnäkökulma voi jäädä ko-

konaan huomioimatta. Opetussuunnitelmassa talouskasvatus on monien eri oppiainei-

den vastuulla ja koska eri oppiaineisiin sisältyvää koordinointia ei ole, jää kokonais-

kuva talouskasvatuksen opetuksesta puuttumaan. Pohjan taloustietämykseen nuoret 

saavat lähinnä peruskoulun yhdeksännellä luokalla yhteiskuntaopin tunneilla. Talous-

tiedon määrä voi kuitenkin jäädä melko vähäiseksi, koska vain murto-osa aineen tun-

timäärästä on varattu pelkästään talousasioiden opiskeluun. (Rissanen 2009, 34.)  
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2.4 Vanhemmat ovat suunnannäyttäjiä 

 

OP-Pohjola teetti keväällä 2011 tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää suoma-

laisten taloustaidon tasoa ja oman talouden hallintaa. Tutkimuksen toteutti TNS Gal-

lup ja kyselyyn osallistui noin tuhat 18 - 69 vuoden iässä olevaa suomalaista OP-

Pohjolan asiakasta. Tutkimus osoittaa, että suomalaisten tulisi oppia hallitsemaan ta-

lousasiansa paremmin. Suurin osa vastaajista pitää talousasioiden tuntemusta tärkeänä 

ja varsinkin ammatinharjoittajat ja seniori-ikäiset seuraavat aktiivisesti rahaan ja ta-

louteen liittyviä uutisia. Kuitenkin lähes 40 % suomalaisista kertoo suunnittelevansa 

omaa talouttaan korkeintaan kuukausi kerrallaan tai sitä ei suunnitella ollenkaan ja 

vain joka neljäs laatii suunnitelmat vuodeksi eteenpäin. (OP-Pohjola 2011.) 

 

Vanhemmat toimivat nuorten esimerkkinä. Tärkeää on, että nuorille hahmottuu hyvä 

kokonaiskuva omasta taloudestaan sillä oman talouden hallinta ja suunnittelu luovat 

perustan hyvinvoinnin tunteelle. (OP-Pohjola 2011.) Jyväskylän yliopiston sosiologi-

an professori Terhi-Anna Wilska painottaa Järvenpään (2011, 12) kirjoittamassa artik-

kelissa: ” Lasten säästämisinnostusta kannattaa ruokkia rohkaisemalla lasta tavoitteel-

lisuuteen”. Lapsi ei tule onnelliseksi siitä, että hän saa kaiken haluamansa tavaran heti. 

Se ei myöskään opeta sitä, että tavarat maksavat ja jokaisen on tehtävä valintoja omien 

mielitekojensa suhteen. (Järvenpää 2011, 12.) Monissa perheissä on sovittu tietty 

viikko- tai kuukausiraha, jonka puitteissa omat menot on sopeutettava kuukaudessa 

saataviin tuloihin. Isompia hankintoja varten lapsen on säästettävä joskus pitkäkin 

aika, jotta haluttu hyödyke saadaan hankittua. Tällä tavoin lapsi oppii suunnittelemaan 

rahan käyttöään, säästämään ja hänelle muodostuu käsitys rahan arvosta. (Manner-

heimin Lastensuojeluliitto 2011.)  

 

Aivan pieni lapsi ei kykene hahmottamaan rahan arvoa ja Wilska (2011) esittää, että 

”rahan arvon opettelussa kannattaa lähteä liikkeelle pienistä asioista esimerkiksi ruo-

kamenoista, kun lapsi tulee kouluikään” (Järvenpää 2011, 12). Lapsen kyky hahmot-

taa rahan arvoa ja käsitellä rahaa kehittyy iän myötä. Kuten aiemmin (luku 1) todet-

tiin, ihmisen kehitys tapahtuu, kun yksilö on saavuttanut tietyn herkkyystason oppia 

uutta. Lisäksi kehityksen eteneminen edellyttää ulkomaailman kohtaamista ja sosiaali-

sen ympäristön vaikutuksen avulla tapahtuvaa harjaantumista. Myös rahan käsittely-

taidot opitaan pikkuhiljaa lapsuudessa. Rahan määrän ja käsitteen ymmärtämiseen 

tarvitaan matemaattisia valmiuksia, jotka alkavat kehittyä kouluiän alkaessa. Kou-
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3 - 5-vuotias

• Tunnistaa nimeltä oikean 
suuruiset kolikot

• Tunnistaa käytetyimmät 
setelit ulkonäöltä ja 
yhdistää setelin värin 
sen arvoon

• Tietää, miten säilyttää 
rahaa turvallisessa 
paikassa

• Tietää, että rahaa 
tarvitaan ja käytetään, 
kun halutaan ostaa 
tavaroita tai palveluja

• Kaikkea haluamaansa ei 
voi ostaa,  joten valintoja  
on tehtävä hankintojen 
suhteen

• Kun rahaa käyttää, sitä ei  
saa enää takaisin

6 - 8-vuotias

• Oppii kolikoiden ja 
setelien arvot ja 
vastineet näille arvoille 
(esim. kuinka monta 
kolikkoa yksi seteli 
vastaa)

• Laskee kolikoita ja 
seteleitä

• Tietää, mitä pankki 
tekee (rahan talletus ja 
lainaus)

• Hallitsee pieniä 
summia, kuten omia 
viikkorahojaan

9 - 11-vuotias

• Ymmärtää vaihtorahan 
käsitteen ja kykenee 
laskemaan oikean 
suuruisen vaihtorahan

• Jakaa viikkorahan 
säästämiseen ja 
kulutukseen

• Pitää yksinkertaista 
kirjanpitoa kahden 
viikon kulutuksesta

• Osaa tehdä 
yksinkertaisen arvion 
tulevan kahden viikon 
kulutuksesta etukäteen

• Säästää pienen summan 
joka viikko johonkin 
suurempaan hankintaan 
tulevaisuudessa

• Ymmärtää enemmän 
talouteen liittyvää 
sanastoa

luiässä lapsen ajattelu on loogista, mutta se perustuu vielä hyvin pitkälti konkreettisiin 

havaintoihin. Nuoruusiässä alkavat yhä enemmän kiinnostaa ongelmanratkaisutehtä-

vät ja abstrakti ajattelu kehittyy, eikä se ole enää sidoksissa konkreettisiin tilanteisiin. 

Myös suhteellisuuksia ja todennäköisyyksiä pystytään ottamaan yhä paremmin huo-

mioon. (Dunderfelt 2011, 78 - 88.) Kuviossa 1 on listattu taitoja, joita lapselle voi 

opettaa iän mukaan. Vaikka asiat saattavat vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä, on muis-

tettava, että yksikään lapsi ei voi saavuttaa ja hallita taitoja ennen niiden opettelemista. 

KUVIO 1. Rahankäsittelytaitojen kehittymien (Suomen Kuluttajaliitto 2011a) 

 

Nuoren kanssa on hyvä sopia, mihin tarkoituksiin raha on tarkoitettu. Voidaan esi-

merkiksi sopia, että vanhemmat kustantavat isommat hankinnat kuten harrastukset 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011.) Tärkeintä on sopia nuoren kanssa yhteiset 

pelisäännöt rahankäytön suhteen. Nykyajan nuorille on ominaista, että kuluttaminen ja 

merkkimieltymykset kuuluvat jokapäiväiseen elämiseen. Vanhemmilta on herkästi 
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totuttu saamaan lisää rahaa omiin hankintoihin. Vanhempien ei tulisi kuitenkaan aina 

antaa rahaa pelkästään nuoren sitä pyytäessä vaan nuori voi hankkia lisäansioita esi-

merkiksi kotona tai tuttaville tehdyistä ylimääräisistä työtehtävistä. Nämä eivät tarkoi-

ta perheen kesken sovittuja ja jaettuja kotitöitä, joita luonnollisesti jokaisen perheenjä-

senen tulisi tehdä vuorollaan. (Väestöliitto 2011.)  

 

Yhdessä on hyvä keskustella siitä, mihin perheessä rahaa tarvitaan. Näin nuorelle syn-

tyy kokonaiskuva elämisen kustannuksista. Myös ostopäätöksien ajankohtaa voidaan 

yhdessä pohtia ja vertailla tuotteiden hinta-laatu -suhdetta. (Mannerheimin Lastensuo-

jeluliitto 2011.) Lapset omaksuvat vanhemmiltaan myös sen, miten toimitaan kulutta-

jina. Siksi on Wilskan mielestä tärkeää, että lapsille painotetaan sitä, ettei kaikki tava-

ra ole kertakäyttöistä. Säästetään siinä, että tavaroita kohdellaan huolella ja rikkimen-

neitä voidaan mahdollisesti korjata. Wilska (2011) muistuttaa, että ”lapsetkin osaavat 

arvostaa sitä, että perhe osaa tehdä edullisia hankintoja”. Silti perheen hankintoihin 

kuuluu myös isompia asioita esimerkiksi auton hankinta, joihin lapsen tai nuoren ei 

tarvitse vaikuttaa. Nykyisin lasten taloudellinen asema ja vaikuttaminen vanhempien-

sa ostopäätöksiin ovat kasvaneet. (Järvenpää 2011, 12.) Tämä heijastuu myös markki-

nointiviestintään. On tärkeää opettaa lapsille taloustietoa jo varhaisessa vaiheessa, 

jotta he saisivat mahdollisimman laaja-alaisen taloustietämyksen selviytyäkseen, halli-

takseen ja kehittääkseen taitojaan alati muuttuvassa yhteiskunnassa. (Suomen Kulutta-

jaliitto ry 2011b.) Vanhempien tehtävänä on pitää nuoren kulutus kohtuullisena. Se 

tapahtuu seuraamalla nuoren rahankäyttöä sekä opastamalla nuorta kriittiseksi esimer-

kiksi mainonnan suhteen. (Väestöliitto 2011.) 

 

3 KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 

 

Kotitalouksien kulutusmallit ovat nykyisin hyvin erilaisia kuin esimerkiksi 50 vuotta 

sitten (Euroopan ympäristökeskus 2011). Nykyisin elämme ns. tietoyhteiskunnassa, 

joka muuttuu ja kehittyy vauhdilla. Yhä useammat palvelut ja tuotteet ovat saatavilla 

myös internetin välityksellä ja digitaalisen maailman elämyksellisyys lisääntyy koko 

ajan. Yhä useampi suomalainen kuluttaa aikaansa internetissä kuulumalla johonkin 

sosiaaliseen mediaan. (Tieke 2009.) Nykyisin on myös havaittavissa enemmän kulut-

tajien arvojen polarisoitumista eli keskittymistä johonkin kulutuskäyttäytymisen ääri-

laitaan. Näistä Lampikoski ja Lampikoski mainitsevat (2000, 66 - 67) mm. hedonis-

min eli mielihyvän hakemisen sekä altruismin. Altruismilla tarkoitetaan sitä, että kulu-
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Ympäristön vaikutukset

kulttuuri

sosiaaliluokka

viiteryhmän vaikutus

kotitalous, perhe

tilanne

Yksilölliset erot

kuluttajien resurssit

teknologiataso

motivaatio

tieto, koulutus

ammatti

asenne

persoonallisuus

elämäntyyli

demografiset tekijät: ikä, 
sukupuoli, kansallisuus, 

rotu
 

Tyytyväisyys/

tyytymättömyys

Käyttö ja kulutus

Ostaminen

Ostopäätösten teko

Tiedonhaku ja 
prosessointi

Tarpeen havaitseminen

tuksessa otetaan huomioon toiset ihmiset ja esimerkiksi luontokappaleet (Lampikoski 

& Lampikoski 2000, 67). 

 

Kuluttajakäyttäytymistä tutkittaessa tulee kiinnittää huomiota varsin moniin kuluttaji-

en käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Kuten kuviosta 2 voidaan havaita, kulutta-

jakäyttäytymiseen vaikuttavat yksilölliset olosuhteet ja ympäristön vaikutukset. Lam-

pikosken ja Lampikosken mukaan (2000, 29) nämä tekijät vaikuttavat mm. tiedonkä-

sittelyyn, ostopäätöksen tekoon sekä miten ja mistä kuluttajat tekevät hankintansa. 

Vaikka ympäristötekijät eivät pelkästään selitä kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, 

voidaan kuitenkin todeta selkeä riippuvuus erilaisten ympäristön mahdollistavien tai 

rajoittavien tekijöiden ja kuluttajien ostopäätösten välillä. Näitä tekijöitä ovat mm. 

kuluttajien tulo- ja varallisuuskehitys, luotonsaantimahdollisuudet, korkokannan muu-

tokset ja verotustaso. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 27 - 29.) 

 

KUVIO 2. Supistettu kuluttajakäyttäytymisen malli (Lampikoski & Lampikoski 

2000, 29) 
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Yleensä ihmisten arvot muuttuvat suhteellisen hitaasti, mutta elinolojen radikaalit 

muutokset saattavat muuttaa hyvinkin nopeasti kuluttajien valintataipumuksia. Kulut-

tajat reagoivat hyvin nopeasti globaalien markkinoiden ja median välityksellä tuleviin 

uusiin signaaleihin. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 49 - 63.) 

 

3.1 Suhdannevaihteluiden vaikutus kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen 

 

Kotitalouden kulutusmahdollisuudet ovat turvatut, mikäli siihen kuuluvilla henkilöillä 

on riittävä toimeentulo eli rahat riittävät välttämättömiin hankintoihin. Keskeinen on-

gelma on kuitenkin se, ettei kaikkea ajateltavissa olevaa hyvää voida saada, koska 

taloudelliset resurssit eivät siihen riitä. Taantuman aikaisen kuluttajakäyttäytymisen 

tarkastelu auttaa tutkijoita ja yrityksiä ennakoimaan kuluttajien käyttäytymistä uusissa 

mahdollisissa talouden laskusuhdanteissa. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 17 - 18.) 

 

Kansantalouden suhdanteisiin puolestaan vaikuttaa myös se, mihin suuntaan kansain-

välinen talous kehittyy. Maailmantalouden kasvun myötä lisääntyy Suomen vienti-

kysyntä ja tuotanto, teollisuus investoi uusiin hankkeisiin, työllisyys paranee ja ylei-

nen palkkataso saattaa kohentua. Jos inflaatio ja luottokorot pysyvät hallinnassa, para-

nee kotitalouksien ostovoima, joka vaikuttaa elvyttävästi kotimaiseen kysyntään. Tä-

män seurauksena bruttokansantuote kasvaa ja kansalaisten taloudellinen elintaso nou-

see. Kasvukaudella tyypillistä on, että kotitalouksien lainojen korot nousevat ja lisää-

vät lainanhoitokustannuksia. Toisaalta samaan aikaan asunnon arvo yleensä nousee, 

joka puolestaan nostaa kotitalouksien varallisuusastetta. Talouden nousukaudella ra-

han lainaamisesta vaaditaan enemmän korkoa, mutta sijoituksille ja talletuksille mak-

setaan isompi tuotto. Maailmantalouden lama taas vaikuttaa päinvastaisena kehitys-

suuntauksena. Laskusuhdanteen aikana kotitalouksien ostovoima alenee, ja tämä vai-

kuttaa rajoittavasti kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin. (Lampikoski & Lampi-

koski 2000, 37.) 

 

Talouden mekanismin tunteminen ja tulevaisuuden ennakointi auttavat merkittävästi 

myös yksittäistä kuluttajaa ja kotitalouksia tekemään järkeviä kulutuspäätöksiä. Suur-

ten hankintojen kohdalla kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja ja mahdollisesti viivästyt-

tää osto- ja kulutuspäätöksiä. Joskus taas hankintojen aikaistaminen voi olla järkevä 

vaihtoehto. Esimerkiksi asunnon hankinnassa kannattaa kartoittaa tarkkaan oma ta-

loudellinen tilanne, asunnon oston tarve, työllisyyden kehitys ja asuntolainarahoituk-
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sen olosuhteet. Ratkaisuja tehtäessä joko asunnon hankinnan tai myymisen suhteen on 

viisainta tutkia vuokra- ja omistusasuntohintojen kehitystä. Laskukaudella voi olla 

mahdollista tehdä pitkällä tähtäimellä kannattavia sijoituksia, koska osakkeiden arvo 

on silloin matalimmillaan. Tämä tilanteen hyödyntäminen vaatii kuitenkin tarkkaa 

perehtymistä sijoitusmarkkinoiden kehitykseen. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 12 

- 38; Miettinen ym. 2010, 21 - 22.) 

 

3.1.1 Yltäkylläinen 1980-luku 

 

1980-luvulla enemmistö kansalaisista luotti oman taloutensa positiiviseen kehityk-

seen. Kuluttajien luottamuksen, rahamarkkinoiden vapautumisen ja luottojen voimak-

kaan markkinoinnin myötä kuluttajat ryhtyivät rahoittamaan yhä enenevästi hankinto-

jaan luotoilla. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 42.) Kansalaisten säästämisaste aleni 

vuodesta 1983 alkaen huomattavasti ollen alhaisimmillaan noin yhden prosentin luok-

kaa vuonna 1988. (Saarinen 2001, 14 - 15.) 

 

Kuluttajien reaalisen ansiotason nousun myötä yksityinen kulutus kasvoi ja Suomessa 

koettiin uusi ”yltäkylläisyyden ilmiö”, kun lähes koko väestöllä oli mahdollisuus tu-

tustua ”kulutuksen ihmeelliseen maailmaan”. Kuluttajat panostivat mm. asumiseen, 

kodinkoneisiin ja -laitteisiin sekä omaan viihtyvyyteensä. Lisääntynyt taloudellinen 

hyvinvointi yhdessä laajentuneen tuotevalikoiman ja parempien luotonsaantimahdolli-

suuksien kanssa edistivät suomalaisten kulutusmyönteisyyttä ja kulutus alkoi saada 

yhä merkittävämpää osaa ihmisten identiteetin rakentumisessa. (Saarinen 2001, 14 - 

16.) 

 

Vuonna 1979 öljyn hinta kallistui voimakkaasti, mistä seurasi maailmalla toinen öljy-

kriisi, jonka seurauksena 1980-luvulla pitkäaikaisiksi ongelmiksi Länsi-Euroopassa 

muodostuivat hidas talouskasvu, korkea työttömyysaste ja julkisen talouden ongelmat.  

EU-maissa julkisten menojen osuus nousi voimakkaasti verrattuna kokonaistuotan-

toon 1970-luvulta lähtien 1990-luvun alkupuoliskolle asti ja tämä johti monissa mais-

sa julkisen sektorin ongelmiin. Julkisia menoja kasvattavat mm. hyvinvointivaltiolle 

tyypillisten palvelujen tarjoaminen. Näihin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveyspalvelut 

ja koulutuspalvelut. Lisäksi väestön ikääntyminen, talouksien rakennemuutokset, jul-

kisten tukien kasvu (maataloustuki, yritystuet, kulttuurin ja urheilun tukeminen), po-



18 

liittiset toimenpiteet ja talouden globalisaatio voivat lisätä hyvinvointimenojen mää-

rää. (Kiander & Lönnqvist 2002, 53 - 58.) 

 

Aina 1980-luvun loppuun asti näytti siltä, että Suomi välttäisi muiden Länsi-Euroopan 

työttömyys- ja budjetointiongelmat. Suomi ajautui kuitenkin 1990-luvun alussa tä-

hänastisen historiansa pahimpaan talouskriisiin. Yhtä nopea talouden kasvun lasku oli 

koettu Suomessa1930-luvun pulavuosien aikana. (Kiander & Lönnqvist 2002, 7 - 14.) 

 

3.1.2 Laman vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen 1990-luvulla 

 

Yritysten ja kotitalouksien selviytymisongelmat tulivat hyvin nopeasti ja selkeästi 

esille. Moni yritys ja kotitalous ylivelkaantuivat 1980-luvun loppupuolella.  Tähän oli 

syynä rahamarkkinoiden vapautuminen säännöstelystä, jonka myötä mahdollistui mm. 

valuuttalainojen otto. (Saarinen 2001, 16.) 

 

Talouskriisiä syvensi se, että idänvienti tyrehtyi melkein kokonaan Neuvostoliiton 

hajoamisen vuoksi. Myös vienti länsimaihin supistui (Tilastokeskus 2007). Laman 

alkuaikoina kaikki kysyntä, kotimaiset investoinnit, kulutus ja vienti supistuivat huo-

mattavasti. Lopullinen romahdus ”kulutusjuhlille” tuli, kun Suomen Pankki päätti 

rajoittaa luotonantoa. Tämän seurauksena korkotaso lähti nousemaan voimakkaasti ja 

asuntokauppa taantui. Esimerkiksi kahden asunnon loukkuun jääneiden ihmisten ti-

lanne oli varsin hankala. Asuntoja oli ostettu 1980-luvulla suurella velkarahalla. Kor-

kotason nousu näkyi nopeasti kiinteistökaupan hiljentymisenä ja osakkeiden sekä kiin-

teistöjen arvot laskivat rajusti. Suomessa asunnon hankintaa oli pidetty aina turvalli-

sena sijoitusmuotona ja näin ollen rajuun hinnan laskuun ei osattu varautua. (Lampi-

koski & Lampikoski 2000, 42 - 43; Saarinen 2001, 16 - 17.) 

 

Yksityinen kulutus riippuu kuluttajien ostovoiman kehityksestä ja julkinen talouspoli-

tiikka luo kehykset kuluttajien tulo- ja ostovoimalle. Lampikosken ja Lampikosken 

mukaan (2000, 42) enemmistö kuluttajista kuitenkin uskoi, että kysymys on tilapäises-

tä notkahduksesta eli taantumasta, jonka oletettiin nopeasti korjaantuvan ennalleen. 

Suurinta osaa kuluttajista ei taantuman alkuvaiheessa reaalisen ansiotason vähittäinen 

putoaminen juurikaan koskettanut. Talouskriisin seurauksena työttömyysluvut alkoi-

vat kuitenkin nopeasti nousta. Laman alkupuolella moni ylsi kohtuulliseen tulotasoon 

ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan vuoksi ja tämä hieman hidasti kulutuskysyn-
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nän heikkenemistä useimmilla vähittäiskaupan aloilla. Poikkeuksen muodostivat kui-

tenkin kestokulutushyödykkeet. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 1992 puoli 

miljoonaa suomalaista koki joko pysyvän tai tilapäisen työttömyyden ja lähes 300 000 

kotitaloutta joutui turvautumaan toimeentulotukeen. (Lampikoski & Lampikoski 

2000, 43 - 45.) Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot putosivat epätasaisesti ja tu-

loerot alkoivat kasvaa heti laman alkuaikoina. Tuloerojen kasvuun vaikutti erilaisiin 

tulonsiirtoihin: eläkkeisiin, opintorahoihin, työttömyyskorvauksiin, asumis-, kotihoi-

don- ja toimeentulotukeen kohdistuneet säästötoimet. Lisäksi tuloeroja aiheuttivat 

myös lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä pääomatulojen voimakas kasvu. (Kian-

der & Lönnqvist 2002, 105 - 108.) Myös alueellisia eroja oli ja lamavuosina alueelli-

sesti parhaiten säilyttivät taloudellisen asemansa pääkaupunkiseudun kotitaloudet. 

(Lampikoski & Lampikoski 2000, 45.) 

 

Kuluttajien luottamus omaan talouteen putosi laman myötä. Kuluttajista tuli hyvin 

varautuvia ja velkaantuneet pyrkivät maksamaan pois lainojaan. Kuluttajat varautuivat 

myös siten, että kotitaloudet alkoivat siirtyä kuluttamisesta säästämiseen. (Lampikoski 

& Lampikoski 2000, 40 - 43.) Saarinen (2001, 17) toteaa, että ”kulutus supistuikin 

lamavuosina voimakkaammin kuin kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mää-

rä”. Tämä vaikutti myös siihen, että talouselämän elpyminen hidastui, joka puolestaan 

pitkitti lamaa. (Saarinen 2001, 17.) Rahamarkkinoiden säätelyn aikana rajoitettiin ku-

luttajan lainansaantimahdollisuuksia, mikä pakotti kotitaloudet ylläpitämään korkeaa 

säästämisastetta ja esimerkiksi ensiasuntoon säästettiin useampi vuosi. Lamavuosina 

säästämisaste nousi, koska haluttiin varmistaa oma taloudellinen toimeentulo. Kulutta-

jat oppivat pohtimaan ostoksia tehdessään hinnan ja laadun välistä suhdetta. Enää ei 

haluttu ostaa tavaraa halvalla, sillä tiedettiin, että halvin tuote ei aina ole välttämättä 

laadultaan hyvä eikä kestävä. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 41 - 42.) 

 

Lamasta huolimatta kuluttajat kuitenkin kuluttivat, mutta kysynnän kohteet muuttui-

vat. Esimerkiksi ulkomaanmatkoista siirryttiin kotimaan matkailuun. Kulutustavarois-

ta kestosuosikit säilyttivät tasaisen kysynnän. Esimerkiksi väritelevisioiden sekä mat-

kapuhelinten omistuskanta oli lähes maksimissaan. Tutkitusti ihmiset hakevat laman 

aikana ylellisyyttä arkielämäänsä pienistä asioista ja siksi esimerkiksi kosmetiikan 

kulutus pysyy melko tasaisena. (Lampikoski & Lampikoski 2000, 44 - 45.) 

 



20 

Kulutuksen laskupiste kohdattiin vuonna 1993 ja vuonna 1994 kulutus lähti jälleen 

verkkaiseen nousuun. Kotitalouksien usko talouden myönteiseen kehitykseen palautui 

kuitenkin vasta keväällä 1998. Kulutusluottojen kysyntä kääntyi nousuun, asunto-

kauppa vilkastui ja kestokulutustavaroiden osalta esimerkiksi uusien henkilöautojen, 

kodinkoneiden sekä viihde-elektroniikan tavaroiden kysyntä kasvoi. (Saarinen 2001, 

17.) Tietoliikenneryhmä on kasvattanut jatkuvasti osuuttaan kotitalouksien kulutusvo-

lyymissä (Lampikoski & Lampikoski 2000, 47). 

 

3.1.3 Elpyminen 2000-luvun alussa ja talouden kansainvälistyminen 

 

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995 ja Euroopan talous- ja rahalii-

ton jäseneksi vuonna 1998. 1990-luvun loppupuolelta lähtien Suomen talous on näin 

kansainvälistynyt merkittävästi. Talouden elpymiseen varsin nopeasti vaikutti mm. 

1990-luvun puolivälissä tieto- ja viestintätekniikka-alan voimakas läpimurto. Uusi 

teknologia ja osaaminen ovat olleet 2000-luvulla teollisuuden ydinalueita. (Ulkoasi-

ainministeriö 2006.) Myös Venäjän taloudellinen kasvu oli vahvaa.  Venäjän merkitys 

sekä Suomen tärkeimpänä vientimaana että maailmankaupan osapuolena on kasvanut 

2000-luvulta lähtien. (Ulkoasiainministeriö 2006.) 

 

Maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan rakenteet ovat olleet jatkuvan muutoksen 

alla 2000-luvulla. Kaukoidässä mm. Kiinassa ja Intiassa on vallinnut ripeä taloudelli-

nen kehitys. Maailmankaupan globalisaatio näkyy mm. siinä, että yhä enemmän tuo-

tantoa siirtyy myös Suomesta Kiinan tehtaille. Aasian nousevista talouksista osa on 

alkanut erikoistua samoille aloille kuin Suomi. Aasian maiden korkea osaamistaso 

yhdistettynä alhaisiin tuotantokustannuksiin haastaa suomalaisyritykset. Tämä kehitys 

näkyy teollisuustyöpaikkojen supistumisena ja markkinaosuuksien menetyksinä use-

ammalla alalla. Kansainvälistyminen näkyy myös siten, että EU:n yhteiset päämäärät 

ja direktiivit tulevat jatkossakin aiheuttamaan muutospaineita Suomen taloudelle, mm. 

maatalous- ja elintarviketuotannolle. (Ulkoasiainministeriö 2006.) Talouselämää ovat 

järkyttäneet eripuolella maailmaa sattuneet terroriuhat ja -iskut sekä erilaiset luonnon-

katastrofit. 

 

2000-luvulla markkinointi ja kaupallisuus ovat muuttuneet voimakkaasti. Kovin kauan 

ei ole vielä ajasta, jolloin kaupallisuutta yritettiin torjua Suomessa. Noin 20 vuotta 

sitten kansanedustajat olivat valmiita kyseenalaistamaan Mainostelevision toimiluvan 
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ohjelmien huonojen roolimallien vuoksi. Nykyisin nuorisokulttuurin ja koko yhteis-

kunnan on läpäissyt kulutusmyönteisyys, joka on väistämättä jättänyt kaupallisuus-

pohdinnan ja moralisoinnin taka-alalle. Yhteiskunta tuntuukin kannustavan kuluttami-

seen ja kuluttamisesta on tullut hyve. Jopa valtion talouskasvu tuntuu aika ajoin le-

päävän kotimaisen kulutuskysynnän varassa. (Autio & Paju 2005, 7.) Toisaalta jatku-

van taloudellisen kasvun tavoittelu on asetettu kyseenalaiseksi, koska aineellisen elin-

tason kasvu ei välttämättä merkitse hyvinvoinnin kasvua ja toisaalta siksi, että jatku-

van kasvun ei uskota olevan pitkällä aikavälillä ekologisesti kestävää. Vaarana voi 

olla myös, että tuotteet tehdään yhä enemmän kertakäyttöisiksi ja huonosti kulutusta 

kestäväksi tai julkisten palvelujen laatu heikentyy mm. suurempien ryhmäkokojen 

myötä. (Kiander & Lönnqvist 2002, 60 - 61.) 

 

Kuluttajakäyttäytymisessä suhdanteiden vaihtelujen ja ympäristöystävällisyyden välil-

lä on vallinnut ristiriitainen suhde. Lampikosken ja Lampikosken mukaan (2000, 169) 

”kasvusuhdanteiden aikana, jolloin kuluttajilla voisi olettaa olevan parhaat taloudelli-

set edellytykset toteuttaa ekotekoja, hedonistinen itsekeskeinen mentaliteetti sekä syr-

jäytymisen aiheuttama katkeruus ovat murtaneet vihreämmän kulutuskäyttäytymisen 

linjaa”. Laskusuhdanteen vallitessa taas kulutuksen supistumien ja omiin oloihin kä-

pertyminen ovat vähentäneet ympäristöä rasittavaa kulutusta. Silti on ollut havaittavis-

sa, että kuluttajien taloudellisen aseman parantuminen ja kasvava huoli ympäristöstä 

muuttavat kulutustottumuksia vihreämpään suuntaan. Tätä trendiä vahvistaa valmista-

jien mielenkiinto tuoda markkinoille kuluttajia kiinnostavia ja ympäristöä vähemmän 

kuormittavia tuotteita.  (Lampikoski & Lampikoski. 2005, 169 - 170.) 

 

3.1.4 Talousnäkymät vuonna 2011 

 

Kotitalouksien arkeen vaikuttavat normaalit nousu- ja laskusuhdanteet sekä myös fi-

nanssikriisit. Suhdannevaihteluiden takana ovat kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, 

kun taas finanssikriisit johtuvat talouden rakenteiden vanhentumisesta tai niiden toi-

mimattomuudesta. Vuoden 2008 finanssikriisi vaikutti myös esimerkiksi asuntovelal-

listen lainan kustannuksiin. Pankkien keskinäisen luottamuksen vähenemisen myötä 

pankit alkoivat vaatia toisiltaan korkeampia korkoja. Asuntolainojen taustalla ovat 

useimmiten Euribor-viitekorot, jotka muodostuvat pankkien toisilleen lainaaman ra-

han hinnan perusteella. (Härkönen 2011, 36 - 39.)  
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Vuoden 2011 lopulla on alkanut jälleen vaikuttaa globaali talouskriisi. Vuoden 2011 

kesällä on ollut pelkona pörssien romahtaminen ja taustalla on väijynyt myös taantu-

man uhka.  Tähän ovat vaikuttaneet Yhdysvaltain ja Euroopan talouskriisin kärjisty-

minen, jossa taustalla on maiden ylivelkaantuminen. Esimerkiksi USA:n luottoluoki-

tus heikkeni ensimmäistä kertaa historiassa elokuussa 2011. Luottoluokituksen lasku 

oli AAA luokasta eli erinomaisesta luottokelpoisuudesta luokkaan AA+, joka tarkoit-

taa erittäin hyvää luottoluokitusta. (Autio 2011, 20.) 

 

Jos maailmantalouden ongelmat kääntävät myös Suomen talouden huonoon suuntaan, 

tilanne olisi ikävämpi kuin edellisessä finanssikriisissä vuonna 2008. Nyt valtiolla ei 

ole varaa tukea talouden kehitystä. Talousasiantuntijat arvioivat, että on tulossa kasvu-

lama eli hitaan kasvun aika. Uusien työpaikkojen luominen on tuolloin vaikeaa. Hi-

dastunut kasvu tarkoittaisi, että valtion tulot eivät kasvaisi samaa tahtia kuin menot. 

(Tyrväinen 2011, 9.)  

 

Suuntaus on siis se, että teollisuusmaiden julkinen velka kasvaa jatkuvasti. Yleisen 

finanssikriisin johdosta myös lainojen korot nousevat, joten myös lainan hoitaminen 

alkaa pian käydä valtioille liian suureksi menoeräksi. Lehtikatsauksen ja kyselyn pe-

rusteella voidaan todeta että, sekä kunnat että yritykset suhtautuvat hyvin varovaisesti 

tulevaisuuteen. Esimerkiksi Mikkelin kaupungin kunnanjohtaja Kimmo Mikander 

sanoo, ettei ole varmuutta siitä, mikä on valtionosuuksien taso tulevina vuosina. Hän 

pitää maltillista kasvua ja kustannusten hallintaa tässä vaiheessa hyvin tärkeinä asioina 

kaupungin talouden hallinnassa. (Ahdelma 2011, 2.)  

 

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Ulla Lehmijoki muistuttaa Härkö-

sen artikkelissa (2011, 36), että talouskehityksen ennakointi on nykyisin hyvin vaikeaa 

sekä ammattilaisille että kotitalouksille. Nykyisin taloudesta on tullut entistä moni-

mutkaisempaa ja verkottuneempaa. Paras tapa varautua muutoksiin on suunnitella 

omaa talouttaan tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. Silloin oma tilanne ja mahdollisuu-

det tulevat kartoitettua. Kannattaa ajatella kotitalouden elinkaarta eli suunnitella, mi-

ten elämänkulun eri vaiheet ryhmittyisivät järkevästi. (Härkönen 2011, 36 - 38.) 

 

Tilastokeskuksen 27.9.2011 julkaiseman Kuluttajabarometrin mukaan myös kuluttaji-

en luottamus talouteen on hyvin alhaalla ja laskee edelleen. Luottamusindikaattori oli 

syyskuun lopussa 2011 2,3 pistettä, kun se viime vuonna oli vahvimmillaan 22,2 pis-
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teessä. Kuviosta 3 on nähtävissä kuluttajien luottamuksen kehitys vuodesta 2000 alka-

en. 

 

KUVIO 3. Kuluttajien luottamusindikaattori (Tilastokeskus 2011a) 

 

Kuluttajien luottamusindikaattori sisältää neljä osatekijää, joita ovat omat säästämisen 

mahdollisuudet, näkemykset omasta taloudesta, odotukset yleisestä talouden kehityk-

sestä Suomessa ja työttömyyskehitys. 

 

 

KUVIO 4. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 

(Tilastokeskus 2011a) 

 

Syyskuun kyselytutkimuksen mukaan arviot omista säästämismahdollisuuksista py-

syivät vielä valoisina, kun kaikilla muilla osa-alueilla tulevaisuus nähtiin edelliskuu-
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kautta synkempinä. Kuviosta 4 havaitaan, että usko omaan talouteen on heikkenemäs-

sä. Työttömyyden pelko vahvistui yli vuoden 2009 tason. Koko Suomen talouden ke-

hitys arvioitiin vuotta 2008 synkemmäksi. Erityisesti työttömyyden kasvu huolettaa 

suomalaisia ja peräti 58 % kuluttajista arvioi työttömyyden kasvavan. (Tilastokeskus 

2011a.) 

 

3.2 Nuoret kuluttajina 

 

Kuluttajakäyttäytymisen muovautuminen alkaa nyky-yhteiskunnassa jo lapsen synnyt-

tyä. Uudelle tulevalle perheenjäsenelle hankitaan koko joukko kuljetusvälineitä, pu-

keutumiseen ja syömiseen sekä lasten hoitoon liittyviä tavaroita. Hankintojen joukossa 

saattaa olla esimerkiksi tilavampi asunto tai auto. Alkuvuodet pieni lapsi kuluttaa vä-

lillisesti vanhempiensa kautta, mutta jo tässä vaiheessa kulutusmenot saattavat olla 

varsin suuria. (Autio & Paju 2005, 6.) Pieni ihminen omaksuu vaikutteita mainoksista 

televisiossa ja katukuvasta sekä vanhempiensa kulutustottumuksista.  Kulutuskulttuuri 

on jatkuvasti läsnä arjen kokemuksellisessa ja visuaalisessa arkipäivässä. Lapsen kulu-

tuspäätösten harjoittelu alkaa jo varhaisessa vaiheessa ja jo viisivuotias tuntee tuote-

merkit ja kännykkämallit. Hyvin pian lapset alkavat vaikuttaa myös vanhempiensa 

ostopäätöksiin. (Autio & Paju 2005, 6; Itkonen 2009, 19.) Ensimmäiselle luokalle 

siirryttäessä lapsen elinpiiri laajenee, ystävien määrä lisääntyy sekä heidän vaikutuk-

sensa lapsen käyttäytymiseen kasvaa. Kengännauhojen solmimisen, perunoiden kuo-

rimisen ja liikenteessä liikkumisen lisäksi opetellaan myös kännykän ja rahan käyttöä. 

Alaluokilla lapsi opettelee ahkerasti lukemisen, kirjoittamisen ja ympäristö- sekä 

maantiedon asioita, mutta samalla siinä ohella opitaan huomaamatta myös kulutus-

käyttäytymistä. (Autio & Paju 2005, 6 - 11.)  

 

Jo 9 - 11-vuotiaat suosivat samoja vaatteita, kännyköitä ja pelejä, mitä on kavereilla-

kin. Koulukavereilla ja medialla on suuri vaikutus lapsen ostopäätöksiin. Tavallaan 

tällainen oikea kuluttaminen on tärkeää varsinkin nuorille ja se ikään kuin helpottaa 

jäsentymistä sosiaalisiin verkostoihin. (Itkonen 2009, 19 - 20.) Itkosen haastattelema 

Terhi-Anna Wilska (2011, 34) toteaa, että muotituotteita ostavat eniten nuoret naiset, 

joilla ei ole vielä saavutuksia esimerkiksi työelämässä. Muoti on yksi elämän kilpailu-

kentistä ja sen avulla halutaan nostaa omaa sosiaalista asemaa. (Itkonen 2011, 34.) 
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Wilska (2010, 127) mukaan tietoliikennekulutus on yhtä suosittua sekä tyttöjen että 

poikien keskuudessa. Nuoret käyttävät tietokonetta paljon sosiaalisiin tarkoituksiin, 

kuten chattailuun ja muuhun verkkoyhteisöosallistumiseen. Pojat ovat kuitenkin tyttö-

jä innostuneempia teknisistä laitteista ja niiden omistuksesta. (Wilska 2010, 127.) 

Myös sosiaalinen media on aivan uudenlainen mainospaikka, jossa markkinointiviestit 

leviävät nopeasti. Muotibloggaajien mielipiteitä seurataan tiiviisti ja viimeaikoina 

onkin viritelty keskustelua siitä, ovatko Facebook, Twitter ja blogisivut menneet ta-

voittavuudessaan perinteisen mainonnan ohi. (Nykänen 2011, 36 - 37.) 

 

 Nykynuoret ovat varttuneet materiaalisesti vauraassa elinympäristössä. Kulutus ja 

rahankäyttö ovat siten varsin olennainen ja luonnollinen osa nykynuorten elämää. 

Kuitenkin nykynuorilla on tietoisuus kulutusyhteiskunnan aiheuttamista ympäristöon-

gelmista. Nykyään voidaan todeta myös ”vihreän kuluttajuuden” arkipäiväistyneen 

nuorten elämään. Nuoret ovat kasvaneet yhteiskunnassa, jossa ympäristöasiat ovat 

esillä esimerkiksi mediassa lähes päivittäin.  Siksi lähes kaikki tiedostavat jollakin 

tasolla ympäristöongelmat ja niiden aiheuttajat, vaikka niitä ei välttämättä oteta huo-

mioon omassa kulutuksessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. (Haanpää 2005, 118 - 131.) 

Vaikka nuoria pidetään hyvin kulutuskeskeisinä, heidän kulutusmahdollisuuksiaan 

rajoittavat opiskelu, työmarkkinoiden määrä- ja osa-aikaisuus, pienituloisuus sekä 

nuorilla aikuisilla asunnon ja auton hankinta. Joillakin saattaa olla ajankohtaisena 

asiana myös perheen perustaminen. Nuorille rahatalouden hallinta merkitsee usein 

tasapainoilua lukuisten kulutustarpeiden ja rajallisten kulutusmahdollisuuksien välillä. 

Tutkimuksen mukaan näin kokevat sekä opiskelevat että ansiotyössä käyvät nuoret. 

(Peura-Kapanen 2005, 30.)  

 

Myllyniemi ym. (2005, 27) toteavat, että nykyaikaiselle nuorelle kuluttajalle ei riitä 

perustarpeiden tyydyttäminen, vaan kulutus liittyy olennaisesti myös elämäntyyliin ja 

yhteisöllisyyteen. Nuoren kuluttajan kuva rakentuu taloudellisten, kulttuuristen ja so-

siaalisten pääomien yhteispelistä. Rahankäytön ohella kuluttaminen on yhä enemmän 

merkitysten, mielikuvien, ihmissuhteiden ja ajan kuluttamista. (Myllyniemi ym. 2005, 

27 - 28.) Myös Peura-Kapanen (2005, 31) toteaa, että nuorten kulutukselle näyttäisi 

olevan tunnusomaista halu nauttia elämästä. Nuoret toteavat, että rahaa käytetään 

myös turhuuksiin ja sellaisiin asioihin, joita voitaisiin helposti karsia. Nuoret mainit-

sevat esimerkiksi ravintola- ja kahvilakäynnit, makeisten, levyjen ja vaatteiden han-

kinnat sekä elokuvissa käynnit. Osalle nuorista, etenkin monille nuorille miehille, auto 
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näyttäisi olevan kulutushyödyke, joka kuuluu välttämättömiin hankintoihin. Vaikka 

kaikilla opiskelevilla nuorilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kuluttaa, silti myös 

he painottavat elämästä nauttimisen tärkeyttä. (Peura-Kapanen 2005, 30 - 31.) 

 

Wilskan mukaan (2010, 129) vertaillessa poikien ja tyttöjen asenteita kulutukseen 

useimmissa tutkimuksissa toistuu poikien laatutietoisuus ja tyttöjen hinta- ja tyylitie-

toisuus. Tytöt harrastavat enemmän katselemista ja kaupoissa kiertelyä. Pojat ja mie-

het lähtevät usein ostoksille, kun he suunnittelevat jotain erityisiä hankintoja. Wilska 

toteaa vielä, että tutkimusten mukaan pojat ovat usein materialistisempia kuin tytöt ja 

pitävät taloudellisia asioita elämässään tärkeämpinä kuin tytöt. (Wilska 2010, 129.) 

 

Nuorten rahankäyttöä tarkastellessa onkin otettava huomioon monet yhteiskunnassa ja 

perheinstituutiossa tapahtuneiden muutosten vaikutukset. Esimerkiksi muutoksia ku-

luttajakäyttäytymiseen on tuonut uudenlainen urbaaniympäristö, jossa palvelut keskit-

tyivät tietylle alueelle ja lisäsivät näin merkittävästi kulutusmahdollisuuksia. (Saarinen 

2001, 36.) Nykyisin kauppakeskukset suunnitellaan ja rakennetaan yhtenäisiksi ja 

viihtyisiksi koko perheen ostosparatiiseiksi. Ostosten lomassa voi esimerkiksi viihtyä 

lehtien ja tv-kanavien parissa kauppakeskuksen leponurkkauksessa. (Kauppakeskus 

Stella 2011.)  

 

Mielenkiintoisen piirteen nykykuluttamiseen kuuluu osalla nuorista päätös vähemmäs-

tä kuluttamisesta. Se ilmenee ekologis-eettisenä liikehdintänä. Nykyisin nuoret viestit-

tävät kulutuskriittistä toimintaa paljon esimerkiksi verkkosivujen välityksellä. Esimer-

kiksi Luonto-Liitto ry pitää yllä Kulutus.fi-sivustoa, jolla joukko eko-orientoituneita 

nuoria jakaa viikoittain ajatuksiaan ryhmäblogin muodossa. Toiminnan tarkoituksena 

on tarjota vaihtoehtoisia, kestävämpiä näkökulmia kaikkialla vellovan kulutuskeskei-

sen viestinnän rinnalle. Luonto-Liitto on myös koordinoinut jo vuosien ajan Älä osta 

mitään -päivää. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota ympäristön kuormittumi-

seen ja kannustaa ihmisiä ylimääräisen tavarankulutuksen vähentämiseen. (Luonto-

Liitto ry 2011.) 
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4 HENKILÖKOHTAINEN TALOUS 

 

Ihmisen koko elämänkaaren tutkiminen antaa nuorisotutkimukseen ja talouden hallin-

nan tarkasteluun laajempaa perspektiiviä. Rahan tarve ja sen myötä oman talouden 

hoitamiseen kuuluvat asiat vaihtelevat elämänkaaren eri vaiheissa. Luonnollisesti ra-

hantarve on erilainen riippuen siitä, missä vaiheessa siirrytään koulusta opiskelijaelä-

mään ja/tai työelämään. Lisäksi pitää tarkastella, kuinka työ ja perheen perustaminen, 

koulutus, työura (kokopäivä, osa-aika ja pätkätyöllistyminen) sekä eläkkeelle siirty-

minen jaksottuvat (luku 1). 

 

Yleisesti talouden kulmakiviksi voidaan määritellä omien menojen tarkkaileminen, 

säästäminen ja rationaalisten ostopäätösten teko. Taloussuunnittelussa on tärkeää va-

rautua yllättäviin menoihin sekä kartoittaa asumiseen liittyviä kustannuksia ja suunni-

telmia sekä muistaa vakuuttaa oma omaisuus esimerkiksi ottamalla kotivakuutus. On 

myös huolehdittava siitä, että korvaussummat ovat riittävät. (Talousviesti.fi 2011.) 

 

4.1 Oman talouden hallinnan keinoja 

 

Oman talouden hallintaan kuuluu tulojen, elämisen kustannusten ja muiden menojen 

kartoittaminen sekä varautuminen yllättävien menojen varalta. On hyvä tarkkailla 

omaa talouttaan, huomatakseen tarpeeksi ajoissa rahojen riittämättömyyden. Omaa 

taloudellista hyvinvointia lisää myös se, että varautuu myös yllättävien menojen varal-

ta. Suositeltavaa on budjetoida omat menot pitkällä aikavälillä. Yksinkertaisinta on 

kirjata omat menonsa ja tulonsa ylös. Peura-Kapasen (2005, 39) mukaan nuorilla ei 

ole tarpeeksi motivaatiota rahatalouden seurantaa varten. Kuitenkin Sampo Pankin 

kesällä 2011 tekemän tutkimuksen mukaan nuoret hoitavat pankkiasioitaan verkossa 

lähes viikoittain. Tutkimuksesta ilmeni, että myös mobiilipankin käyttö on yleisty-

mässä nuorten keskuudessa. (Sampo Pankki 2011.)  

 

Nuoret nostavat käteistä rahaa kontrolloidakseen rahankäyttöään. Esimerkiksi rahaa 

nostetaan tililtä vain se määrä, minkä voi kuluttaa ravintolassa. Käteisnostoihin voi 

liittyä myös omat haittansa, koska korttiautomaatilta voi nostaa alimmillaan vain kak-

sikymmentä euroa. Helposti käy niin, että pieniä ostoja tehtäessä tuhlataan nopeasti 

loputkin rahat. On tärkeää seurata käteisnostoja ja pankkikorttimaksuja varmistaak-

seen, ettei tilinylityksiä tapahdu. Saadakseen tarkemman kuvan siitä, mihin tarkoituk-
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Taloussuunnitelma

• Mieti paljonko sinulla 

on rahaa käytettävissä 

viikoittain, päivittäin 

ja kuukausittain

• Kartoita, mistä voisit 

saada lisätuloja

• Tee 

säästösuunnitelma; 

pienistäkin tuloista 

kannattaa säästää 

yllättäviä menoja 

varten

• Pyri olemaan 

realistinen 

Menojen tarkkailu

• Voisiko jostain   
menoista tinkiä

• Mistä saa opiskelija-
alennusta

• Käytä hyväksi: 
kirjastonpalveluja,      
vaatteiden , tavaroi-
den kierrätystä

• Kartoita yhteiskulje-
tuksia ja hankintoja 
kaveriporukan kanssa

• Vertaile hintoja

• Mieti tarkkaan 
ostosten 
tarpeellisuutta

Talouden 
seuranta

• Tarkkaile talouttasi, 
jotta huomaat 
ajoissa, että rahasi 
ovat loppumassa

• Kun otat 
taloudenhoidon 
päivittäiseksi 
tavaksi, eivät raha-
asiat pyöri 
jatkuvasti mielessä 
ja talouden hoito ei 
tunnu pakkopull-
alta

siin rahat menevät ja miten menot jakautuvat, olisi hyvä pitää erillistä kirjanpitoa. In-

ternetissä on esimerkiksi Nuorisoasuntoliiton sivuilta saatavilla budjettilaskuri, jolla 

nuori voi suunnitella menonsa kuluryhmittäin. Samalla se toimii myös seurannan työ-

kaluna. (Nuorisoasuntoliitto ry 2010.) 

 

Tiliotteen tarkistamista esimerkiksi internetin kautta pidetään yleisesti kuluttajien kes-

kuudessa varsin riittävänä toimenpiteenä omien rahatapahtumien seurannassa. Rahata-

louden seuranta tapahtuu useimmiten päivittäisen, viikoittaisen tai kuukausittaisen 

maksujen maksamisen yhteydessä. Internetin kautta varmistetaan nopeasti, että rahat 

riittävät laskuihin tai että tilillä on rahaa suoraveloituksessa olevien laskujen verran. 

Samassa yhteydessä voidaan arvioida, minkä verran jää rahaa käytettäväksi muuhun 

kulutukseen. Tämä suunnittelu on siis hyvin lyhytjänteistä. (Peura-Kapanen 2005, 40.) 

Tiliote on hyvä tarkistaa aina, jotta esimerkiksi ostosten veloitukset ovat oikein.  

 

KUVIO 5. Ota talous hallintaan (Svartström 2011) 

 

Oheisessa kuviossa 5 on muutamia vinkkejä, joilla nuori voi tarkkailla oman talouden 

hallintaa. Kokemuksen myötä rahatalouden hallinta onnistuukin varsin rutiininomai-
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sesti. Talouden suunnitelmallisuuden tärkeys kuitenkin korostuu varsinkin elämän 

muutostilanteissa. Taloudellisen hyvinvoinnin merkitys on kasvanut nykyisessä kulu-

tusyhteiskunnassa. Talouden hallinta kuuluu olennaisena osana elämänhallintaan ja 

sillä on vaikutusta muille elämän osa-alueille. Raha-asioiden suunnittelusta on hyötyä 

Raha-asiat.fi (2011a) mukaan mm. seuraaviin asioihin: 

 

 oma taloudellinen tilanne selviää 

 tarpeet tulee asetettua tärkeysjärjestykseen 

 rahat riittävät paremmin 

 ei synny turhia kuluja raha-asioiden hoidosta 

 taloudellinen osaaminen kasvaa 

 yhteisymmärrys perheenjäsenten kesken 

 turvallisuuden tunne lisääntyy 

 aikaa säästyy. 

 

Kirjanpidon avulla voidaan hahmottaa esimerkiksi ns. turhuuksia. Kun esimerkiksi 

makeisiin tai virvoitusjuomiin mennyt rahamäärä nähdään konkreettisesti, on näitä 

menoja helpompi karsia. Toisaalta moni pyrkii juuri välttelemään kirjanpitoa omista 

menoistaan, koska ei yksinkertaisesti haluta nähdä sitä, mihin kaikkeen rahaa kuluu. 

(Peura-Kapanen 2005, 41 - 42.)  

 

4.2 Nuorten tulojen rakenne 

 

Suomessa poikkeuksellisen moni opiskelija työskentelee opintojen ohessa. Tilastokes-

kuksen (2011) artikkelin mukaan vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 

työssä käyviä opiskelijoita oli lukukauden aikana 37,1 %. Vastaava luku vuonna 2008 

oli peräti 42,7 %. Kun näin suuri osa on työssä jo lukuvuoden aikana, on varsin vaike-

aa määrittää ajankohtaa, milloin suomalaiset opiskelijat varsinaisesti siirtyvät työelä-

mään. (Lehto 2011.) 

 

Hieman ristiriitaista on se, että viime aikoina on paljon puhuttu opiskelijoiden työelä-

mään siirtymisen nopeuttamisesta ja samalla ollaan oltu huolestuneita myös siitä, hi-

dastaako ja haittaako työssäkäynti nuoren opiskeluja. (Lehto 2011.) Opintojen pitkit-

tyminen saattaa myös johtaa opintojen keskeyttämiseen. Etelä-Suomen Sanomien 
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(2011) pääkirjoituksessa mainitaan Riitta Kaliman tuoreesta tutkimuksesta, joka sel-

vitti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä. Ka-

liman tutkimuksen mukaan vain alle puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista suoritti 

tutkintonsa seitsemän vuoden aikana. Tavoitteenahan on, että korkeakouluopiskelut 

saatetaan päätökseen 4 - 5 vuodessa. Kaliman mukaan myös yliopisto-opintojen vii-

västymisen syynä on nuorten ansiotyössä käynti opintojen ohessa.  

 

Joillakin aloilla on jo nyt pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja osaajista. Siksi mm. 

tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoita houkutellaan työnantajien taholta siirtymään 

työelämään ennen kuin opiskelija valmistuu. (Etelä-Suomen Sanomat 2011.) Työelä-

mässä mukana oleminen antaa kuitenkin nuorille lisäansioita, koska opintotuki ei yk-

sinkertaisesti aina riitä opiskelijan ainoaksi tulonlähteeksi (Etelä-Suomen Sanomat 

2011). Lisäksi työpaikkoja haettaessa työnantajat antavat suurta arvoa nuoren työko-

kemukselle (Lehto 2011). 

Tilastokeskuksen Nuori tasa-arvo -julkaisusta ilmenee, että nuorten työasenteet eivät 

ole parissakymmenessä vuodessa muuttuneet aiempaa kielteisempään suuntaan. Työ 

on nuorille edelleen tärkeä asia ja myös nuorten sitoutuminen omaan työpaikkaansa 

on tilastojen mukaan kasvussa. (Turun Sanomat 2011.) 

4.2.1 Kesätyö ja työelämään tutustuminen 

 

Kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä portti aikuisuuteen. Siinä opetellaan työelämän 

sääntöjä ja vaatimuksia. Nuoret kokevat tulevansa arvostetuiksi ja saavat uskoa omaan 

pärjäämiseensä elämässä. (Honkamaa 2011.) Monet nuoret aloittavat kesätyön hake-

misen jo tammikuussa. Nuoret, joilla on ammatillinen koulutus, saavat työtä helpom-

min kuin peruskoulussa olevat nuoret. Siksi esimerkiksi Mikkelin kaupungilla oli 

vuonna 2011 kesätyökampanja, jonka avulla kaupunki pystyi palkkaamaan lähes 400 

nuorta kesäksi töihin. Kampanjassa oli mukana myös alueen yrityksiä, jotka lahjoitti-

vat noin 40.000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen.  Näillä varoilla nuoret työllistettiin 

kaupungin eri yksiköiden tehtäviin. (Mikkelin kaupunki 2011.) Myös monet yritykset 

toteuttavat tärkeää yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla nuorille kesäksi töitä. Esimer-

kiksi Osuuskauppa Suur-Savolla on joka kesä Tutustu työelämään ja tienaa -

harjoitteluohjelma, joka koskee 15 vuotta täyttäneitä peruskoululaisia ja lukiolaisia. 

Työjakso kestää kaksi viikkoa ja harjoittelu voidaan sijoittaa kesä - elokuun väliselle 

ajalle. (Lattunen 2011.) 
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Kesätyötilanne oli erittäin hyvä vuonna 2011 koko Mikkelin seutukunnalla ja töitä oli 

tarjolla runsaasti. Ilkka Pulkkinen työvoimatoimistosta kertoo Honkamaan artikkelis-

sa, että nuoret arvostavat työtä ja heillä on työhaluja. Tänä päivänä nuorille on tärkeää, 

että he saavat hyvää työkokemusta mukavassa työporukassa. He tietävät, mitä tahtovat 

ja haluavat sitoutua hyvänä pitämäänsä yritykseen töihin. Nuoret haluavat myös käyt-

tää kielitaitoaan ja muuta osaamistaan. Palkka ei välttämättä ole suurin tekijä, mikä 

vaikuttaa työpaikan valintaan. (Honkamaa 2011.) 

Työsopimus kannattaa solmia kirjallisesti, jotta pystytään luotettavasti todistamaan, 

mitä työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu. Alakohtaisia sopimuslomakkeita on 

hyvä käyttää, jotta kaikki lain vaatimat ja alan merkittävät ehdot tulisi huomioiduiksi 

sopimuksessa. Kirjallisen työsopimuksen sisällöstä tulee ilmetä vähintään seuraavat 

asiat: 

 

 Työnantajan ja työntekijän nimi ja kotipaikka 

 Työsopimuksen alkamisajankohta  

 Määräaikaisen sopimuksen kesto ja peruste 

 Työntekopaikka 

 Koeajan pituus 

 Pääasialliset työtehtävät 

 Työehtosopimus, jota työhön sovelletaan 

 Palkan maksukausi ja palkan määräytymisperusteet 

 Säännöllinen työaika 

 Vuosiloman määräytyminen 

 Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste 

 Kuukauden tai sen ylittävän ulkomaantyön osalta: työn kesto, palkkavaluutta, 

rahakorvaukset, luontaisedut ja kotiuttamisen ehdot. 

 

Kirjallinen työsopimus antaa työnantajasta luotettavamman kuvan ja edesauttaa työn-

tekijän sitoutumista ja työmotivaatiota. Työnantajan on myös työntekijän pyynnöstä 

annettava työsuhteen päätyttyä viipymättä kirjallinen työtodistus. (Työsuojeluhallinto 

2011.)   
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4.2.2 Yhteiskunnan tukimuodot 

 

Yhteiskunta tukee nuoria Kelan myöntämillä tuilla mm. opiskelu- ja varusmiesaikana. 

Kelan myöntämien toimeentulotukien tarkoituksena on antaa perusturvaa silloin, kun 

muut tulot ovat elämäntilanteen vuoksi pienet. Oppilaitokseen hyväksytyllä päätoimi-

sella opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan myöntämää opintotukea, joka koostuu 

opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Tuen saamisen ehtona 

on myös, että opiskelijalle kertyy tarpeeksi opintosuorituksia määritellyn tukiajan 

puitteissa. Lisäksi opiskelija voi saada koulumatkatukea ja ateriatukea. Jos opiskelija 

on käyttänyt opintotukensa enimmäistukiajan puitteissa loppuun, voi hän hakea yleistä 

asumistukea ja kunnan myöntämää toimeentulotukea. (Kela 2011a.) 

 

Opiskelijalle maksettava asumislisä on verovapaata tuloa. Opintoraha, kesätyöansiot 

ja esimerkiksi osa-aikatyön ansiotulot ovat veronalaista tuloa ja vaikuttavat lopullisen 

veron määrään. Opintorahan suuruus riippuu opiskelijan opintoasteesta, iästä, asu-

mismuodosta sekä siviilisäädystä. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada 

opintorahaa ja asumislisää. Jos tuloraja ylittyy, tuen ja asumislisän joutuu maksamaan 

takaisin niin monelta kuukaudelta kuin tukea on maksettu liikaa. (Salmikivi 2011, 24 - 

27.) 

Opintotukeen on tullut muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.8.2011. Osa näistä muu-

toksista koskee kaikkia opiskelijoita, osa vain korkeakouluopiskelijoita tai lukiolaisia. 

Näiden uudistusten takana on lähinnä se, että opiskelija saataisiin nopeasti työelä-

mään. (Kela 2011a.) 

Asevelvollinen saa varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaessaan päivärahaa. Lisäksi 

Kela voi maksaa palveluksessa olevalle ja hänen omaisilleen sotilasavustusta. Kelan 

kautta haettavia sotilasavustuksen muotoja ovat perusavustus, asumisavustus, ela-

tusapu, erityisavustus ja opintolainan korkoavustus. (Kela 2011b.)      

 

4.2.3 Viikko- ja kuukausiraha sekä muut käyttörahan lähteet 

Nuoret saavat käyttörahaa myös vanhemmiltaan ja sukulaisiltaan. Nordean Taloustut-

kimuksella 9.10.2007 teettämän haastattelututkimuksen mukaan kuusi kymmenestä 13 

- 17-vuotiaasta suomalaisnuoresta saa vanhemmiltaan säännöllisesti käyttörahaa. Kes-
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kimäärin näillä tutkimukseen osallistuneilla teini-ikäisillä oli 48 euroa käytettävissään 

kuukausittain. (Svartström 2007.) 

Wilska mainitsee (2010, 125), että poikien oman rahan kokonaismäärä lisääntyy iän 

myötä tyttöjä nopeammin. Wilska arvelee yhdeksi syyksi sen, että pojat saavat her-

kemmin rahaa kodin ulkopuolelta esimerkiksi lahjana tai palkkiona. Wilska arvelee, 

että tämä voi johtua siitä, että pojille on vaikeampi ostaa tavaroita ja siksi monesti 

annetaan rahalahja. Pojat myös ansaitsevat tyttöjä enemmän rahaa kesätöistä. Wilska 

esittää myös mielenkiintoisen toteaman, että ”poikia hemmotellaan rahalla ja tavaralla 

hieman useammin kuin tyttöjä ja lisäksi heidän on helpompi saada vanhemmat myön-

tymään ostopyyntöihinsä”. (Wilska 2010, 125 - 126.) 

Nuoret myös turvautuvat rahan lainaamiseen ystäviltä herkemmin kuin vanhemmat 

sukupolvet. Nuorille ystävyyssiteet ovat tärkeitä, joten heihin turvaudutaan myös ta-

loudellisessa ahdingossa. Nämä yksityiset lainat ovat vaihtoehto hetkelliseen rahapu-

laan, mutta velkakierteessä olevalle nuorelle huono tapa hoitaa asioitaan. Esimerkiksi 

virallisissa järjestelmissä toimeentulotukea haettaessa näitä epävirallisia velkasuhteita 

ei huomioida. (Saarinen 2001, 50.) 

4.3 Nuorten säästäminen 

Säästösuunnitelma on hyvä laatia realistisesti. Nuori voi miettiä, paljonko aikoo tai 

voi laittaa säästöön, ja tämä summa siirretään esimerkiksi eri tilille. Tämän jälkeen 

käyttötilille jää se summa, minkä voi kuluttaa kuukauden aikana. Myös pienistä sum-

mista voi säästää yllättäviä menoja varten. (Peura-Kapanen 2005, 21 - 48.) 

Nordea pankin (2007) teetättämän tutkimuksen mukaan säästämistä arvostetaan nuor-

ten keskuudessa. Sekä tytöt että pojat pitävät säästämistä tarpeellisena. Silti pojat sääs-

tävät hieman tyttöjä enemmän. Wilska kuitenkin toteaa, että suurta eroa tyttöjen ja 

poikien välillä ei kuitenkaan ole säästämisen suhteen. (Svartström 2007; Wilska 2010, 

130.) 

Nuorten säästäminen on hyvin tavoitteellista. Koska kulutuksen kohteet eroavat poiki-

en ja tyttöjen välillä, myös säästökohteet eroavat jonkin verran. Tytöt säästävät mat-

koihin, kalliimpiin vaatteisiin ja opiskelua varten. Poikien säästökohteita ovat esimer-

kiksi tietokone, mopo ja auto. (Svartström 2007.) 
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Tuoreimman tutkimuksensa nuorten säästämisestä Nordea Pankki toteutti kesällä 2011 

Internetissä. Tämän tutkimustuloksen mukaan nuorilla, jotka säästivät, oli muita ikä-

ryhmiä selvempi tavoite säästämiselleen. Säästämisen kohteita olivat mm. tietokone, 

vaihto-oppilasvuosi tai lomamatka. Myös oman kodin hankinta oli korkealla nuorten 

toivelistalla. Seitsemällä kymmenestä oli jotain säästöjä. Kolme kymmenestä ei kui-

tenkaan säästä lainkaan. Näistä säästämättömistä nuorista 94 %:lla ei ole ylimääräistä 

rahaa, jota voisi säästää. Tämä selittyy sillä, että tästä ikäluokasta monet elävät opinto-

tuen varassa. Säännöllisesti säästävien nuorien tärkeimmäksi motiiviksi säästämiselle 

nousi taloudellisen riippumattomuuden turvaaminen. Tutkimuksen mukaan 36 pro-

senttia nuorista kertoi saaneensa kimmokkeen säännölliselle säästämiselle vanhempi-

en esimerkistä. Viidennes nuorista aikuisista oli saanut säästämisen alkupääoman lah-

jaksi saamistaan rahoista. Tutkimuksen mukaan nuoria kuitenkin kiinnostavat muiden 

ikäluokkien kanssa yhtenäiset säästämisen kohteet, kuten tilisäästäminen, rahastot, 

osakkeet ja asuntosäästäminen. Eläkesäästämisestä nuoret eivät kuitenkaan innostu. 

Syy siihen on todennäköisesti se, että eläkeasiat tuntuvat nuorista vielä kovin kaukai-

silta omasta elämäntilanteesta katsottuna. (Numminen 2011.) 

 

4.4 Nuorten menojen rakenne ja suhtautuminen rahan käyttöön 

 

Kulutus on tullut tärkeäksi osaksi elämäntapaa ja niukasti käyttörahaa saava nuori 

ajautuu Wilskan mukaan helposti nuorisokulttuureiden ulkopuolelle. Varsinkin syrjäy-

tymisen riski kasvaa etenkin suurissa kaupungeissa. (YLE Uutiset 2011.) Mannerhei-

min lastensuojeluliiton ja Kotivinkki-lehden (2010) Webropol-kyselyn perusteella 

perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa nuorten mielestä vapaa-ajan osallistumismah-

dollisuuksiin, perheen sisäisiin ja kaveripiirin sosiaalisiin suhteisiin. Joka kymmenes 

vastanneista koki jääneensä kaveriporukan ulkopuolelle perheen huonon taloudellisen 

tilanteen takia. Nuoret ovat hyvin tarkkasilmäisiä siitä, miten varallisuus tai varatto-

muus on näkyvissä.  Tutkimuksessa mm. mainittiin, että perheen rahatilanteesta ker-

tovat nuoren ulkonäkö ja vaatteet. (Nikkinen 2010, 4.) Tutkimusyhtiö 15/30 Resear-

chin toimitusjohtajan ja tutkijan Markus Keräsen mukaan nykyisin on tosiasia se, ettei 

monella 15 - 16-vuotiaalla nuorella ole varaa käydä kahviloissa. (YLE Uutiset 2011.) 

Nikkinen (2010, 8) mainitsee kahvilassa käymisen lisäksi myös, ettei ole varaa käydä 

vapaa-ajalla kavereiden kanssa elokuvissa tai ostoksilla. Lisäksi nuorten tekemistä 

kaventaa se, että harrastuksista joudutaan säästämään. (Nikkinen 2010, 8.) Keränen 
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huomauttaa, että vähävaraiset nuoret kokoontuvat halpojen hampurilaisten ääreen 

(YLE Uutiset 2011). 

 

Tutkijat arvioivat Ylen uutisissa, että neljänkymmenen euron käyttöraha saattaa kuu-

lostaa pieneltä summalta, mutta pitkälti rahan käyttöön ja sen riittävyyteen liittyy se, 

mitä sillä pitäisi saada. Wilska muistuttaa, että yleisimmin nuorten ei tarvitse maksaa 

viikko- tai kuukausirahastaan esimerkiksi harrastuksia tai puhelinmaksuja, vaan raha 

on tarkoitettu esimerkiksi omia vapaa-ajan kuluja varten. Nuorten rahantarvetta ja 

rahojen riittävyyttä onkin hankala tutkia, koska pitäisi samalla kartoittaa se, missä 

asioissa vanhemmat pystyvät taloudellisesti tukemaan nuorta. (YLE Uutiset 2011.)  

 

Keränen toteaa Ylen haastattelussa, että vanhemmat sukupolvet arvostavat rahaa ja 

materiaa. Tämä johtuu siitä, että puute on lisännyt arvostusta. Nykynuoret ovat kasva-

neet kuitenkin vauraammassa ympäristössä kuin aiemmat sukupolvet, joten heidän 

arvostuksensa kohdistuvat tulevaisuudessa rahan sijasta enemmän esimerkiksi kiireet-

tömyyden, luovuuden ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin. (YLE Uutiset 2011.) Tämä 

tulee selvästi esille myös Nuorten Paneeli 2011 -tutkimuksessa. Nuoret kyllä nostivat 

rahan ja toimeentulon yhdeksi korjausta vaativaksi asiaksi, mutta silloin nuoret huo-

lehtivat oman perheensä ja vanhempien toimeentulosta. Nuorten Paneeli 2011 - tutki-

muksesta ilmenee, että raha hyvinvoinnin lähteenä nimenomaan kuluttamisen kuten 

esimerkiksi uusien vaatteiden ostamisen osalta merkitsee nuorille loppujen lopuksi 

hyvin vähän. Nuoret korostavat elämässä pärjäämisen tärkeyttä hyvinvoinnin lähteenä. 

Tällä nuoret tarkoittavat halua onnistua koulussa ja opinnoissa tai harrastuksissa. Nuo-

rille on tärkeää myös vaikuttaminen ja osallistuminen ja se, että he saavat päättää 

omista asioistaan. Tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä nuorille ovat kaverien tuoma tuki ja 

seura sekä oma perhe. (Isoaho 2011, 23.) 

 

Menojen rakennetta tutkittaessa on otettava huomioon, että poikien ja tyttöjen kulu-

tuksen kohteilla on selkeitä eroja jo alakouluiässä. Sitä vastoin kulutuksen määrässä ei 

ole paljoa eroa. Tytöillä kuluu vaatteisiin ja kahvilakäynteihin enemmän rahaa kuin 

pojilla. Sosiaalisuudessa onkin suurin sukupuolten kulutuksen selkein ero. Tytöt ja 

naiset käyvät useimmiten vaateostoksilla kavereiden kanssa. Pojilla vapaa-ajan menot 

ovat suurempia, koska poikien kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat esimerkiksi viihde-

teknologia ja erityisesti tietokonepelit. Lisäksi teini-iässä pojat kuluttavat kulkuneu-

voihin ja niillä liikkumiseen enemmän rahaa kuin tytöt. Pojat ovat myös merkki- ja 
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laatutietoisia, koska he ostavat teknisiä laitteita, esimerkiksi hifilaitteita, ja vertailevat 

samalla tuotteiden hinnan ja laadun suhteita. Kulutuksen määrä ei kuitenkaan nouse, 

vaikka pojat ostavat suhteessa kalliimpia tuotteita, koska niitä ostetaan harvemmin. 

Teini-iässä tytöt kuluttavat erilaisiin hygieniatuotteisiin jopa yli kolme kertaa enem-

män rahaa kuin pojat. Koulutuksen kustannuksiin ja kurssimaksuihin tytöt osallistuvat 

poikia enemmän. Molemmat sukupuolet kuluttavat makeisiin, herkkuihin ja matkapu-

helimeen suunnilleen yhtä paljon rahaa. Myös tietoliikenteeseen tytöt ja pojat käyttä-

vät lähes saman verran rahaa ja tässä jopa tytöt hieman poikia enemmän. Tämä johtuu 

mm. siitä, että tietokonetta käytetään paljon mm. verkkoyhteisöosallistumiseen. 

(Wilska 2010.) Koneellistunut viestintä merkitseekin nuorille jatkuvaa rahanmenoa. 

Kännykän hankinnan jälkeen seuraa matkapuhelinlaskut. Juuri näistä matkapuhelin-

laskuista saattaa alkaa nuorten ensimmäiset maksuongelmat. (Saarinen 2001,46 - 48.)  

 

4.5 Nuorten maksuhäiriöt 

Nuoren talouden hoidon sotkee monesti se, että heillä on tapana aliarvioida kulunsa. 

Itsenäiseen elämään sopeutuminen saattaa olla vaikeaa, jos nuori on tottunut käyttä-

mään rahaa suhteellisen vapaasti omiin henkilökohtaisiin menoihinsa asuessaan van-

hempiensa luona. Ajatuksena voi olla rahan laittaminen säästöön, mutta kulutus onkin 

kuukauden aikana spontaania. Loppukuusta nuori saattaakin todeta, ettei mitään ole 

jäljellä. (Peura-Kapanen 2005, 21 - 48; Talousviesti.fi 2011.) 

Jos nuori menettää luottotietonsa, eli joutuu maksuhäiriölistalle, aiheuttaa se hänelle 

monenlaisia hankaluuksia. Vuokra-asunnon saanti on hankalaa, koska usein vuokra-

sopimusta solmittaessa luottotiedot tarkistetaan.  Lainaa vuokratakuun maksamiseen 

tai opintojen rahoittamiseen voi olla vaikea saada. Myöskään luottokorttia ei myönne-

tä, jos hakijalla on maksuhäiriömerkintä.  Luottotiedot voidaan tarkastaa myös erityis-

tä luottamusta vaativan työn hakijalta.  Luottohäiriömerkintä voi aiheuttaa myös sen, 

että henkilöä pidetään epäluotettavana myös muilla elämänalueilla, koska hän ei ole 

onnistunut taloudenpidossaan. Taloudelliseen toimeentuloon liittyvien ongelmien 

vuoksi nuori saattaa kokea ahdistusta, stressiä ja masennusta - jopa itsemurha -

ajatuksiin saakka.  (Autio ym. 2002, 32 - 35.) 

 

Nuorten maksuhäiriöihin sekä säästämishalukkuuteen vaikuttavat nuorten varsin pie-

net tulot. Monet nuoret tekevät osa-aika tai pätkätöitä enemmän kuin muut. Perinteiset 

rahoitusyhtiöt edellyttävät suurempia ja säännöllisempiä kuukausiansioita, joten nuo-
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rille ei myönnetä esimerkiksi luottokorttia. Silloin pikalainat saattavat yllättävän rahan 

tarpeen sattuessa tuntua tosi helpolta ratkaisulta. Kun työllisyystilannetta ei osata ottaa 

tarpeeksi huomioon ja tulot ovat pienet tai vaihtelevat kovasti, voi pienikin muutos 

vaikuttaa siten, että laskuja ei pystytäkään hoitamaan. (Peltonen 2011.) 

 

Alle 30-vuotiailla esiintyy suhteessa enemmän maksuhäiriöitä kuin muilla ikäryhmil-

lä. Viime vuonna nuorten maksuhäiriöissä korostuivat pienet alle 300 euron luotot. 

Tämä saattaa viitata siihen, että pikavippeihin turvaudutaan entistä enemmän. (Pelto-

nen 2011.) Tilastokeskuksen mukaan huhti - kesäkuussa 2011 pikalainoja myönnettiin 

27 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Keskimääräinen pien-

laina oli vuoden toisella neljänneksellä 223 euroa ja takaisinmaksuaikaa oli annettu 

keskimäärin 33,6 päivää. Pienlainojen ottajat maksoivat huhti - kesäkuun aikana otta-

mistaan lainoista yhteensä yli 20 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. (Tilastokeskus 

2011b.) 

 

Kauppalehdessä 7.9.2011 julkaistun Cilla Bhosen artikkelin mukaan suurimmilla pi-

kavippejä ja pienlainoja yksityishenkilöille myöntävillä yrityksillä menee taloudelli-

sesti huippuhyvin. Keskimäärin vippilainoja myöntävien yritysten liikevaihto kasvaa 

lähes kahdenkymmenen prosentin vuosivauhtia. (Bhose 2011.) Mikkelin kaupungin 

talous- ja velkaneuvoja Sirpa Vahvaselkä toteaa, että pikavipit eivät kohdistu ainoas-

taan nuorten ongelmaksi (Nikola 2011, 2). Tähän johtopäätökseen on tullut myös Ilk-

ko (2009, 41) tutkimuksessaan. Vahvaselkä kertoo, että pikavippejä ottavat monen 

ikäiset ihmiset ja yleensä pienituloisissa perheissä rahat saatetaan käyttää pakollisiin 

menoihin kuten ruokaan tai sairauskuluihin ja lääkkeisiin. (Nikola 2011, 2.) Pikavipit 

aiheuttavat ongelmia myös, kun asiakkaan kanssa ryhdytään yhdessä ratkomaan on-

gelmia. Pikavippialalla toimivien joukko on hyvin kirjavaa ja joskus jopa yritysten 

yhteystiedot ovat niin puutteelliset, että on liki mahdotonta tavoittaa yrityksen työnte-

kijöitä puhelimen päähän. Vahvaselkä muistuttaa myös, että pikavippi lasketaan tu-

loksi, joka otetaan huomioon henkilön hakiessa toimeentulotukea. (Nikola 2011, 2.) 

 

Pikavippi on nopeasti ja helposti otettavissa joko tekstiviestin tai internetin välityksel-

lä ja vakuuksia lainaan ei tarvita. Yleensä lainasummat ovat pieniä muutamasta kym-

menestä eurosta muutamaan sataan euroon. Pikaluottoa voi hakea vuorokauden ympä-

ri, mutta yöaikaan rahaa ei saa enää tilille. (Raha-asiat.fi 2011b.) Lainaa on siis hyvin 

helposti saatavilla ja rahoitusyhtiöiden tarjoamien korkeakorkoisten kulutusluottojen 
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käyttö näyttää houkuttelevan etenkin nuoria (Saarinen 2001, 23). Muihin luottoihin 

verrattuina pikavippien korot ovat huikeita ja oma lainan takaisinmaksukyky saatetaan 

helposti arvioida väärin (Raha-asiat.fi 2011b; Nikola 2011, 2). Houkutusta pikalainaan 

saattaa lisätä myös se, että niitä mainostetaan nykyisin paljon. Mainonta näkyy katu-

kuvassa selvästi varsinkin kesän jälkeen. Myös televisiossa ja Internetissä mainonta 

on kasvanut entisestään. Mainonnassa yritetään monesti herättää kuluttajan luottamus-

ta sanoilla: halvin, alkuperäinen, luotettava ja tarkkuutta talouteen.  

 

Nykyisin postimyynnin kautta on helppo tilata kulutustavaraa esimerkiksi kodin sisus-

tamista varten. Postimyyntiyhtiöt tarjoavat jatkuvasti asiakkailleen yhä useampia 

maksutapoja. Hankinnat voi maksaa mm. kuukausierissä tai tarjotaan tilille ostamista.  

(Saarinen 2001, 27.) Tämä näkyy mm. Kainuun alueella yhtenä nuorten naisten vel-

kaantumisen syynä. Myös Nettipokeri ja peliongelmariippuvuus johtavat hyvin nope-

asti nuoren velkakierteeseen. Yleisin syy velkaantumiseen on Kainuun seudulla kui-

tenkin kodin rahoittaminen lainarahalla, ja se, että kotiin hankitaan kodinkoneita ja 

huonekaluja. Yksinomaan asuntolaina ei ole syynä ylivelkaantumiseen vaan nimen-

omaan asuntolainan, kulutusluottojen ja osamaksujen aiheuttama yhdistelmä. (Ilkko 

2009, 41.) 

 

Nuorten irtipääsyä velkaantumisesta vaikeuttaa se, että he eivät yleensä tiedä, mistä 

hakea apua. Velkaneuvonnan asiakkaiksi he päätyvät yleensä liian myöhään, tilanne 

on usein jo riistäytynyt käsistä. Silti velkaneuvojat onnistuvat useimmiten hyvin nuor-

ten taloudellisten ongelmien selvittelyssä. (Saarinen 2001, 23.)  

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on Mikkelin kaupungin nuorten talou-

den hallinnan taso ja mistä henkilökohtaiseen talouteen liittyvistä asioista nuori kokee 

tarvitsevansa lisätietoa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja pääpaino oli kva-

litatiivisella eli laadullisella tutkimusotteella. Tutkimus rajattiin koskemaan toisen 

asteen opiskelijoita eli 16 - 18-vuotiaita nuoria.  

 

Tutkimus toteutettiin laatimalla kysely Mikkelin lukion ja Etelä-Savon ammattiopis-

ton oppilaille. Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkimustulosten perusteella laatia 

nuorille suunnattu talouden hallinnan opas. Toimeksiantajana on Mikkelin kaupungin 
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opetustoimi ja opasta on tarkoitus hyödyntää nuorille suunnatun taloustiedon opetuk-

sessa. Oppaan laatimisessa otettiin huomioon nuorten tarpeiden lisäksi myös opettaji-

en näkemykset siitä, mitä tietoa nuoret tarvitsevat selviytyäkseen arjesta. 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusote voi olla joko kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvalitatiivinen eli laadul-

linen riippuen tutkimusongelmasta ja tutkimuksen tarkoituksesta. Joihinkin tutkimuk-

siin sopivat molemmat tutkimusotteet jolloin näillä kahdella menetelmällä voidaan 

onnistuneesti täydentää toinen toistaan. Laadullinen tutkimus sopii silloin tutkimus-

menetelmäksi, kun halutaan ymmärtää tutkimuskohdetta yritystä tai asiakaskantaa ja 

selittämään sen käyttäytymiseen ja päätöksen tekoon vaikuttavia tekijöitä. Laadulli-

sessa tutkimuksessa hyödynnetään muiden tieteenalojen, esimerkiksi psykologian tai 

käyttäytymistieteiden oppeja. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä 

tilastollisiin yleistyksiin. Yleensä tutkimuksessa rajoitutaan pieneen määrään tapauk-

sia, jotka kuitenkin pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. Tämän vuoksi 

aineiston määrällä ei ole kovin suurta merkitystä laadullisessa tutkimuksessa ja tutkit-

tavat valitaan usein harkinnanvaraisesti. (Heikkilä 2010, 16 - 17.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota aineiston analysoin-

tiin. Tutkimusaineisto tulee järjestellä sellaiseen muotoon, että sen perusteella tehdyt 

johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista, 

jolloin ne voidaan siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Metsämuu-

ronen 2006, 122.) 

Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä entistä syvällisemmin. Moni-

puolisen tiedon hankinnassa voidaan käyttää myös tapausta valottavan tilastollisen 

aineiston käyttöä.  Tapaustutkimus määritellään empiiriseksi tutkimukseksi, kun mo-

nipuolisia ja monilla eri tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkitaan nykyistä tapah-

tumaa tai toimivaa ihmistä, yhteisöä tai organisaatiota tietyssä ympäristössä. (Metsä-

muuronen 2006, 90 - 91.)  

Tutkimusmenetelmän valinta 

Omaan opinnäytetyöhömme sovelsimme sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tut-

kimusotetta. Kyselyyn käytimme kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivisen ky-

symysten asettelun myötä saimme nuorten vastauksista enemmän tilastollista tietoa 

siitä, mille tasolle nuoret asettavat omat taloudenhallintaan liittyvät asiat. Opinnäyte-
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työmme pääpaino asettui kvalitatiivisen tutkimusotteen puolelle, koska kyselyssämme 

oli myös avoimia kysymyksiä sekä haastattelimme nuorten opettajia taloustietämyk-

seen liittyvästä opetustarpeesta. Kvalitatiivinen tutkimusote sopi myös kysymysten 

analysointiin paremmin, koska yritimme ymmärtää myös nuorten elämäntilannetta ja 

taloudellisten seikkojen huomioon ottamista tulevaisuudessa. Kuten myös Metsämuu-

ronen (2006, 88) toteaa, haluamme saada tietoa seuraussuhteista, joita ei voida tutkia 

kokeen avulla. 

Avoimien kysymysten avulla saimme kartoitettua laajemmin tutkimusongelmaamme. 

Kyselyn päätarkoitus oli kartoittaa millaisia asioita nuoret pitävät tärkeinä oman ta-

louden hoidon kannalta. Avointen kysymysten avulla saimme selville myös sen, kuin-

ka paljon tutkimukseen osallistuvat nuoret todella tietävät niistä heidän lähitulevaisuu-

teen vaikuttavista talousasioista, joiden tuntemisesta heille voisi olla hyötyä sekä ta-

loudellisesti että juridisesti. 

5.2 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 

 

Käytimme tutkimusaineistomme keräämiseen harkinnanvaraista otantaa. Siinä otan-

tayksiköt poimitaan harkitusti, mutta kuitenkin siten, että pyritään saamaan mahdolli-

simman objektiivinen ja tasapainoinen tulos. Tällä otantamenetelmällä ei toteudu 

otannan perusedellytys eli se, että jokaisella otantayksilöllä on yhtä suuri mahdolli-

suus tulla valituksi otokseen. Vaikka kysymyksessä on tavallaan näyte, voidaan tällä 

menetelmällä kuitenkin saada melko luotettavia tuloksia. Tutkimuksen tekoon pitää 

kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Tämän menetelmän käyttäminen vaatii siis 

hyvää perehtymistä aihealueeseen ja perusjoukon tuntemiseen. Lisäksi tuloksia on 

tulkittava erityistä varovaisuutta noudattaen, koska valittu osajoukko ei välttämättä 

edustakaan koko perusjoukkoa. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 36.) Tämä otantame-

netelmä antoi tutkimuksellemme riittävän tarkkuuden, koska varmistimme että saam-

me tarpeeksi suuren määrän vastauksia eri opintoihin suuntautuneilta opiskelijoilta 

sekä lukion että ammattioppilaitoksen puolelta. 

 

Harkinnanvaraisen otannan etuihin kuuluvat nopeus, joustavuus ja halpuus (Holopai-

nen & Pulkkinen 2008, 36). Tämä toteutui myös meidän opinnäytetyössämme. Kyse-

lyn ajankohta piti sovittaa opettajien aikatauluihin, koska kanssamme yhteistyöhön 

lupautuneet opettajat Etelä-Savon ammattiopistosta ja Mikkelin lukiosta osallistuivat 

sekä kyselyn laatimiseen että tutkimusaineiston keräämiseen.  
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Kesällä 2011 keräsimme aineistoa teoriaosuutta varten sekä teimme alustavaa selvi-

tystyötä kyselyä varten. Syyskuussa 2011 sovimme kyselyn järjestämisistä Mikkelin 

Lukion ja Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opettajien kanssa sekä kartoitimme 

avoimen haastattelun avulla heidän näkemyksiään liittyen kyselyn sekä talouden hal-

linnan oppaan sisältöön. Laadimme tutkimusaineistomme kyselylomakkeen (liite 1) 

kysymykset alustavasti teoreettisen viitekehyksen sekä opettajien toiveiden pohjalta. 

Kyselylomake sisälsi kaikkiaan 25 kysymystä, jotka oli yhdistetty aihealueittain vii-

teentoista kysymykseen. Suurin osa oli kvantitatiivisia kysymyksiä, mutta suurimmas-

sa osassa kysymyksiä oli lopussa myös kvalitatiivinen kysymys, jossa pyydettiin an-

tamaan kustakin aihealueesta nuoren tietämä esimerkki tai lisätietoa. Viisi kysymystä 

oli pelkästään kvalitatiivisia kysymyksiä. Opettajien toiveena oli, että kysely olisi 

mahdollisimman lyhyt ja sisällyttäisimme kyselyyn myös ihmisen elinkaariajattelun ja 

nuoren tulevaisuuden huomioimisen.  

Lähetimme kyselyn opettajille tarkistettavaksi sähköpostin välityksellä 2.10.2011. 

Valmiit kyselylomakkeet toimitimme kouluille 7.10.2011 ja vastausaikaa varattiin 

14.10.2011 asti.  Opettajat jakoivat tuntien alussa lomakkeet oppilaille. Nuoret saivat 

tunnin alusta 20 minuuttia aikaa vastata kyselyyn nimettömänä ja vastausten palautus 

tapahtui tunnin loputtua opettajan pöydällä olevaan pahvilaatikkoon. Näin varmis-

timme vastausten palautumisen ja määrän riittävyyden.  

Kun kyselylomakkeet palautuivat, tallensimme tulokset SPSS-ohjelmaan, jonka avulla 

tulostimme jakauma- ja yhteenvetotaulukot (liite 2), graafisia kuvioita sekä selvitim-

me ristiintaulukoinnilla kahden muuttujan välisiä yhteyksiä. Avoimet kysymykset 

tallensimme Exceliin ja pivot-taulukoinnin avulla kokosimme niistä yhteenvetotaulu-

kot. Excel-ohjelmalla teimme myös raporttimme graafiset kuviot. 

Aineisto vaatii usein esitöitä ennen kuin varsinaista aineiston analysointia voidaan 

aloittaa. Yleensä muistiinpanot ja haastattelut litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi. 

Aineiston analyysimenetelmiä ovat mm. aineiston jakaminen teemoihin, sisällöneritte-

ly ja tyyppien rakentamien aineiston pohjalta. Aineiston sisällöllistä analyysiä voidaan 

helpottaa esimerkiksi käsitekartan avulla. Käsitekartan visuaalisuus auttaa tutkijaa 

hahmottamaan suuria asiakokonaisuuksia sekä nostamaan tutkimuksen kannalta olen-

naisia asioita esiin. (Metsämuuronen 2006, 122 - 125.) 
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6 MIKKELIN KAUPUNGIN 16–17-VUOTIAIDEN TALOUSTIETÄMYS  

 

Kyselyllämme halusimme selvittää, mikä on Mikkelin kaupungin 16–18-vuotiaiden 

lukiossa tai Esedussa opiskelevien nuorten taloustietämyksen ja talouden hallinnan 

taso tänä päivänä ja mistä talouden asioista he tarvitsevat ja haluavat lisätietoa alkavan 

aikuisuuden kynnyksellä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 nuorta. Kyselylomakkeita 

jaettiin 151 kappaletta ja kaksi vastaajaa palautti tyhjän lomakkeen. Edellä mainituissa 

oppilaitoksissa opiskeli tutkimuksemme ajankohtana yhteensä noin 2100 16 - 18-

vuotiasta nuorta.  

 

Kyselyn alussa tiedustelimme vastaajan taustatietoja: vastaajan ikää, sukupuolta, opis-

kelu- ja asuinpaikkaa. Kysymyksillä 1- 9 mittasimme nuoren yleistä taloustietämystä, 

säästämishalukkuutta, työskentelyä opintojen ohella, suhtautumista pikavippeihin sekä 

esiintyykö nuorilla maksuhäiriöitä. Kysymyksellä kymmenen halusimme kerätä tietoa, 

mistä talousasioista nuoret kokevat tarvitsevansa eniten lisätietoa. Kysymyksellä yksi-

toista mittasimme millä tasolla nuoret arvioivat talousosaamisensa tällä hetkellä ole-

van. Kysymyksellä 12 mittasimme nuorten rahapelien pelaamista ja kysymyksissä 13 

- 14 nuoret kartoittivat omien tulojen ja menojen jakautumista. Nuorten rahavarojen 

riittävyyttä mitattiin kysymyksellä 15.  

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Vastaajien ikä painottui 16 - 17 vuoden ikäisiin, joista 17-vuotiaita oli hieman enem-

män. Täysi-ikäisiä oli kolmanneksi eniten, kuten kuvio 6 osoittaa. Vastaajien joukossa 

oli muutama 15-vuotias, joiden vastaukset huomioimme myös tutkimuksessamme. 

Kyselyyn vastasivat toisen asteenoppilaitosten opiskelijat, joista suurin osa yleisesti-

kin on iältään 16 - 18-vuotiaita. Siksi on ilmeistä, että 15-vuotiaat täyttävät tänä vuon-

na 16 vuotta. Lisäksi kyselyyn vastasi yksi 19-vuotias nuori. 
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KUVIO 6. Vastaajien ikä vuosina 

 

Enemmistö kyselyyn vastanneista oli miehiä 97 kappaletta. Naisia oli 52 kappaletta 

vastaajista. Lukiolaisten ja ammattiopistolaisten vastausmäärä ei eronnut merkittävästi 

toisistaan. Lukiolaisia oli hieman yli puolet vastaajista.  

 

 

KUVIO 7. Vastaajien asumismuoto 

 

Halusimme vastaajien taustatiedoissa selvittää myös sitä, asuvatko vastaajat vanhem-

pien luona vai itsenäisesti omassa asunnossaan. Tällä seikalla on hyvin paljon vaiku-

tusta nuoren taloustietämykseen sekä tutkittaessa nuorten tulojen ja menojen rakennet-

ta. Kuviosta 7 havaitaan, että vastaajista selvä enemmistö asui vanhempien luona ja 

7

51

64

26

1

0

10

20

30

40

50

60

70

15 16 17 18 19

V
as

ta
aj

ie
n

 lu
ku

m
ää

rä
 

89 %

9 %
2 %

Vanhempien luona

Vuokra-asunnossa

Omassa 
omistusasunnossa



44 

alle kymmenesosa vastaajista asui vuokra-asunnossa. Vain pari vastaajaa asui omassa 

omistusasunnossa. 

 

6.2 Nuorten tietämys yhteiskunnan tukimuodoista 

 

Ensimmäisessä kysymyssarjassa halusimme selvittää nuorten tietämystä yhteiskunnan 

tukimuodoista. Nuorilta kysyttiin, tietääkö hän yhteiskunnan tukimuodoista opiskelu-

aikana. Suurin osa vastasi tietävänsä, mutta noin kymmenesosa vastasi, ettei tiedä, 

miten yhteiskunta tukee nuorta taloudellisesti opiskelujen aikana. Taulukosta 1 voi-

daan havaita, että suurin osa nuorista tiesi opintotuen turvaavan toimeentuloa opiske-

lujen aikana. Erikseen mainittiin mm. asumislisä ja valtion takaama opintolaina. Opin-

toraha jäi kuitenkin melko vähäiselle huomiolle. Vain muutama nuori mainitsi koulu-

matkatuen, opiskelija-asuntolat ja maksuttoman koulutuksen yhteiskunnan tukimuo-

toina, mitkä ovat kuitenkin hyvin merkittäviä asioita. Asumistuen hakeminen asumis-

menojensa vähentämiseksi mainittiin useammassa vastauksessa. 

 

TAULUKKO 1. Miten yhteiskunta tukee taloudellisesti opiskeluaikana 

Kysymys 1 a) opiskeluaikana; avoimet vastaukset kpl   

Opintotuki 117 
Asumistuki 40 
Valtion takaama opintolaina 32 
Asumislisä 10 
Koulumatkatuki 5 
Opintoraha 4 

Opiskelija-asunnot 3 
Maksuton koulutus 1 

 

Varusmiespalveluksen aikaisen tuen tietämys jakautui niin, että hieman yli puolet tiesi 

osan tukimuodoista. Avoimessa kysymyksessä pyydettiin antamaan esimerkkejä va-

rusmiesaikaisesta tuesta. Vastauksia tuli 62 kappaletta ja niissä mainittiin useimmin 

päiväraha ja vuokran maksu. 

 

Nuoret eivät tienneet, miten yhteiskunta tukee ensiasunnon hankinnassa. Vain pari 

vastaajaa tiesi, että on mahdollista saada halvempaa lainaa. Monissa vastauksissa oli 

mainittu asumistuki, joten kysymyksen muotoilu oli ehkä hieman epäselvä ja vastaajat 

eivät mieltäneet kysymyksen tarkoittavan nimenomaan omistusasunnon hankintaa. 
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6.3 Vuokratakuu, vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet 

 

Kysymykseen, mitä tarkoitetaan vuokratakuulla, reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti, 

ettei tunne vuokratakuujärjestelmää. Useimmat olivat sitä mieltä, että vuokratakuu 

tarkoittaa sitä, että vuokranantajalle pitää maksaa yhden kuukauden vuokra etukäteen. 

Kuitenkin vain kymmenen vastaajaa liitti sen vuokralaisen maksukykyyn. Vuokrata-

kuuhan asetetaan vakuudeksi vuokranantajan vuokrasaamisille, jos vuokralainen ei 

huolehdi vuokranmaksuvelvoitteistaan. Vuokratakuun tarkoitus on kattaa myös vuok-

ralaisen aiheuttamat vahingot asunnossa tai korvata epäsiistin asunnon siivouskustan-

nukset. Taulukosta 2 nähdään, että harva vastaaja mainitsi näitäkään seikkoja. Yksi 

vastaajista tiesi, että vuokranantaja voi vaatia vuokralaiselta enintään kolmen kuukau-

den vuokraa vastaavan vuokravakuuden. Harvakseltaan tiedettiin vuokranantajan vel-

vollisuudesta palauttaa vuokratakuu vuokralaiselle mahdollisimman pian vuokrasopi-

muksen päätyttyä, jos asunto on moitteettomassa kunnossa ja vuokrat hoidettu.  

 

TAULUKKO 2. Vastaaja tietää vuokratakuun 

Kysymys 2: vuokratakuu; avoimet vastaukset kpl   

Voi olla 3 kk enintään 1 
Maksettava 1kk vuokra etukäteen 74 
 Asunnon rikkoutuminen 14 
Takaisin maksu, jos kaikki kunnossa 25 
Kelpoisuus ja maksukyky 10 

 

Vuokraajan velvollisuuksista nuorilla on hyvin kapea-alainen tietämys. Taulukosta 3 

voidaan nähdä, että suurin osa nuorista tiesi, että vuokralaisen velvollisuus on huoleh-

tia asunnon kunnosta ja siisteydestä. Lisäksi vastaajista lähes puolet mainitsi, että tär-

kein vuokralaisen velvollisuus on vuokran maksaminen. Kuitenkin vain alle puolet 

vastasi, että taloyhtiön järjestyssääntöjä on noudatettava ja hyvin harva muisti, että 

mahdollisista vioista on ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. 

 

TAULUKKO 3. Vuokralaisen velvollisuudet 

Kysymys 3: vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet; 
avoimet vastaukset kpl   

Vuokran maksaminen 62 
Asunnon kunnossapito ja siisteys 84 
Vikojen ilmoittaminen vuokranantajalle 6 
Järjestyssääntöjen noudattaminen 40 
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Nuoret kommentoivat hyvin vähän vuokralaisen oikeuksia. Vain muutamassa vasta-

uksessa tuli ilmi, että vuokralaisen tärkein oikeus on luonnollisesti käyttää vuokra-

asuntoa joko omana tai perheensä asuntona eikä vuokran-antajalla ole oikeutta ilman 

erityistä syytä tulla vuokra-asuntoon ilman vuokralaisen lupaa. 

 

6.4 Työskentely opintojen ohessa, kesätyöpaikka ja kirjallinen työsopimus 

 

Noin kymmenesosa nuorista työskenteli opintojen ohella ja reilusti yli puolella vastaa-

jista oli kesätyöpaikka kesällä 2011. Suurin osa nuorista ei siis työskentele opintojen 

ohella, kuten kuviosta 8 voidaan havaita. Halusimme myös kartoittaa avoimella ky-

symyksellä nuoren tietämystä, miksi kirjallinen työsopimus on hyvä laatia ja mitä sen 

pitäisi sisältää.  

 

 

KUVIO 8. Työskentely opintojen ohella ja kesällä 2011 

 

Nuorten vastauksissa painotettiin kirjallisen työsopimuksen tärkeyttä, koska epäselvis-

sä tapauksissa työnantajan kanssa sovitut asiat voidaan siitä kiistatta tarkistaa. Tämän 

totesi 70 nuorta vastaajaa, kuten taulukosta 4 havaitaan. Palkasta ja työajoista sopimis-

ta pidettiin myös tärkeinä asioina. Työsuhteen keston ja pääasiallisista työtehtävistä 

sopimisen tärkeyden tiesi alle puolet vastaajista. Työsopimuksessa noudatettavaa työ-

ehtosopimusta ei maininnut yksikään vastaaja. 
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TAULUKKO 4. Miksi kirjallinen työsopimus on tärkeä?
 

Kysymys 5: vastaaja tietää, miksi työsopimus on tärkeä; 
avoimet vastaukset kpl   

Palkasta sopiminen 118 
Työajoista sopiminen 90 
Vetoaminen sopimukseen epäselvissä tapauksissa 70 
Työsuhteen kesto 43 
Työtehtävät 23 
Työehdot mainitaan 15 
Kirjallinen sopimus tärkeä 11 
Lomien määräytyminen 5 

Irtisanomisaika 3 
 

6.5 Nuorten säästäminen 

 

Kyselyn tuloksista totesimme, että suurimmalla osalla vastaajista on säästöjä ja nuoret 

pitävät säästämistä arvossaan.  Yksi vastaaja oli kiinnostunut osakesijoittamisesta.   

Erittäin positiivista on, kuten kuviosta 9 voidaan todeta, että nuoret säästävät eniten 

yleistä tarvetta ja tulevaisuutta varten. Nuorten vastauksista yleiseen tarpeeseen sääs-

täminen tarkoittaa, että rahaa on käytettävissä silloin, kun halutaan palkita itseään ”os-

tamalla jotain kivaa”. Nuoret varautuvat myös yllättävien menojen varalta säästämällä 

rahaa etukäteen. Auto, ajokortti ja asunto ovat monen nuoren säästämiskohteena. 

Myös jatko-opintoihin varataan rahaa.  

 

Vastaajista ainoastaan seitsemän ilmoitti, ettei hän ole edes kiinnostunut säästämises-

tä. Syyksi säästämishaluttomuuteen ilmeni nuorten vastauksissa se, että heillä ei ole 

rahaa säästää. Pojat olivat hieman tyttöjä enemmän kiinnostuneempia säästämisestä 

(liite 3). Muutamista vastauksista ilmeni myös, että rahaa jää säästöön, koska ei ole 

elämäntyyliltään tuhlaileva. Muutamasta vastauksesta tuli ilmi, että henkilö oli saanut 

sukulaisiltaan lahjoituksen, jota ei saa tuhlata, vaan summa pitää säästää tulevaisuutta 

varten. 
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KUVIO 9. Nuorten säästämiskohteet ja miksi ei säästetä 

 

6.6 Pikavippi, laskun maksuajasta sopiminen ja nuorten maksuhäiriöt 

 

Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat tietävänsä, mitä pikavippi tarkoittaa. Viisi vastaajaa 

ilmoitti, ettei tiedä ja kolme nuorta ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Yksi 

vastaaja oli turvautunut useamman kerran pikalainaan ja loput ilmoittivat, etteivät he 

ole koskaan ottaneet pikavippiä. Tätä vastausjakaumaa selittänee osittain se, että suu-

rin osa vastaajista oli alaikäisiä, ja pikavippejä myönnetään ainoastaan täysi-ikäisille. 

Nuorten suhtautuminen tähän rahoituslähteeseen oli kuitenkin hyvin jyrkästi kieltei-

nen. Tämä voidaan todeta kuviosta 10 varsin selvästi. Suurin osa nuorista ei edes har-

kitsisi missään tapauksessa pikavipin ottoa. TV uutisissa 31.10.2011 kerrottiin, että 

pikavippimarkkinat Suomessa kasvoivat edelleen viime vuonna. Tähän kehitykseen 

peilattuna nuorten mielipiteet ovat hyvin ristiriitaisia.   
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KUVIO 10. Missä tilanteessa harkitsisit pikavipin ottamista? 

 

Pikavippiin saatetaan kuitenkin turvautua, yllättävän rahapulan takia, jotta esimerkiksi 

laskut saadaan maksettua.  Silloinkin vastauksissa korostettiin monesti sitä, että pika-

vippi otetaan, jos tulossa on esimerkiksi palkkapäivä. Myös äärimmäisessä hädässä 

muutama nuori turvautuisi pikavippiin. Monissa avoimissa vastauksissa nuoret painot-

tivat pikavippien korkeita kustannuksia.  

 

Kiitettävän moni vastaajista tiesi, miten erääntymässä olevan laskun kanssa pitäisi 

toimia, jos arvioi, että laskun eräpäivänä ei ole rahaa laskun maksamiseen.  Nuorista 

puolet ottaisi yhteyttä palveluntarjoajaan ja yrittäisi sopia laskulle uuden maksuajan 

tai maksun useammassa erässä. Kymmenesosa vastaajista ei kuitenkaan tiedä, miten 

toimia, jos rahaa välttämättömien laskujen hoitamiseen ei ole laskun eräpäivän lähes-

tyessä.  
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KUVIO 11. Laskun maksuajasta sopiminen ja tietämys luottotietohäiriöstä 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että moni turvautuisi myös vanhempien apuun ja 12 prosenttia 

vastaajista pyytäisi rahaa lainaksi kavereilta. Vain kolme vastasi, että hankkisi rahat, 

tekemällä lisätöitä. Lisäksi kolme nuorta pyytäisi työnantajalta palkkaennakkoa ja yksi 

hakisi toimeentulotukea sosiaalihuollosta. 

 

TAULUKKO 5. Vaihtoehtoja erääntyvän laskun hoitamiseen 

Kysymys 8: erääntyvän laskun hoitaminen; avoimet vastaukset   

Neuvottelisi uuden maksuajan laskulle 73 
Pyytäisi rahaa vanhemmilta 60 
Lainaisi rahaa kavereilta 19 
Ottaisi lainaa 13 

Tekisi lisätöitä 3 
Pyytäisi palkkaennakkoa 3 
Turvautuisi sosiaalihuoltoon 1 

 

Nuorten taloustietämystä haluttiin mitata myös kysymyksellä, mitä seuraamusta on 

luottotietohäiriöstä. Kuviosta 11 nähdään myös, että nuoret osasivat mainita joitakin 

luottotietomerkinnän aiheuttamista esteistä, jotka voivat vaikeuttaa nuoren itsenäiseen 

elämään siirtymistä.  Yksikään vastaajista ei ilmoittanut, että hänellä olisi maksuhäiri-

öitä. Alaikäisellehän luottohäiriö voikin syntyä ainoastaan harvinaisissa poikkeustapa-

uksissa Hieman yli 5 % jätti vastaamatta kysymykseen, onko sinulla ollut maksuhäiri-

öitä. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan myöntänyt, että maksujen hoitamisessa olisi 

ongelmia. 
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TAULUKKO 6. Luottotietomerkintä vaikuttaa moniin arkielämän asioihin 

Kysymys 9: Luottotietomerkintä; avoimet vastaukset 
kpl   

Lainaa ei myönnetä  88 
 Vuokra-asunnon saannin este 20 
Työelämään vaikuttaa/työpaikan saanti voi vaikeutua 15 
Luottokorttia ei myönnetä 13 
Puhelinliittymää ei saa avattua 7 
Ajallisesti 3-5 v. 3 

 

 Yli puolet vastaajista tiesi luottohäiriön olevan luoton saannin este. Muista maksuhäi-

riön tuomista vaikutuksista tiesi selvä vähemmistö vastaajista.  Harva nuori tiesi, että 

se vaikeuttaa myös vuokra-asunnon saamiseen ja vielä harvempi mainitsi merkinnän 

vaikuttavan työpaikan saantiin tai puhelinliittymän avaamiseen, kuten taulukosta 6 

voidaan havaita.  

 

6.7 Mistä nuoret haluavat lisätietoa? 

 

Kyselyyn olimme poimineet muutamia talousosaamiseen keskeisesti liittyviä aihealu-

eita, joiden tietämyksen lisääminen helpottaa nuoren arkielämän sujumista. Pyysimme 

nuoria valitsemaan näistä vaihtoehdoista ne, joista he kokevat tarvitsevansa lisätietoa. 

Lisäksi nuori sai esittää oman näkemyksensä siitä, mikä muu oman talouden hoitoon 

liittyvä tieto tukisi nuorta hänen siirtyessään itsenäiseen elämänvaiheeseen.  

 

 

KUVIO 12. Nuorten lisätiedon tarve 
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Kuviosta 12 selviää, että enemmistö vastaajista koki taloustiedon lisäämisen olevan 

tarpeellista. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken ja siksi 

rajaamistamme aihealueista ei mikään noussut erityisesti esille. Lisätietoa muihin ta-

louteen liittyvistä asioita toivottiin nuorten keskuudessa hyvin vähän. Huomattavaa on 

kuitenkin, että joka viides vastaaja ilmoitti, ettei hän tarvitse mistään omaan talouden 

hoitoon liittyvistä asioista lisätietoa.  

 

6.8 Taloudenhallinnan taso, pelaaminen ja rahavarojen riittävyys 

 

Nuorista reilusti yli puolet arvioi oman taloudenhallinnan olevan hyvällä tasolla, kuten 

kuviosta 13 voidaan havaita. Vain yksi prosentti vastaajista arvioi hallitsevansa talo-

usasiansa huonosti. Kymmenesosa piti omaa talousosaamistaan erinomaisena ja nel-

jännes vastaajista piti omaa talousosaamistaan tyydyttävänä tai kohtalaisena. 

 

 

KUVIO 13. Nuorten oma arvio taloudenhallinnan tasostaan 

 

Kuviosta 14 voidaan nähdä, että pelaaminen nuorten keskuudessa herättää mielenkiin-

toa. Nuorten vastaukset jakautuivat kahtia siten, että yli puolet eivät pelaa koskaan ja 

vajaa puolet vastaajista pelaa joko viikoittain tai harvemmin. Myös säännöllisesti päi-

vittäin pelaavia nuoria oli vastaajien joukossa muutama. 
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KUVIO 14. Nuorten rahapelien pelaaminen 

 

Kuviosta 15 havaitaan, että yli puolet nuorista vastaajista kokee rahavarojensa riittä-

vän hyvin heidän välttämättömiin menoihinsa. Reilu neljännes vastaajista tasapainoi-

lee oman taloutensa kanssa. Huolestuttavaa on, että noin kymmenesosa nuorista il-

moittaa, etteivät rahat riitä pakollisiin menoihin.  

 

 

KUVIO 15. Nuorten rahavarojen riittävyys välttämättömiin menoihin 
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6.9 Nuorten tulojen ja menojen rakenne 

 

Kuviosta 16 nähdään, että nuorten tulot koostuvat vanhemmilta saaduista rahoista, 

työansioista ja tukien osuudesta. Nuoret saavat tuloja myös muualta. Useammat eivät 

eritelleet avoimessa vastauksessa tarkemmin tulolähdettään. Muutama vastaaja mai-

nitsi rahalahjoitukset sukulaisilta. Useimmiten vanhempien rahallinen tuki on nuorelle 

merkittävin tulonlähde. 

 

 

KUVIO 16. Nuorten tulojen rakenne 

 

Kuviosta 17 nähdään, että nuorten menot kohdistuvat harrastuksien kustantamiseen. 

Muuten menot jakautuivat melko tasaisesti vapaa-ajan, pukeutumisen, ruoan ja juo-

man kesken. Toiseksi eniten rahaa käytettiin vapaa-ajan menoja varten. Myös elektro-

niikkaan kuuluu nuorilta rahaa. Muista menoista nuoret mainitsivat avoimissa vasta-

uksissa mm. kosmetiikkatuotteet.  
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KUVIO 17. Nuorten menojen rakenne 

 

Asumisen osuus menoista oli suhteellisen pieni, koska suurin osa vastaajista kuitenkin 

asui vanhempiensa luona. Elektroniikan osuus jäi odotettua pienemmäksi. Nuorten 

menojen rakennetta tutkittaessa on kuitenkin muistettava, että osalla nuorista van-

hemmat osallistuvat esimerkiksi elektroniikan hankintoihin. 

 

7 TALOUDEN HALLINNAN OPAS 

 

Tässä kappaleessa käsittelemme empiirisen tutkimuksemme tulokset sekä vertaamme 

niitä teoriassa esittämiimme tutkimustuloksiin. Esitämme myös vastaukset tutkimus-

ongelmaamme sekä arviomme tutkimuksemme luotettavuutta. Nuoren talouden hal-

linnan opas (liite 4) toimitetaan Mikkelin kaupungin opetustoimelle ja Mikkelin kau-

pungin sivistystoimelle toimeksiantajan käyttöön.  Pyrkimyksenämme oli tiivistää 

oppaaseen jokaisesta aihealueesta oleellisin ja tärkein tieto. Linkkien kautta aihealu-

eista on helposti saatavilla runsaasti syventävää lisätietoa. Vaikka oppaan sisältö on 

pyritty laatimaan siten, että siinä on mahdollisimman vähän jatkuvaa päivitystä vaati-

vaa tietoa, on osa tiedoista kuitenkin muuttuvaa esimerkiksi lakimuutosten tai muiden 

viranomaisten tekemien päivitysten vuoksi. Suosittelemmekin, että oppaan tiedot päi-

vitetään vähintään kerran vuodessa. Päivityksestä vastaaminen jää toimeksiantajan 

tehtäväksi. 
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7.1 Mikkelin kaupungin nuorten talouden hallinnan taso ja lisätiedon tarve 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nuorilla on kiinnostusta talousasioita 

kohtaan. Myös Peura-Kapasen (2005, 64) ja OP-Pohjolan 2011 tutkimuksissa ilmais-

tiin toive talousopetuksen lisäämisestä koulussa. Tutkimuksestamme kävi ilmi, että yli 

21 % nuorista ei koe tarvitsevansa lainkaan lisätietoa oman talouden hallintaan liitty-

vissä asioissa. Vastaavanlaisen (27 %) tutkimustuloksen antoi Sampo Pankin kesällä 

2011 tekemä kysely. Kuitenkin tutkimuksestamme ilmeni, että talousosaamista tulee 

kehittää nuorten parissa, sillä nuorten taloustietämyksen taso on korkeintaan kohtuul-

lisella tasolla. Eniten nuorilla oli tietoa asioista, jotka olivat heille ajankohtaisia omas-

sa elämässä. Yhteiskunnan tukimuodoista opiskelujen aikana nuoret tiesivät kohtuulli-

sen hyvin. Muiden kyselyyn valittujen tukimuotojen tietämys jäi melko alhaiselle ta-

solle.  

 

Vuokralaisten velvollisuuksista ja oikeuksista nuorilla oli hyvin kapea-alainen tietä-

mys. Lähinnä nuoret tiesivät, että asunnon kunnosta on huolehdittava. Vuokratakuusta 

nuorilla ei ollut täsmällistä tietoa. Se, että vain vajaa kymmenesosa vastaajista asuu 

vuokralla, selittää todennäköisesti osittain tämän tietämyksen kehnoa tasoa. 

 

Maksuhäiriöitä nuorilla ei kertomansa mukaan esiintynyt, vaikka uutisoinnin ja tutki-

musten mukaan nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat hälyttävästi lisääntyneet viime 

vuosina. Tosin hieman yli viisi prosenttia jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Fi-

nanssialan keskusliiton (2011) mukaan jopa alaikäisten maksuhäiriöt ja ulosottotapa-

ukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Näiden taustalla ovat mm. erilaiset sakot ja 

suoraan ulosottokelpoiset mopon liikennevakuutukset. Mikäli kaikkia lakisääteisiä ja 

taloudellisia velvoitteita ei hoideta ajallaan, siitä voi seurata nuorelle maksuhäiriömer-

kintä. (Finanssialan Keskusliitto 2011.)  

 

Luottotietomerkinnän aiheuttamista haitoista nuoret tiesivät yleisesti vain sen, että 

luottotietohäiriö on luoton saannin este. Vain harva tiesi, mihin muihin elämän osa-

alueisiin merkinnällä on vaikutusta. Kuten Autio (2002,35) toteaa, taloudelliset on-

gelmat vaikuttavat hyvin negatiivisesti nuoren ihmisen elämänhallintaan ja hyvinvoin-

tiin. Luottotietohäiriömerkinnän aiheuttamia hankaluuksia arkielämän sujumiseen ei 

selvästikään tiedosteta nuorten parissa. 
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Jonkinlainen välinpitämättömyys laskujen hoitamiseen kiteytyi muutamissa vastauk-

sissa, joissa mainittiin toimenpiteeksi: ”Maksan sitten, kun on rahaa.” Kuitenkin kii-

tettävän moni nuori tiesi, että tärkeintä on ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan ja sopia 

laskulle uusi maksupäivä tai -ohjelma, jos ei pysty hoitamaan laskua viimeistään erä-

päivänä. Tutkimuksessa kävi ilmi se, että nuoret turvautuvat herkästi vanhempiensa 

apuun esimerkiksi laskun maksun yhteydessä. Tämä kävi ilmi myös Sampo Pankin 

2011 tutkimuksessa. Osa vastaajista turvautuisi myös kavereilta lainaamiseen, mikä 

ilmeni myös Saarisen (2001, 50) tutkimuksessa. 

 

Rahan lainaaminen kaverilta onkin parempi keino kuin esimerkiksi pikavippiin tur-

vautuminen. Pikaluoton tiesivät lähes kaikki nuoret, mikä ilmeni myös avoimissa vas-

tauksissa. Pikavipin ottamiseen nuoret suhtautuivat hyvin kielteisesti - jopa paheksuen 

asiaa. Nuorten avoimet kommentit voidaan kiteyttää erääseen vastaukseen: ”Haluan 

vielä elää elämääni, enkä joutua velkavankeuteen.” Monissa vastauksissa painotettiin 

pikavipin korkeita kuluja. Kuitenkin muutama nuori olisi valmis ottamaan pikaluottoja 

tarpeen vaatiessa ja yksi nuorista oli turvautunut pikaluottoon useamman kerran. Ku-

ten Peura-Kapanen (2005, 63) toteaa, nuorten mielipiteet ovat hyvin ”luottovastaisia”. 

Silti moni nuori on ylivelkaantunut.  Siksi on tärkeää, ettei talousneuvonnassa unohde-

ta korostaa kulutusluottoihin liittyviä riskitekijöitä (Peura-Kapanen 2005, 63). Finans-

sialan Keskusliiton kulutusluottoselvityksestä (2010) käy ilmi, että Suomen Asiakas-

tiedon tilastojen mukaan pikaluotoista aiheutuvat maksuhäiriöt painottuvat 18 - 24 

vuoden iässä oleviin nuoriin. Mielestämme olisikin hyvä tutkia enemmän sitä, mikä 

aiheuttaa tutkimuksessa esille nousseen ongelman. Muuttuvatko asenteet, korostuuko 

oman talouden hallinnan osaamattomuus vai onko ongelmien takana ainoastaan on-

gelmalliset elämäntilanteet, kuten työttömyys. Todennäköisesti vastaus ei ole yksise-

litteinen vaan kysymyksessä on monen tekijän yhteissumma. 

 

Suurin osa vastaajista oli 16 - 17 vuoden ikäisiä ja yleisimmin vastaajat asuivat van-

hempiensa luona. Tällä on todennäköisesti vaikutusta siihen, että rahaa saattaa jäädä 

myös säästöön. Vakituiset ja säännölliset menot, kuten vuokranmaksu ja itsenäiseen 

elämään liittyvät muut laskut eivät vielä rasita nuoren taloutta. Tutkimuksen perusteel-

la voidaan todeta, että yllättävän moni nuori osallistuu harrastustoiminnan kustannuk-

siin. Nuorilla jää rahaa käytettäväksi myös omiin henkilökohtaisiin menoihin. Harras-

tusmenojen lisäksi rahaa käytetään ruokaan, juomaan, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan. 

Lisäksi rahaa kuluu elektroniikkaan ja esimerkiksi kosmetiikkaan. Nuorten vastaukset 
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ilmentävät hyvin paljon Wilskan (2010, 126 - 132) mainitsemia tyttöjen ja poikien 

kulutustottumuksia. Harrastustoiminta ei kuitenkaan ollut tärkein nuorten kulutuskoh-

de. Pojat arvioivat harrastusmenot neljännelle sijalle ja tytöt viidennelle sijalle (Wils-

ka 2010, 126 - 132) Ylen uutisissa 2011 Wilska totesi, että viikkoraha on yleisimmin 

tarkoitettu nuoren omia vapaa-ajan menoja varten. Ylen haastattelussa käy ilmi myös 

se, että nuorten rahavarojen riittävyyttä on hankala tutkia kartoittamatta, miten van-

hemmat pystyvät taloudellisesti tukemaan nuorta aikuisuuden kynnyksellä. Tutkimuk-

sessamme ilmeni, että yli puolet vastaajista koki rahavarojensa riittävän hyvin. Nel-

jännes vastaajista ilmoitti rahojen riittävän juuri ja juuri, loput puolestaan, etteivät 

rahat riitä välttämättömiin omiin menoihin. Tutkimustulos osoittaa, että on äärimmäi-

sen tärkeää opettaa nuoria suhteuttamaan menot saatujen tulojen mukaan. Peura-

Kapasen (2005, 53) mukaan rahatalouden hallinnassa on hyvin keskeistä omien kulu-

tustapojen kontrolloiminen. Erityisesti nuorten parissa tämä kontrolli saattaa olla aika 

ajoin haussa.  

 

Suurin osa nuorista ei työskentele opintojen ohella, mutta reilusti yli puolella oli kesä-

työpaikka kesällä 2011. Vaikka suurin osa vastaajista oli vielä varsin nuoria eikä heil-

lä ole ammatillista tutkintoa, työskenteli heistä opintojen ohella yli 11 %. Kuten ai-

emmin todettiin (luku 4.2.1), ilman ammattipätevyyttä nuorelle saattaa olla haasteel-

lista saada kesätyöpaikkaa saati sitten vakituisempaa työtä. Mieltämme jäikin askar-

ruttamaan, miten moni olisi halunnut ansaita työnteolla ja moniko oli jäänyt ilman 

kesätyötä, vaikka oli sitä hakenut. Myös työsopimuksen laatimiseen liittyvässä kysy-

myksessä tuli esille se, että nuorilla on vain perustietämys siihen liittyvistä asioista. 

Suurin osa nuorista piti palkasta ja työajoista sopimista tärkeinä asioina, mitkä pitää 

mainita työsopimuksessa. Työsuhteen keston määrittämisen sopimuksessa tiesi vain 

vajaa puolet vastaajista. Muut varsin olennaiset asiat, kuten työtehtävien ja työehtojen 

mainitseminen sopimuksessa jäi hyvin vähälle huomiolle.  

 

Nuoret säästävät yleistä tarvetta varten. Tämä tarkoittaa nuorten vastauksissa avointen 

kysymysten perusteella, että säästetään pienistä summista mm. ”shoppailuun” ja muu-

hun henkilökohtaiseen kulutukseen. Taloudellisestihan nämä pienet ostokset ovat juuri 

niitä menoja, joita tulisi erityisesti seurata ja kontrolloida, jos rahasta on tiukkaa. 

Yleensähän nämä ovat niitä menoja, jotka eivät ole välttämättömiä ja joista voisi tin-

kiä. Tutkimuksissa ei kuitenkaan käy ilmi, miten suurista summista on kyse ja Wils-

kan (2010, 130) mukaan juuri tällainen yhteisöllinen toiminta on varsinkin tytöille 
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tyypillistä. Kuten Nordea pankin kesän 2011 tutkimuksessa, myös omassa empiirises-

sä tutkimuksessamme ilmeni, että nuorten säästäminen on yllättävänkin tavoitteellista. 

Myös säästämiskohteet ovat samoja, kuin Nordea pankin 2007 tutkimuksessa. Nuoret 

säästävät autoon, ajokorttiin ja lomamatkoihin. Myös opintoihin varataan rahaa. Pojat 

ovat hieman enemmän kiinnostuneita säästämisestä kuin tytöt, kuten myös Wilska 

(2010, 130) totesi artikkelissaan. Nuoret säästävät myös tulevaisuutta ja yllättäviä me-

noja varten. Tämä osoittaa, poiketen muista tutkimustuloksista, (esimerkiksi Peura-

Kapanen 2005) hyvinkin suunnitelmallista ja varautuvaa talouden hallintaa. Se osoit-

taa myös halua itsenäistyä ja ottaa vastuuta taloudellisesta tilanteesta nuoren siirtyessä 

itsenäisempään elämään.   

 

Hieman ihmetystä tutkimuksessamme aiheutti se, että melko moni vastaajista ilmoitti 

pelaavansa rahapelejä. Suurin osa vastaajistahan oli alle 18-vuotiaita. Tutkimuksemme 

mukaan miehet ovat enemmän kiintoistuneita rahapelien pelaamisesta kuin naiset. 

Vain muutama nainen ilmoitti pelaavansa satunnaisesti rahapelejä. Nykyisin rahapeli-

en pelaaminen on Suomessa kiellettyä alle 18-vuotiailta. Todennäköisesti pelejä pela-

taankin ulkomaisten palvelimien kautta. Nettipokeri kiinnostaa nuoria Terveyden- ja 

hyvinvointilaitoksen (2010) mukaan etenkin, kun pelien tarjonta lisääntyy jatkuvasti ja 

pelit ovat suhteellisen helposti saatavilla. Pelit ovat myös visuaalisesti houkuttelevia ja 

toiminnallisuuden myötä vetoavat yhä enemmän nuoriin. 

 

Nuoret itse arvioivat taloudenhallinnan tasonsa olevan hyvällä tasolla ja peräti kym-

menen prosenttia arvioi sen olevan erinomaisella tasolla. Uskomus omiin taloustaitoi-

hin voi kuitenkin johtua siitä, että nuori ei hahmota sitä kokonaisuutta, mihin kaikkiin 

asioihin oman talouden hoidossa tulee kiinnittää huomiota. Tutkimustulos kuitenkin 

osoittaa, että Nuoren talouden hallinnan oppaalle on tarvetta ja nuorille on opetettava 

nimenomaan oman talouden hallintaan liittyviä perusasioita sekä kokonaisvaltaisen 

taloudenhallinnan hahmottamista.  

 

Laadimme Nuoren talouden hallinnan oppaan PowerPoint-muotoisena. Esitimme di-

oissa asiat mahdollisimman tiivistetysti ja lisäsimme materiaaliin linkit, joiden kautta 

löytyy helposti aiheisiin syventäviä lisätietoja. Jotta opas olisi nuorten mielestä mah-

dollisimman mielenkiintoinen ja selkeä, panostimme myös sen visuaaliseen puoleen. 

Oppaaseen otimme mukaan kaikki kyselyssä olevat aihealueet: yhteiskunnan tuki-

muodot, työttömyysturvan, pankkipalvelut ja henkilöverotuksen. Lisäksi kyselyn pe-
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rusteella otimme myös oppaassa esille vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet, vuok-

ratakuun ja työsopimuksen keskeisimmät asiat. Opettajien toivomuksesta oppaassa 

käsitellään myös säästämisen asioita. Toivomme, että laatimamme opas antaa hyvän ja 

toimivan apuvälineen opettajille taloustiedon opettamisen tueksi ja innostaa myös 

heitä jatkossa muokkaamaan opasta tuleviin opetuksen tarpeisiin.  

 

7.2 Yhteenveto oman talouden hallinnasta ja toimenpidesuositukset 

 

Nuoruusikään liittyy monia haasteita. Samalla, kun nuori omaksuu nuoren aikuisen 

roolin itsenäistymällä omista vanhemmistaan, joutuu hän tekemään monia valintoja 

mm. opiskelupaikan, ammatinvalinnan ja perheen perustamisen suhteen. Itsenäisen 

elämän sujumiseen vaikuttaa se, miten nuori ottaa vastuuta taloudellisista seikoista. 

Vastuuta ei voida kantaa, jos tiettyjä perusasioita ei ole omaksuttu lapsuudessa ja ai-

kuisuuden kynnyksellä. Toisaalta on muistettava, kuten Peura-Kapanen (2005, 57) 

toteaa, että kuluttajien oman talouden hallinnassa on tärkeää painottaa koko elämän-

kaaren kestävää prosessia. Talouden hallinnan taitojen kehittyminen alkaa jo varhais-

lapsuudessa. Jo ennen kouluikää lapsi alkaa oppia tuntemaan rahan arvoa ja sen käsit-

telytaitoa. Taloustilanteet muuttuvat elämäntilanteiden myötä, joten omaa talousosaa-

mista on ylläpidettävä vanhuuteen asti. (Peura-Kapanen 2005, 57.) 

 

Oman rahatalouden hallintaan liittyvät vahvasti nuoren elämäntilanne ja nuoren it-

senäistymisen vaiheet. Myös taloustietämyksen taso, nuoren omaksuma kulutustyyli 

sekä ennen kaikkea asenne talousasioita kohtaan ovat ratkaisevia.  Lisäksi taloudelli-

sessa toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia, joka luovat rahatalouden 

hallinnalle joko mahdollisuuksia tai rajoituksia. Nämä muutokset tulee huomioida 

omissa taloudellisissa ratkaisuissa varsinkin laskusuhdanteen aikana. Taloudellisten 

toimintamekanismien monimutkaistumisen myötä myös yksittäisellä kuluttajalla on 

oltava entistä laaja-alaisempi taloustietämyksen taso. 

 

Mielestämme on tärkeää kytkeä taloustietämykseen liittyvät asiat yhä laajemmin eri 

oppiaineisiin. Koska opetus kytkeytyy useampaan oppiaineeseen, tulisi taloustiedon 

opetuksen riittävyys kartoittaa erityisen tarkasti. Myös opetuksen määrän ja tason seu-

rannasta tulisi huolehtia esimerkiksi yhtenäistämällä opetuskäytäntöjä.  Talouden hal-

linnan opetusta voisi tukea muidenkin oppiaineiden tunneilla. Esimerkiksi matematii-

kan tunneilla olisi korkolaskujen yhteydessä hyvä verrata pikavippien ja tavallisen 
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pankkilainan korkoja ja kuluja. ”Kertaus on opintojen äiti” sanonta pätee myös talous-

tiedon oppimisessa ja matematiikan tehtävien avulla asioihin saataisiin tarvittavaa 

kertausta. Opetuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon nuorten tarpeet. Lisäksi tu-

lee ottaa huomioon, että nuoret toivoivat uusia näkökantoja taloustiedon opetukseen 

(OP-Pohjola 2011).  Opetustapa tulee linkittää nuoren arkimaailmaan sopivaksi, jotta 

nuoren mielenkiinto saataisiin herätettyä ja pidettyä yllä.  Nuoret toimivat mielellään 

verkkoyhteisössä ja ovat kiinnostuneet erilaisista verkkopeleistä. Uskommekin, että 

myös oman talouden hallintaa voisi opettaa ja opetella tuloksekkaasti koulumaailmas-

sa erilaisten verkkotehtävien ja -pelien avulla. 

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Koko tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan ja tarkastellaan sen reliabiliteetin ja vali-

diteetin avulla (Heikkilä 2010, 188).  Tutkimuksen reliabiliteetti jaetaan sisäiseen ja 

ulkoiseen reliabiliteettiin. Mittaustuloksen sisäinen reliabiliteetti toteutuu, kun mittaus 

tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen reliaabelius voidaan todeta, kun 

samasta aineistosta saadaan eri mittauskerroilla lähes samanlaiset vastaukset.  Ulkoi-

nen reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa, että tutkimuksesta saadut mittaustulokset ovat 

toistettavissa myös muissa tutkimuksissa ja tilanteissa. Alhainen reliabiliteetti johtuu 

yleensä satunnaisista tekijöistä, kuten otanta sekä erilaisista mittaus- ja käsittelyvir-

heistä. Tutkimuksen reliabiliteetti on riippumaton validiudesta. (Metsämuuronen 

2006, 58 - 59; Heikkilä 2010, 187.) 

Tutkimuksen validiteetin avulla määritellään, missä määrin tutkimuksessa onnistuttiin 

mittaamaan sitä, mitä haluttiin mitata. Sisäisen validiteetin avulla määritellään tutkijan 

omaa tieteellistä otetta työhön, tutkimustyössä käytettyjen menetelmien valintaa, sekä 

kuinka hyvin tutkija on onnistunut kysymysten asettelussa ja antavatko ne vastauksen 

itse tutkimusongelmaan. Tutkimus on sisäisesti validi, jos mittarissa, kyselyssä tai 

ylipäänsä tutkimuksessa käytetyt käsitteet kattavat riittävän laajasti tutkittavan ilmiön 

sekä vastaavat tutkimuksen teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Tutkimus on ulkoisesti 

validi, jos sen tulokset voidaan yleistää koskemaan tiettyjä ryhmiä. Tutkimuksen luo-

tettavuutta parantaa se, että poimitaan täysin sattumanvaraisesti riittävä määrä yksiköi-

tä tutkimukseen mukaan.  Tutkimusraportissa on tärkeää kuvata yksityiskohtaisesti 

tutkimustyön prosessia, jotta raporttia tarkasteltaessa pystytään analysoimaan sitä, 

ovatko tutkijan tulkinnat oikeita. (Metsämuuronen 2006, 34 - 48; Heikkilä 2010, 186 - 

187.) 
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Kaikessa tutkimustoiminnassa pitää pyrkiä välttämään virheitä. Laadullisessa tutki-

muksessa kysymykset totuudesta ja objektiivisesta tiedosta nousevat usein pinnalle. 

On tärkeää erottaa toisistaan havaintojen puolueettomuus ja luotettavuus. Pohdittaessa 

tutkimuksen luotettavuutta, on huomioitava, että tutkija on tutkimusongelman luoja ja 

tulkitsija, joten hänellä on tietty näkökulma tekemäänsä työhön. (Tuomi ym. 2009, 

134 - 136.)  

Tutkimuksemme on tehty puolueettomasti ja tieteelliselle tutkimukselle asetettujen 

kriteereiden mukaisesti. Tutkimuksemme luotettavuutta parantaa se, että saimme tut-

kimusaineistoomme riittävän määrän vastauksia eri opintoihin suuntautuneilta. Nuoret 

vastasivat kyselyyn valvotussa tilanteessa, joten on todennäköistä, että vastaukset 

edustavat kunkin omaa henkilökohtaista tilannetta ja mielipidettä. Kyselylomake ei 

ollut liian pitkä ja vastausaikaan oli varattu riittävästi, joten nuoret vastasivat huolella 

kysymyksiin. Kvantitatiiviset kysymykset olivat selkeitä ja avoimien kysymysten 

avulla saimme mitattua nuorten todellista tietämystä asiaan. Määrittelimme nuoren 

oman talouden hallintaan liittyvät keskeiset käsitteet teoreettisessa viitekehyksessä, 

jonka pohjalta laadimme kyselymme. Kiinnitimme erityistä huomiota aineiston ana-

lysointiin ja käytimme SPSS-ohjelman analysointia hyödyksi. Tutkimustulosten tau-

lukointi on objektiivinen ja tarkka tapa esittää lukuja mahdollisimman pienessä tilassa 

(Heikkilä 2010, 19 - 154). Näin omilla henkilökohtaisilla mielipiteillämme tai näkö-

kannoillamme ei ollut vaikutusta saatuihin tuloksiin. Avoimet kysymykset laadimme 

selkeään muotoon ja vastauksia näihin tuli runsaasti. Vastaukset luokiteltiin Excel-

ohjelman avulla ja ne edustavat sekä nuorten omia mielipiteitä että tietämystä oman 

talouden hoidosta.  

Tutkimuksemme validiutta heikentää otantamenetelmän valinta. Empiirisen tutkimuk-

semme tuloksia ei ole tarkoitus yleistää koskemaan kaikkien mikkeliläisten nuorten 

taloustietämystä ja rahankäyttöä. Tähän olisi pitänyt käyttää satunnaisotantaa johon 

olisi tullut valituksi myös maaseutukuntien opiskelijoita. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi 

myös ne nuoret, jotka ovat joko kokonaan työelämässä tai työttöminä. Mielestämme 

saimme kuitenkin tällä otosvalinnalla varsin luotettavia tuloksia, koska tarkoituksem-

me oli hyödyntää tutkimuksen tuloksia Nuoren talouden hallinnan oppaan laatimises-

sa. Opettajat voivat käyttää opasta opetusmateriaalina oppitunneilla ja siksi halusimme 

selvittää toisen asteen opiskelijoiden taloustietämyksen tasoa ja lisätiedon tarvetta. 
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8 PÄÄTÄNTÖ 

 

Opinnäytetyöprosessi oli hyvin antoisa, mutta samalla hyvin haastava kokemus. Lä-

hinnä aika oli rajoittavin tekijä näin vahvasti työelämässä kiinni oleville aikuisopiske-

lijoille. Mielenkiinto opinnäytetyön aiheeseen säilyi kuitenkin molemmilla aivan lop-

puun saakka, vaikka työn loppuvaiheessa koimmekin hieman itse työn tekemiseen 

kohdistuvaa uupumusta. Itse aihe koettiin opettajien keskuudessa erittäin tärkeäksi ja 

se myös kannusti meitä yrittämään parhaamme. 

 

Yhteistyömme toimi erittäin hyvin koko opinnäytetyöprosessin ajan. Materiaalia 

aloimme yhdessä kerätä kesän 2011 aikana ja samalla aloitimme myös siihen tutustu-

misen. Aluksi raportin viitekehyksen rajaaminen tuntui hyvin vaikealta tehtävältä, 

koska aihe - oman talouden hallinta - on varsin laaja. Pikkuhiljaa viitekehyksen runko 

alkoi kuitenkin yhdessä keskustelemalla ja materiaaliin tutustumalla muotoutua. Toi-

nen kirjoitti viitekehyksen runkoa eteenpäin ja samalla toinen ryhtyi laatimaan sen 

pohjalta kyselylomaketta. Kyselylomake valmistui lokakuun alkupuolella, jolloin 

myös teoriaan oli saatu kirjoitettua alustavasti aiheemme tärkeimmät asiat. Kyselylo-

make viimeisteltiin lopuksi yhteistyössä ja toimitettiin kouluille. Samalla tarkastelim-

me myös viitekehyksen rakennetta. Vastaukset saimme lokakuun puolivälissä, jolloin 

ryhdymme heti tallentamaan niitä SPSS:ään. Sen jälkeen tulostimme SPSS:stä taulu-

kot ja analysoimme yhdessä tulokset. Työn loppuvaihe eteni niin, että toinen keskittyi 

laatimaan taulukot ja kuviot raporttia varten ja toinen keskittyi itse oppaan laatimiseen 

saamiemme tulosten perusteella. Viitekehyksen rajauksen haasteellisuutta lisäsi jo 

olemassa olevien tutkimusten paljous ja toisaalta aihealueen laajuus. Lisäksi kysely-

lomakkeen laatimista vaikeutti se, että opettajien toiveena oli, ettei kyselystä tulisi 

liian pitkä. Lopuksi itse oppaan työstäminen oli haastavaa juuri aihealueen laajuuden 

vuoksi. Oppaasta piti saada kuitenkin myös visuaalisesti kiinnostava. Parityöskentelyn 

myötä opinnäytetyöprosessi ei tuntunut puuduttavalta vaan molempien ahkera panos-

taminen kannusti työhön ja vei sitä joutuisasti eteenpäin.  

 

Mielestämme onnistuimme hyvin työssämme, jonka koimme erittäin mielenkiintoi-

seksi ja tärkeäksi. Aiheen ajankohtaisuutta lisäsi myös tällä hetkellä Euroopassa vallit-

seva taloustilanne, joka osoittaa talouden hallinnan olevan vaikea laji myös suurem-

massa mittakaavassa. Talousongelmiin voivat joutua yksityisen ihmisen lisäksi koko-

naiset valtiot ja laajemmatkin alueet. 
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Havaitsimme opinnäytetyömme laatimisen aikana, että tutkimuksemme tuloksista 

saisi myös monia mielenkiintoisia ja tärkeitä jatkotutkimuksen aiheita. Yhtenä esi-

merkkinä mainittakoon ristiriita tutkimukseen osallistuneiden nuorten hyvinkin kiel-

teisestä suhtautumisesta pikavippeihin ja samanaikaisesti julkisuudessa keskusteluun 

noussut pikavippien määrän valtava kasvu Suomessa. Olisi siis mielenkiintoista tutkia, 

mikä muuttaa nuorten asenteet.  Miksi nuoret kuitenkin päätyvät ottamaan pikavippejä 

ja mistä seikoista nuorten lisääntyneet talousongelmat johtuvat.  Opinnäytetyömme 

aikana meille vahvistui voimakkaasti tunne siitä, että nuorilla todella on tarvetta saada 

lisätietoa ja apua oman talouden hallintaan. Siksi toivomme, että nuorille ja heidän 

opettajilleen on heti konkreettista hyötyä laatimastamme Nuoren talouden hallinnan 

oppaasta ja että opettajilla olisi mahdollisuus kehittää opasta edelleen työssään esille 

nousevien tarpeiden mukaan. Toki olisi mukavaa saada myös itselle palautetta siitä, 

kuinka toimeksiantajan näkökulmasta onnistuimme työssämme ja kokevatko myös 

opettajat ja nuoret, että opas on hyödyllinen opettamisen ja oppimisen väline.   
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LIITE 1(1). 

Kyselylomake 

 



LIITE 1(2). 

Kyselylomake 

 

  



LIITE 1(3). 

Kyselylomake 

 



LIITE 1(4). 

Kyselylomake 

 

 

 

 



LIITE 2(1). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 1. Vastaajan ikä 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  15 7 4,6 4,7 

16 51 33,8 34,2 

17 64 42,4 43,0 

18 26 17,2 17,4 

19 1 ,7 ,7 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 2. Vastaajan sukupuoli 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 
  Mies 97 64,2 65,1 

Nainen 52 34,4 34,9 

Total 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     
 

TAULUKKO 3. Vastaajan opiskelupaikka 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Lukio 80 53,0 53,7 

Esedu 69 45,7 46,3 

Total 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

       



LIITE 2(2). 

Jakaumataulukot 

     TAULUKKO 4. Vastaajan asuinpaikka 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Vanhempien luona 132 87,4 88,6 

Vuokra-asunnossa 14 9,3 9,4 

Omassa omis-

tusasunnossa 

3 2,0 2,0 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     
TAULUKKO 5. Vastaaja tietää yhteiskunnan opiskeluaikaisen tuen 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Tietää 127 84,1 85,2 

Ei tiedä 22 14,6 14,8 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 6. Vastaaja tietää varusmiespalvelun aikaisen tuen 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Tietää 81 53,6 54,4 

Ei tiedä 68 45,0 45,6 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

       



LIITE 2(3). 

Jakaumataulukot 

     TAULUKKO 7. Vastaaja tietää ensiasunnon hankintaan liittyvän 

tuen 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Tietää 7 4,6 4,7 

Ei tiedä 142 94,0 95,3 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 
 

    TAULUKKO 8. Vastaaja tietää vuokratakuujärjestelmän 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei lainkaan 99 65,6 66,4 

Vähän 36 23,8 24,2 

Pääosin 14 9,3 9,4 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     
TAULUKKO 9. Tietää vuokralaisen oikeudet ja/tai velvollisuudet 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei lainkaan 29 19,2 19,5 

Vähän 108 71,5 72,5 

Pääosin 12 7,9 8,1 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 10. Vastaaja työskentelee opintojen ohessa 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Kyllä 17 11,3 11,4 

Ei 132 87,4 88,6 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     



LIITE 2(4). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 11. Vastaajalla oli kesätyöpaikka v. 2011 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Kyllä 95 62,9 63,8 

Ei 54 35,8 36,2 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 12. Vastaaja tietää, miksi työsopimus on tärkeä 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei lainkaan 12 7,9 8,1 

Vähän 99 65,6 66,4 

Pääosin 38 25,2 25,5 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 13. Vastaajalla on säästöjä tai säästäminen kiinnostaa 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Kyllä 112 74,2 75,2 

Ei 37 24,5 24,8 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 14. Vastaaja tietää pikavipin 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Kyllä 143 94,7 96,6 

Ei 5 3,3 3,4 

Yhteensä 148 98,0 100,0 

  Ei vastausta 3 2,0   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

       



LIITE 2(5). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 15. Pikavipin ottaminen 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Useita kertoja 1 ,7 ,7 

Ei koskaan 148 98,0 99,3 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     
TAULUKKO 16. Tietää vaihtoehtoja erääntyneen laskun hoitamiseen 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei lainkaan 17 11,3 11,4 

Vähän 69 45,7 46,3 

Pääosin 63 41,7 42,3 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 17. Vastaaja tietää mitä luottotietohäiriöstä seuraa 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei lainkaan 56 37,1 37,6 

Vähän 73 48,3 49,0 

Pääosin 20 13,2 13,4 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 18. Vastaajalla on ollut maksuhäiriöitä 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  Ei 143 94,7 100,0 

  Ei vastausta 8 5,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

 

 



LIITE 2(6). 

Jakaumataulukot 

 

TAULUKKO 19. Vastaaja haluaa 

lisätietoa/yhteenvetotaulukointi 

  

 

Lisätietoa halutaan  Lukumäärä 
  

 

 Opintotuesta 59 

  

 

Opintolainasta 60 

  

 

Verotuksesta 63 

  

 

Pankkipalveluista 56 

  

 

Työttömyysturvasta 51 

  

 

Muusta asiasta 6 

  

 

Ei mistään asioista 32 

  

     

     TAULUKKO 20. Oman taloudenhallinnan taso 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista 

Prosenttia 

vastanneista 

  Erinomainen 15 9,9 10,1 

Hyvä 94 62,3 63,5 

Tyydyttävä 23 15,2 15,5 

Kohtalainen 14 9,3 9,5 

Huono 2 1,3 1,4 

Yhteensä 148 98,0 100,0 

  Ei vastausta 3 2,0   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 21. Rahapelien pelaaminen 

 
Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista 

Prosenttia 

vastanneista 

  Päivittäin 3 2,0 2,0 

Viikoittain 30 19,9 20,1 

1 - 2 krt/kk 34 22,5 22,8 

Ei koskaan 82 54,3 55,0 

Yhteensä 149 98,7 100,0 

  
Ei vastausta 2 1,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   
 

 

     



LIITE 2(7). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 22. Vanhempien tuen osuus tuloista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 29 19,2 20,3 

21 - 40 % 19 12,6 13,3 

41 - 60 % 41 27,2 28,7 

61 - 80 % 27 17,9 18,9 

81 - 100 % 27 17,9 18,9 

Yhteensä 143 94,7 100,0 

 

Ei vastausta 8 5,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 23. Työtulojen osuus tuloista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 79 52,3 55,6 

21 - 40 % 29 19,2 20,4 

41 - 60 % 15 9,9 10,6 

61 - 80 % 17 11,3 12,0 

81 - 100 % 2 1,3 1,4 

Yhteensä 142 94,0 100,0 

  Ei vastausta 9 6,0   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     TAULUKKO 24. Tukien osuus tuloista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 109 72,2 77,3 

21 - 40 % 12 7,9 8,5 

41 - 60 % 11 7,3 7,8 

61 - 80 % 5 3,3 3,5 

81 - 100 % 4 2,6 2,8 

Yhteensä 141 93,4 100,0 

  Ei vastausta 10 6,6   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     

     

     

     

     

     



LIITE 2(8). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 25. Muiden tulojen osuus tuloista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 132 87,4 93,6 

21 - 40 % 7 4,6 5,0 

41 - 60 % 2 1,3 1,4 

Yhteensä 141 93,4 100,0 

  Ei vastausta 10 6,6   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

TAULUKKO 26. Asumisen osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 131 86,8 94,2 

21 - 40 % 3 2,0 2,2 

41 - 60 % 3 2,0 2,2 

61 - 80 % 2 1,3 1,4 

Yhteensä 139 92,1 100,0 

  Ei vastausta 12 7,9   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     TAULUKKO 27. Ruoan ja juoman osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 89 58,9 62,7 

21 - 40 % 26 17,2 18,3 

41 - 60 % 20 13,2 14,1 

61 - 80 % 5 3,3 3,5 

81 - 100 % 2 1,3 1,4 

Yhteensä 142 94,0 100,0 

  Ei vastausta 9 6,0   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



LIITE 2(9). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 28. Pukeutumisen osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 93 61,6 66,0 

21 - 40 % 27 17,9 19,1 

41 - 60 % 15 9,9 10,6 

61 - 80 % 6 4,0 4,3 

Yhteensä 141 93,4 100,0 

  Ei vastausta 10 6,6   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     TAULUKKO 29. Harrastusten osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 1 ,7 ,7 

21 - 40 % 121 80,1 86,4 

41 - 60 % 12 7,9 8,6 

61 - 80 % 3 2,0 2,1 

81 - 100 % 3 2,0 2,1 

Yhteensä 140 92,7 100,0 

  Ei vastausta 11 7,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 
 

  
 

TAULUKKO 30. Vapaa-ajan osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0-20 % 86 57,0 61,4 

21 - 40 % 35 23,2 25,0 

41 - 60 % 13 8,6 9,3 

61 - 80 % 4 2,6 2,9 

81 - 100 % 2 1,3 1,4 

Yhteensä 140 92,7 100,0 

  Ei vastausta 11 7,3   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LIITE 2(10). 

Jakaumataulukot 

TAULUKKO 31. Elektroniikan osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 124 82,1 89,2 

21 - 40 % 11 7,3 7,9 

41 - 60 % 3 2,0 2,2 

61 - 80 % 1 ,7 ,7 

Yhteensä 139 92,1 100,0 

  Ei vastausta 12 7,9   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

     TAULUKKO 32. Muiden menojen osuus menoista (%) 

 Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista Prosenttia vastanneista 

  0 - 20 % 126 83,4 90,6 

21 - 40 % 9 6,0 6,5 

41 - 60 % 3 2,0 2,2 

61 - 80 % 1 ,7 ,7 

Yhteensä 139 92,1 100,0 

  Ei vastausta 12 7,9   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

 

TAULUKKO 33. Riittävätkö vastaajan rahat välttämättömiin menoihin 

 
Lukumäärä 

Prosenttia 

kaikista 

Prosenttia vastan-

neista 

  Hyvin 94 62,3 64,8 

Juuri ja juuri 40 26,5 27,6 

Eivät riitä 11 7,3 7,6 

Yhteensä 145 96,0 100,0 

  Ei vastausta 6 4,0   

Kaikki yhteensä 151 100,0   

 

 

 

 



LIITE 3(1). 

Säästäminen/ristiintaulukointi 

 

TAULUKKO 34. Vastaajan sukupuoli * Vastaajalla on säästöjä tai sääs-

täminen kiinnostaa / Ristiintaulukointi 

 

Vastaajalla on säästöjä tai 

säästäminen kiinnostaa 

Yhteensä Kyllä Ei 

Vastaajan 

sukupuoli 

Mies Lukumäärä 76 21 97 

% sukupuolen si-

sällä 

78,4 % 21,6 % 100,0 % 

% vastausvaihto-

ehdon sisällä 

67,9 % 56,8 % 65,1 % 

Nainen Lukumäärä 36 16 52 

% sukupuolen si-

sällä 

69,2 % 30,8 % 100,0 % 

% vastausvaihto-

ehdon sisällä 

32,1 % 43,2 % 34,9 % 

Yhteensä Lukumäärä 112 37 149 

% sukupuolen si-

sällä 

75,2 % 24,8 % 100,0 % 

% vastausvaihto-

ehdon sisällä 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

 



LIITE 4(1). 

Nuoren talouden hallinnan opas 
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