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1 JOHDANTO 

Kun puhutaan taloudellisesta tilanteesta ja sen lukutaidosta, ensimmäisenä tulee 

useimmiten mieleen säästössä oleva raha tai sen puute. Lähes päivittäin tulee vastaa 

uutisia eri kanavista, jotka käsittelevät talousasioita ja tavallisen ihmisen silmään 

pistävät nimenomaan säästämistä sekä sen lisäämisen mahdollisuuksia koskevat 

uutisotsikot. Ihmisellä pitäisi olla tietyn verran rahaa säästössä, mutta millä keinoin 

säästäminen pitäisi toteuttaa? Suomalainen säästää edelleen mieluiten rahansa 

pankkitilille, joka kertoo hyvin siitä, ettei tietoa esimerkiksi inflaation vaikutuksista 

ole tarpeeksi. (Thurén. 2017) (Möttölä. 2017) 

Talouden lukutaito kehittyy pitkälti itseoppimalla sekä kasvatuksen kautta. Lapsena 

opitaan useimmiten, ettei raha kasva puussa ja että pienetkin lahjaksi saadut rahat 

kannattaa säästää. Säästämisen taito alkaa karttua siis jo alakouluiässä, kun 

viikkorahaksi saadut viisi euroa joko piilotetaan tai sijoitetaan nameihin. Kotona 

lapsena opitut käytännöt ja tavat rahan käyttöön useimmiten jäävät alitajuntaan ja 

hyväksi havaitut keinot otetaan käyttöön aikuisena.  

Nykypäivänä taloudellisesti pärjääminen ei ole itsestäänselvyys. Toisen asteen 

koulutuksesta valmistuessaan vaihtoehdot ovat hakeutuminen jatkokoulutukseen 

tai työelämään. Koska 18–vuotiaana tulevaisuuden näkymät eivät välttämättä ole 

kristallin kirkkaat, monet valitsevat välivuoden ja työt. Elokuussa 2017 työttömiä 

nuoria oli 49 000, joka on 14,4% 15–24-vuotiaiden työvoimasta. Työpaikan 

löytäminen vaikuttaa siis olevan vaikeaa, varsinkin kouluttamattomille nuorille. 

Tässä vaiheessa herää usein kysymys taloudellisesta pärjäämisestä. Vanhempien 

apu on korvaamatonta, Kelaltakin saa joitakin tukia. Pelkillä Kelan tuilla ei 

kuitenkaan selviä taloudellisesti kovin hyvin, varsinkaan jos omia säästöjä ei ole 

kertynyt. Oman talouden ylläpitoon kuluvan rahan määrä voi tulla järkytyksenä 

kotoa pois muuttavalle, kun alkaakin ymmärtämään mitä itsenäisesti asuminen 

maksaa. Hyvä talouden lukutaito olisi tässä tilanteessa korvaamatonta, mutta 

valitettavan usein taito on hatara. (Syvänen. 2017) 

Koulussa opitaan paljon erilaisia asioita. Monesti arkisia asioita hoitaessa, 

esimerkiksi verokortin tai Kelan hakemusten täyttämisen yhteydessä herää 



  7 

 

kuitenkin kysymys, miksi tällaista ei opeteta koulussa. Sama pätee talouden 

lukutaitoon. Peruskoulun ja lukion aikana omaan talouteen liittyvä opetus on 

minimaalista. Yhteiskuntaopin ja matematiikan syventävien kurssien puolella 

saatetaan mainita korko ja inflaatio, sekä selittää niitä hieman. Siihen se oikeastaan 

jää. Korkeakoulun puolella taas luulisi saavan itseä kiinnostavaa opetusta, mutta 

talouteen liittyvät kurssit ovat hyvin itsenäiseen opiskeluun painottuneita, jos niitä 

tarjotaan laisinkaan (Peura-Kapanen, 2012). Esimerkiksi Vaasan 

ammattikorkeakoulussa tarjottu talouteen liittyvä kurssi lopetettiin säästöjen 

vuoksi, vaikka uskoisin kysyntää olevan.  

Ei siis ihme, mikäli korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa talouden lukutaito jää 

vajavaiseksi. Nuorten olisi tärkeää olla selvillä omasta taloudellisesta tilanteestaan, 

koska se vaikuttaa tulevaisuudessa moniin asioihin. Pahimmassa tapauksessa 

huonosti hoidettu talous voi olla esteenä suurimpien haaveiden ja mahdollisuuksien 

toteuttamiselle. 
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2 TEORIA 

Kuluttajan taloudellisella lukutaidolla tarkoitetaan kuluttajan itsensä kykyä käsittää 

ja soveltaa käytännössä sekä oman, että kotitalouksien taloudenhoitamiseen 

liittyviä asioita (Kalmi, Ruuskanen. 2016). Se on käytännössä taito, joka jokaisella 

yhteiskunnan täysivaltaisella jäsenellä pitäisi olla perustaitona (Suomen Pankki, 

2018). Talouden lukutaidon merkitys aiheena on nostanut päätään viime aikoina, 

pitkälti pankkien tarjoamien lisääntyneiden vaihtoehtojen seurauksena. 

Markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia tapoja liittyen säästämiseen ja sijoittamiseen, 

vakuutuksiin sekä ihan tavallisiin arkisiin asioihin, kuten esimerkiksi 

puhelinliittymiin. Ymmärretään, että esimerkiksi säästäminen ja sitä kautta 

talouden turvaaminen onnistuu periaatteella, jossa tulot ovat suuremmat kuin 

menot, mutta mitä sen jälkeen. Kuinka suomalainen ymmärtää, mihin niin sanotusti 

”ylimääräinen raha” kannattaa laittaa?  

Talouden lukutaito on taito, joka kehittyy jokaiselle ihmiselle yksilöllisesti. Se 

auttaa turvaamaan talouden läpi elämän sekä ymmärtämään, miksi asiat tehdään 

tietyllä tavalla katsoen talouden näkökulmasta. Talouden kieltä on ymmärrettävä, 

jotta sen kanssa pystytään toimimaan järkevästi (Suomen Pankki, 2018). Sen 

ymmärtäminen auttaa seuraamaan maailman tapahtumia ja ajoittamaan esimerkiksi 

lainan ottamisen otolliseen hetkeen, jolloin se tulisi itselle edullisimmaksi. 

Suomalaiset säästävät pankkitileille edelleen, vaikka uusia mahdollisuuksia syntyy 

jatkuvasti (Möttölä, 2017). Pankkitileillä makaa 85 miljardia euroa, vaikka 

tiedetään sen olevan hölmöä. Inflaatio laskee rahan arvoa koko ajan, joten parempi 

tapa pitäisi löytää. Pankkitilille säästäminen on kuitenkin perinne, josta on vaikeaa 

päästää irti.  

Suomalaiset näyttäytyvät tilille säästämisestä huolimatta enimmäkseen viisaina 

rahankäyttäjinä. Kuluttajien luottamus talouteen onkin tällä hetkellä 

korkeimmillaan kolmeenkymmeneen vuoteen, mikä vaikuttaa selvästi 

kulutustottumuksiin (Sjöström, 2018). Verrattain suomalaiset pärjäävät hyvin 

talouden lukutaitoon liittyvissä asioissa. Lähes poikkeuksetta talouden lukutaitoon 

liittyvissä kyselyissä ja tutkimuksissa Suomi sijoittuu kärkijoukkoon (Kalmi, 
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Ruuskanen. 2016). OECD:n vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan Suomi 

sijoittuu toiseksi talouden lukutaitoa mittaavassa tutkimuksessa. Vain Ranska 

sijoittui korkeammalle. Tutkimukseen osallistui 17 OECD:n jäsenmaata ja 13 

maata sen ulkopuolelta. (Maaseudun tulevaisuus, 2016). OECD:n tekemien 

tutkimusten mukaan useissa maissa nimenomaan nuorten ja 60–vuotta täyttäneiden 

talouden lukutaito on heikompi kuin muilla, joten samaa voisi olettaa suomalaisista 

(Tilastokeskus, 2014). Nimenomaan nuorten tietämystä talouteen liittyvistä asioista 

on kuitenkin tutkittu verrattain vähän, jotta niistä voitaisiin tehdä varmoja 

johtopäätöksiä.    

2.1 Talouden opetus osaksi kasvatusta? 

Pienikin lapsi tunnistaa tuotemerkkejä ja ymmärtää kuluttamisesta (Kuluttajaliitto). 

Lapsi oppii nopeasti ja opittuja tapoja on usein hankala muuttaa, varsinkin jos ne 

on todettu toimiviksi. Jokainen on syntyessään yhtä tietämätön maailman 

tapahtumista, ja siksi lähtökohtaisesti samassa tilanteessa mitä tulee minkä tahansa 

asian oppimiseen. Kuten pyöräily, talouden lukutaito on asia joka seuraa kerran 

opittuna koko elämän ajan, vain lisääntyen mahdollisuuksien mukaan. Siksi lapselle 

tulisi jo varhaisessa vaiheessa kertoa rahan käytöstä ja esimerkiksi säästämisen 

tärkeydestä (Kuluttajaliitto). Nykypäivänä pieni lapsi ymmärtää paljon ja osaa 

esimerkiksi neuvotella syntymäpäivälahjoistaan ja pyytää joulupukilta joululahjoja. 

Lapsi ymmärtää kuitenkin, että raha on työn takana ja että jotain ei voida ostaa sen 

korkean hinnan takia (Kurttila, 2018). 

Iän kertyessä lapsen oman rahan merkitys kasvaa. Lompakossa olevasta rahasta 

osataan kertoa mikä on vanhemmilta saatua ja mikä itse kerätyistä pulloista 

ansaittua. Raha on arvokasta, eikä sitä ehkä mielellään haluttaisi käyttää. Suurin osa 

lapsista on nuorina säästäväisiä ja harkitsevia. Rahaa ei kasva puussa vaan se täytyy 

ansaita. Viikkorahoja kerätään ja roskia viedään kolikoiden toivoissa, jotta omia 

rahoja saataisiin kerrytettyä. Vanhemmilta pyytämistä halutaan välttää (Kurttila, 

2018). Jossain vaiheessa tämä ajattelutapa muuttuu ja silloin talouden lukutaidon 

merkitys korostuu entisestään. 
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Media on tänä päivänä suuressa osassa nuorten elämää. Erilaiset tavat mainostaa ja 

houkutella nuoria kuluttamaan eivät ole uusi asia. Mainontaan suhtautumisesta 

kriittisesti olisi kuitenkin hyvä puhua lapselle jo nuorena (Kuluttajaliitto). Jos joku 

kuulostaa liian hyvältä, todennäköisesti se myös on sitä. Monesti esimerkiksi 

heräteostokset tehdään nimenomaan nähdyn mainoksen perusteella, joka tekee 

kuluttamisesta helpompaa ja huomaamattomampaa. Heräteostoksiin perustuva 

markkinointi on kuluttajan kannalta negatiivinen asia, sillä budjetin ylittäminen on 

helppoa (Väisänen, 2012).  

Nuorisobarometrin tekemän kyselyn mukaan noin joka kolmas kaikista 

koululaisista ja opiskelijoista kertoo tekevänsä palkkatyötä. Pelkästään 

korkeakouluopiskelijoista samainen osuus on noin puolet. Suurimpia syitä 

suhteellisen alhaiseen työllisyyteen ovat opintolainan alhainen korkotaso sekä 

heikentynyt työssäkäynti mahdollisuus (Nuorisobarometri, 2017). Opintolainaa 

ottaakin lähes puolet korkeakouluopiskelijoista (Peura-Kapanen, 2012). Kulutus 

opiskelijoilla on muita kuluttajia alhaisempaa. Suurimman osan tuloistaan 

opiskelija laittaa asumiseen. Vuonna 2012 opiskelijalla meni vuokraan ja muihin 

asumiseen liittyviin menoihin keskimäärin noin kolmannes tuloistaan. Seuraavaksi 

eniten rahaa kuluu liikenteeseen ja ruokailuun. Noin puolet opiskelijan tuloista 

kertyy erilaisista tuista ja loput palkkatyöstä (Hatakka, 2015). Silti olisi hyvä, 

mikäli opiskelijalta löytyisi säästöstä noin kolmen kuukauden tuloja vastaava 

summa, joka tässä tapauksessa olisi noin tuhannesta eurosta tuhanteen viiteensataan 

euroon (Thurén. 2017) (Lindberg. 2017). 

2.2 Perhe ja koulu vaikuttavat nuoren talouden lukutaitoon 

Jo peruskouluikäiset pelkäävät oman perheen taloudellisen tilanteen leimaavan 

heidät köyhiksi kavereiden silmissä. ”Köyhä” on myös noussut jo 

haukkumasanaksi lasten keskuudessa. Lapset vertailevat jo nuorina lahjaksi 

saamiaan tavaroita ja paine samanlaisuuteen on kova. Lapset ovat myös hyvin 

nuorina kykeneväisiä tunnistamaan sekä oman perheensä köyhyyden, että 

vastaavasti ulkomailla vallitsevan köyhyyden (Kurttila, 2018). Vanhempien 

korkealla koulutuksella on todennäköisiä vaikutuksia myös lapsen 
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peruskoulutuksen jälkeiseen kouluttautumiseen. Nuorisobarometrin tekemän 

tutkimuksen mukaan 17 prosenttia kaikista vastaajista oli joutunut karsimaan 

opiskeluvaihtoehtoja rahanpuutteen takia. Lisäksi 14 prosenttia kertoo valinneensa 

koulutuspaikan taloudellisten syiden perusteella. (Nuorisobarometri. 2017). 

Paljon pinnalla ollut lapselle säästäminen on herättänyt mielipiteitä suuntaan ja 

toiseen. Mikä olisi hyvä tapa säästää, jotta päästäisiin mahdollisimman suotuisiin 

ratkaisuihin tulevaisuudessa. Useat vanhemmat tahtovat säästää lapselleen pienen 

pesämunan esimerkiksi asuntoa, jatko-opintoja tai autoa varten, jonka lapsi saa 

kasvettuaan aikuiseksi. Lähes jokainen lähde painottaa aikaa ja sen merkitystä 

säästämisessä. Mitä aiemmin aloittaa, sen varmemmin rahaa kertyy pienestäkin 

summasta (Viinanen, 2018). Pienestäkin taloudesta pystyy säästämään ja silloin 

talouden lukutaito onkin ensiarvoisen tärkeää (Suomen Pankki, 2018). Esimerkiksi 

lapsilisien säästäminen heti syntymisestä lähtien kasvattaa täysi-ikäisyyteen 

mennessä lähes 50 000 euron omaisuuden. Lapsilisien osuus tuosta on vajaa puolet, 

loput on korkotuottoa. Vaikka lapsi lopettaisi rahan lisäämisen rahastoon täysi-

ikäistymisensä jälkeen, mutta malttaa pitää rahat kiinni sijoituksissa, on hänellä 

keskimääräisen tuotto-odotuksen mukaan puolen miljoonan omaisuus täytettyään 

viisikymmentä vuotta. Ilmiön mahdollistaa korkoa korolle periaate, joka antaa 

parhaan tuloksen pitkällä aikavälillä (Hagelin, Vilén. 2018). Lapsilisät kannattaisi 

sijoittaa joko suoraan osakkeisiin, mikäli tieto riittää niiden tarkasteluun tai 

vaihtoehtoisesti helpompaan ja vaivattomampaan indeksirahastoon. Hajautetusti 

länsimaisiin pörsseihin sijoittamalla on lähes mahdotonta hävitä rahat ennen lapsen 

täysi-ikäistymistä. Lisäksi lapselle sijoittaminen antaa lapselle valmiudet sekä 

kiinnostua omasta taloudestaan aiemmin että jatkaa sijoittamista ja oman 

varallisuuden kerryttämistä heti aikuistuttuaan. (Hagelin, Vilén. 2018)  

Oman lapsuudenkodin tavat rahan käytössä peilaantuvat väistämättä omaan rahan 

käyttöön. Omien vanhempien vinkit ja neuvot sekä opit ovat ensimmäisiä, joita 

elämässä kohdataan. Niissä kuitenkin heijastuu hyvin pitkälti neuvonantajan omat 

asenteet ja tottumukset (Suomen Pankki, 2018). Parempituloisessa perheessä myös 

keskustellaan enemmän talouteen liittyvistä asioista, joka väistämättä vaikuttaa 

lapsen talouteen positiivisesti (Kurttila, 2018). Tottumus käyttää rahaa joko 
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kulutusvälineenä tai harkiten arvokkaana omaisuutena riippuu usein myös 

vanhempien kulutustottumuksista (Kuluttajaliitto). Kysymys on siitä, oppiiko 

lapsena arvostamaan uusia talvikenkiä ja pulkkaa, vai ovatko ne vain välineet 

muiden joukossa. Myös lasten huolellisuus tavaroiden suhteen antaa vinkkiä 

mahdollisesti tulevaisuuden rahan käytöstä. 

Koulun osuutta lapsen talouden lukutaidon kerryttämisessä vähätellään jonkun 

verran. Koululla pitäisi olla vanhempien ohella suuri merkitys siihen, millainen 

talouden taitaja oppilaasta kasvaa. Perusopetukseen ja lukion opetussuunnitelmaan 

lisättiin 2000-luvun alussa taloustiedon opetusta pakollisena oppiaineena. Myös 

yhteiskuntaopin pakollista opetusta lisättiin vuonna 2016 sekä ala-asteelle että 

lukion kursseihin (Suomen Pankki, 2018). Silti opetuksen taso ja sisältö eivät vastaa 

sitä, mistä tavallinen 13–18-vuotias oppisi tarpeeksi. Teoriapainotteisesti 

käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä, eikä niinkään tavallisella 

maalaisjärjellä ajateltavia asioita. Lisäksi riippuu paljon opettajasta, miten pitkälti 

oppikirjaa tai opetussuunnitelmaa seurataan ja mitä uutta opetukseen tuodaan. 

(Löfström, van der Berg. 2014) Opettajia pitäisi kouluttaa lisää, jotta riittävää tietoa 

olisi jaettavana myös opiskelijoille (Peura-Kapanen, 2012). Perusopetus ja lukio 

kulkevat pitkälti opetussuunnitelman mukaisesti ja valinnanvaraa ei juurikaan ole, 

mutta korkeakouluissa pitäisi olla eri tilanne. Tiettävästi Suomen korkeakouluissa 

ei ole ollenkaan omaa taloutta käsitteleviä kursseja tai omaan taloudenhallintaan 

keskittyviä palveluita, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa (Peura-

Kapanen, 2012). Näin ollen kriittisessä elämänvaiheessa olevat nuoret aikuiset 

jäävät kokonaan vaille systemaattista talousopetusta (Tilastokeskus, 2014). 

Esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulusta lopetettiin taloutta ja sijoittamista 

käsittelevä kurssi säästösyistä, vaikka kysyntää varmasti olisi löytynyt. Edes 

taloushallinnon opiskelija ei siis käy juuri lainkaan, varsinkaan henkilökohtaiseen 

talouteen liittyviä kursseja, joista voisi hyötyä nimenomaan oman talouden 

lukutaidon kehittämisessä.  

Viime aikoina päätään nostanut Yrityskylä-innovaatio on yksi esimerkki lasten 

taloudellisen ymmärryksen parantamiseksi tehdystä työstä. Yrityskylä on kuudes- 

ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimisympäristö, joka pitää sisällään 
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työelämään, yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä oppimismahdollisuuksia. 

Yrityskylä toimii pienenä kaupunkina, joka tarjoaa vähintään 15 eri yrityksen ja 

julkisen toimialan palvelut. Pohjimmaisena ideana Yrityskylässä on lapsen 

oppiminen, sillä lapsella on mahdollisuus työskennellä työhakemuksella haetussa 

ammatissa, saada siitä palkkaa ja näin päästä tutustumaan ”aikuisen kansalaisen” 

rooliin. Yrityskylä-vierailua edeltää omassa koulussa 10 tunnin opetusjakso, jossa 

käydään läpi mm. miksi töitä tehdään, miksi veroja maksetaan ja mitä tarkoittaa 

talous.  Yrityskylää on järjestetty valtakunnallisesti vuodesta 2010 lähtien, ja se on 

saanut enimmäkseen positiivista palautetta sekä oppilailta että opettajilta. 

(Yrityskylä.) 

Talouslukutaidon esimerkit kannattaa aina ottaa kohderyhmän omasta kulutuksesta. 

Opetuksen on hyvä lähteä nuoren omista lähtökohdista sekä läheltä omaa elämää, 

jotta kiinnostus säilyy (Lindberg, 2017). Tutkimuksen mukaan nuoret tarvitsevat 

konkreettisia esimerkkejä helpottaakseen kulutuksen ymmärtämistä. 

Esimerkkilaskelmien muodostaminen vuoden aikana päivittäin ostettavasta take 

away-kahvista paljastaa siihen kuluvan melkoisen summan rahaa, jonka voisi 

käyttää vaikka unelmien tavoitteluun. Nuoret kertoivat laskelmien avanneen silmät, 

joten tapa kannattaisi ottaa useammin käyttöön. Huomaamattomasti kerääntyvien 

pienten ostosten summa kasvaa hetkessä valtavasti, varsinkin kortilla maksaessa. 

(Suomen Pankki. 2018) 

Taloustaitojen lisäämineen ja sen koukeroiden oppimiseen pitäisi olla laaja 

yhteiskunnallinen halu. Taloustietämys ja talouden hallinta lisäävät henkistä 

hyvinvointia, sekä säästävät kuluttajaa stressiltä (Peura-Kapanen, 2012). 

Kotitalouksien taloudellisista ahdingoista eivät hyödy valtakunnallisesti muut kuin 

suuria korkoja perivät yritykset. Suurin vastuu opista on kotikasvatuksessa sekä 

peruskoulutuksessa, mutta kuulostaa myös kohtuuttomalta vaatia sitä pelkästään 

näiltä tahoilta. Talous muuttuu jatkuvasti, jolloin myös itsenäinen talouden opiskelu 

saattaa aiheuttaa päänvaivaa, kun uutta tietoa tulee ennen kuin vanhan saa 

omaksuttua (Suomen Pankki, 2018).  
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2.3 Nuoren talouden haastavuus 

Vuonna 2010 jopa puolet korkeakouluopiskelijoista koki olevansa köyhiä 

(Tilastokeskus. 2014). Nimenomaan nuorilla aikuisilla on talouden lukutaidon 

kanssa keskimääräisesti haastavampaa. 20–29-vuotiailla nuorilla on suhteessa 

eniten maksuhäiriömerkintöjä, jotka juontavat juurensa talouden lukutaidon 

puutteesta (Suomen Pankki, 2018). Vuonna 2016 jopa 13 prosentilla nuorista oli 

maksuhäiriömerkintä (Mustonen, 2017). Nuoret ovat tulevaisuudessa maksajan 

roolissa, jonka vuoksi talousoppi olisi äärimmäisen tärkeää juuri heille.  

Kuluttaminen tehdään koko ajan helpommaksi ja, nuorilla erityisesti on kaikki 

mahdollisuudet käyttää esimerkiksi puhelimella yleistyneitä maksusovelluksia 

(Lindström, 2017). Vanhemmilla ihmisillä muun muassa käteisen käyttö on 

yleisempää, jolloin esimerkiksi heräteostokset ovat yleensä maltillisempia. 

Elämän muutoskohdissa talouden lukutaito ja sen merkitys usein korostuu. Nuorten 

elämä on tyypillisesti vaihtelevaa opiskeluista ja töistä riippuen, joten tulot ovat 

epämääräisiä ja vaihtelevia (Tilastokeskus, 2014). Talousongelmien riskiryhmään 

luetaan nimenomaan omaan talouteen siirtyvät, etuuksistaan tietämättömät ja 

kokemattomat nuoret (Lindström, 2017). Nämä nuoret ovat ensimmäistä kertaa 

itsenäisesti vastuussa omasta taloudesta. Itsenäistyessä ja omaan kotiin muuttaessa 

nuori kohtaa monia haasteita pelkästään rahan käytön suhteen. Suurin osa muuttaa 

vuokra-asuntoon (Tilastokeskus, 2014). Haasteena on hahmottaa rahan määrän 

riittäminen kokonaiseksi kuukaudeksi ja ostosten budjetointi niin, ettei elä yli 

varojensa. Perustarpeiden lisäksi vakuutukset, takuuvuokra ja muut vastaavat 

menot saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä, ellei tilanteeseen ole osannut 

varautua. (Suomen Pankki, 2018) 

Nykypäivänä valtiolta saadut tuet ovat niin pieniä ja asuminen sitä vastoin sen 

verran kallista, että tulot eivät välttämättä riitä elämiseen. Suomessa on työttömänä 

7% koko väestöstä (Suomen Pankki, 2018), ja elokuussa 2017 työttömiä nuoria oli 

14,4% 15–24-vuotiaiden työvoimasta (Syvänen, 2017). Työllistyminen vaikuttaa 

olevan koko ajan vaikeampaa teknologian kehittyessä ja digitalisoitumisen tullessa 

yleisemmäksi. Puolet korkeakouluissa opiskelevista kertoo tekevänsä palkkatyötä 
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opiskeluiden ohella (Nuorisobarometri, 2017), joka viittaa tukien 

riittämättömyyteen pakollisten kulujen ulkopuolella. 

Nuoret ovat kuitenkin oppineet ja tottuneet sopeutumaan niukkaan tilanteeseen ja 

karsimaan menoistaan. Ajatellaan, että taloudelliset vaikeudet ja niistä 

selviytymiset kuuluvat osana itsenäistymiseen ja sitä kautta aikuistumiseen. 

Impulsiivisuus ja kulutuskeskeinen elämäntapa aiheuttavat kuitenkin rakoja 

budjettiin ja selviytymiseen. Maksuhäiriömerkinnät syntyvät opiskelijoiden 

keskuudessa usein luotolle tilatuista nettiostoksista ja merkinnän vakavuus 

ymmärretään vasta, kun se estää esimerkiksi vuokra-asunnon saamisen 

(Tilastokeskus, 2014). 

1990-luvulla syntyneitä nuoria, jotka tällä hetkellä ovat nimenomaan 

riskiryhmässä, on kutsuttu y-sukupolveksi. Tämä sukupolvi elää vain tätä päivää 

varten, ilman pidemmän aikavälin turvaa. Nuorten edellytetään osaavan tulla 

toimeen oman taloutensa kanssa, vaikka tilanne on entistä turvattomampi ja 

monimutkaisempi (Peura-Kapanen, 2012). Lisäksi eliniän odotteen jatkuva kasvu 

antaa vinkkiä siitä, että oman talouden turvaaminen koko ajan pidemmälle 

aikavälille olisi suotavaa.  

Nuorten talouden hallintaa ja kulutuskäyttäytymistä pitäisi muuttaa, mihin ei pelkkä 

informaation lisääminen riitä. On tutkittu, että taloudellinen käyttäytyminen 

perustuu enemmän psykologiaan kuin tietämykseen. Sosiaalinen media on suuressa 

osassa nykynuoren päivittäistä elämää ja siellä tapahtuva uudenlainen mainonta 

herättää monissa kiinnostusta. Lisäksi kerrotut negatiiviset kokemukset, 

esimerkiksi säästämättömyydestä, lisäävät tietämystä siitä, mitä itse voisi tehdä 

toisin. On myös selvää, että vapaaehtoisesti oman kiinnostuksen pohjalta tapahtuva 

oppiminen on huomattavasti tehokkaampaa, kuin esimerkiksi koulussa 

pänttääminen. (Peura-Kapanen, 2012) 

2.4 Varallisuuden kerryttäminen 

Suomen kielellä voitaisiin puhua talousosaamisesta tai englantilaisittain 

finanssilukutaidosta. Suomen kielellä tehtyä kirjallisuutta löytyy kohtalaisen vähän 
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aiheen ollessa suhteellisen uusi, joten terminologia on jokseenkin vakiintumatonta. 

Talouden lukutaidolla viitataan nimenomaan talouteen liittyvän tiedon 

hallitsemiseen ja kyvykkyyteen soveltaa sitä käytännössä (Kalmi, 2013). Olisi 

hyvä, mikäli ihmiset tietäisivät edes seuraavien termien merkitykset: inflaatio 

(rahanarvon lasku), marginaali (pankin perimä osuus lainan korosta, jolla pankki 

tekee voittoa) sekä korko (Laakso, 2013). Näiden termien ymmärtäminen ja 

soveltaminen auttaa jo kohtalaisen pitkälle talouden hoidossa. Muita hyviä 

käsitteitä hallita on esimerkiksi prosenttilaskut ja korkoa korolle-periaate, jonka 

avulla voi kasvattaa pieniäkin säästöjä nopeasti (Heikinheimo, 2018). 

Prosenttilaskut kuuluvat opetussuunnitelmaan jo ala-asteella, ja ne helpottavat 

päivittäistä arkea esimerkiksi ruokakaupassa alennuslapuilla varustettujen 

elintarvikkeiden hintaa laskiessa.  

Mahdollisuuksia säästää ja sijoittaa, tai ylipäätään kerryttää omaisuuttaan, on 

lukemattomia. Jokainen pankki tarjoaa omia mahdollisuuksiaan, jonka lisäksi 

pankeista riippumattomia keinoja on vähintään sama määrä. Löytyy korkean ja 

matalan riskin vaihtoehtoja sekä nopeaa tai hidasta tuottoa antavia vaihtoehtoja 

oikeastaan jokaiselle tarpeelle. Lähtökohtaisesti rahojen sivuun laittaminen 

kannattaa aloittaa omien kulujen kartoittamisesta (Aro, 2014). Ihmiset eivät 

välttämättä edes tiedä, mihin oma palkka joka kuukausi katoaa. Omista kuluista on 

helppo huomata, mihin rahaa kuluu ja sen jälkeen pohtia, miten suuria kuluja voisi 

pienentää. Esimerkkejä ovat lounasruokailun vähentäminen ravintoloissa ja omien 

eväiden tekeminen valmiiksi työpäivää varten. Take away-kahvit, päivittäiset 

suklaapatukat ja tupakointi ovat pieniä kertaostoksia, mutta niistäkin kertyy iso 

kuluerä jopa viikossa. Lisäksi erilaisten sopimusten kilpailuttaminen ajan tasalle 

saattaa vaikuttaa ylimääräisen rahan määrään (Cygnel, 2017). Kun kulut on 

priorisoitu, on helpompi lähteä miettimään, minkälaista summaa on järkevää laittaa 

sivuun tulevaisuutta varten.  

Mitä varten lähdet säästämään? Monet säästävät tulevaisuuden varalle, jolloin 

selkeää kohdetta ei välttämättä ole. Kun asetat itsellesi tavoitteet sekä selkeät 

suunnitelmat, pääset nopeammin perille. Myös pitkäjänteisyys ja 

suunnitelmallisuus ovat tärkeitä asioita omaisuuden kartuttamisessa (Aro, 2014). 
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Pidemmällä aikavälillä säästäminen on aina hyvä asia. Esimerkiksi eläkettä varten 

säästää moni suomalainen. Eläkeikä nousee jatkuvasti ja epävarmuus esimerkiksi 

nuorten eläkkeestä on koko ajan ilmassa. Eläkesäästäminen kannattaakin aloittaa 

ajoissa pienellä summalla ja muistaa, että varat ovat usein sidottuna eläkeikään 

saakka (Finanssivalvonta, 2017).  

Evervest listaa sivuillaan neljä helppoa tapaa säästää rahaa. Ensimmäisenä 

mainittakoon se suomalaisten suosima perinteinen pankkitili. Pankkitilille 

säästäminen ei vaadi säästäjältä juuri mitään. Se on lähes riskitön tapa säästää eikä 

vaadi juurikaan päätöksentekoa, saati talousymmärrystä. Pankkitili on kuitenkin se 

kaikista vähiten kannattava muoto säästää. Pitkällä aikavälillä inflaatio syö 

pankkitilille kertyvän pienen koron tililtä. Toisena säästötapana on hieman 

enemmän vaivannäköä vaativa rahastosijoittaminen. Tämä vaihtoehto vaatii 

ainakin vaivan hakeutua pankin edustajan puheille ja ilmoittaa kiinnostuksensa 

rahastosijoittamiseen. Rahastoista kannattaa ottaa selvää myös itse, sillä 

prosentinkin erolla tuotoissa syntyy pitkällä aikavälillä isoja summia eroa eri 

vaihtoehtojen välille. Rahastoja löytyy moneen lähtöön, lähes riskittöminä sekä 

korkeammalla tuotto-odotuksella, johon tietysti vaikuttaa myös säästöaika. 

Omaisuudenhoitaja on vaihtoehto säästäjälle, joka ei halua murehtia tai perehtyä 

sijoitusmahdollisuuksiin, vaan luottaa omaisuutensa ammattilaisen käsiin. 

Muutamalla tapaamisella vuodessa saadaan sovittua yhteiset pelisäännöt, joilla 

tuottoa kasvatetaan. Ongelmana on varallisuuden määrä, omaisuudenhoitajia 

löytyy usein vasta kuusi numeroisen omaisuuden hoitoon. Pienemmälle 

varallisuudelle Evervest tarjoaa robovarainhoitoa, netissä toimivaa vastaavaa 

omaisuudenhoitajaa, joka on suunniteltu olemaan fiksu vaihtoehto sijoittaa 

huolettomammin. Tähän vaihtoehtoon pääsee kiinni jo muutaman sadan 

sijoituksella. (Kallasvuo, 2017) 
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3  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

Kuten monet talouden lukutaitoa mittaavat tutkimukset, myös oman määrällisen 

tutkimukseni empiirinen osuus toteutettiin kyselylomakkeella. Lomake jaettiin 

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoille sähköisesti. Määrällisessä 

tutkimuksessa, kuten tämä, käytetään usein isompaa joukkoa aineiston lähteenä, 

jolloin yksittäistapauksilta ei saada yksityiskohtaista informaatiota lomakkeesta. 

Kyselylomaketta käytettäessä tutkimus on poikittaistutkimus, johon aineisto 

kerätään suurelta joukolta vastaajia tietyn ajankohdan sisällä (Vastamäki 2007, 

126). Poikittaistutkimus oli hyvä valinta tämän lopputyön tutkimukseen, koska 

haluttiin tutkia talouden lukutaidon yleisyyttä tai ylipäätään sen esiintymistä 

Vaasan ammattikorkeakoulussa. Syy-seuraus-suhde ei kuitenkaan ole 

selvitettävissä poikittaistutkimuksen avulla, vain ainoastaan tutkittavien asioiden 

korrelaatio (Vastamäki 2007, 126). Kuitenkin kyselyssä tulivat ilmi ikään, 

sukupuoleen ja opiskeltavaan alaan liittyvät vastaukset, joiden avulla on 

mahdollista päätellä vaikuttavatko nämä asiat mahdollisesti kyselyn vastauksiin.   

E-lomakkeella toteutettu kysely toimi hyvin. Se välitettiin kohderyhmälle 

sähköisesti, jolloin esimerkiksi tutkijan läsnäolo ei häirinnyt tai vaikuttanut kyselyn 

vastauksiin. Kyselyssä ei selitetty taloudellista tietämystä eikä muuta teoriaa 

kyselyyn vastaajalle, vaan kysymykset esitettiin heti perustietoihin vastaamisen 

jälkeen. Tämä siksi, ettei koettu tarpeelliseksi kertoa erikseen kysymysten 

alkuperää ja lisäksi oletettiin kyselyyn vastaajan ymmärtävän kyselyn syyn. 

Edellisten tekijöiden lisäksi kysely haluttiin pitää lyhyenä ja ytimekkäänä, jolloin 

vastaajan mielenkiinto ei lopahda kesken tutkimukseen vastaamisen. Kyselyssä oli 

annettuna valmiit vastausvaihtoehdot, jotka helpottivat sekä vastaajan kynnystä 

vastata, että vastausten prosessointia jälkikäteen. Avoimia kysymyksiä ei ollut, 

mikä esti aiheesta karkaamisen tai epämääräisen vastauksen antamisen. Kyselyn 

runko kasattiin seuraavasti: ensimmäisenä kysyttiin perustiedot koskien ikää, 

sukupuolta, opiskeltavaa alaa sekä tulotasoa. Tämän jälkeen kysyttiin viisi 

kysymystä, jotka määrittivät vastaajan matemaattista osaamista ja talouden 

ymmärrystä sekä oman tiedon alkuperää ja itsearviointia. Itsearviointi jätettiin 
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toiseksi viimeiseksi kysymykseksi, jotta vastaaja pystyisi pohtimaan sitä edellisten 

vastausten perusteella.  

Vahvuutena tässä tavassa kartuttaa tutkimusaineistoa on vastaamisen helppous. 

Linkki kyselyyn toimitettiin sähköpostiin, jolloin suurta vaivaa vastaamiseen ei 

tarvitse nähdä. Tiedossa ei kuitenkaan ollut kuinka aktiivisesti opiskelijat 

seuraisivat sähköpostiaan tai ylipäätään ottaisivatko he osaa kyselytutkimuksiin. 

Aikaa kyselyyn vastaamiseen annettiin kaksi viikkoa. Lisäksi tutkimuksen 

tekemistä sähköisesti helpotti se, ettei tuloksia tarvinnut erikseen syöttää 

tietokoneelle manuaalisesti. Haittapuolia kyselylomakkeella tuotetusta aineistosta 

löytyy muutamia. Ensimmäisenä kyselylomakkeen toteuttaja ei voi sadan prosentin 

varmuudella luottaa annettujen vastausten todenmukaisuuteen ja rehellisyyteen, 

koska kohdehenkilöitä ei tunneta. Hutiloiden vastattu kyselylomake saattaakin siis 

antaa virheellistä tietoa, joka vaikuttaa tutkimuksen todenmukaisuuteen. Lisäksi 

kyselylomakkeeseen saattaa jäädä virheitä tai asioita, joita ilmaisisi toisin 

jälkikäteen ajateltuna, huolimatta monista tarkastuksista. Kyselylomaketta 

käytettäessä on myös huomioitava vastausten mahdollisesti vähäinen lukumäärä, 

eli kohderyhmän mahdollinen vastaamattomuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 190.) Sähköisellä kyselylomakkeella tutkija ei myöskään pysty valvomaan 

kyselyyn vastaamista, jolloin vastauksia saattaa olla hankala saada tarpeellinen 

määrä, jotta tutkimus olisi luotettava ja reliabiliteetti.  

Tutkimus toteutettiin Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoille loka-

marraskuussa 2018, jolloin pakollista opetusta oli suurimmalla osalla koulun 

opiskelijoista ja näin vastausten optimaalinen määrä maksimoitiin.  
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4 TULOKSET 

Kyselyyn saatiin vastauksia 385 kappaletta. Kysely lähetettiin kaikille Vaasan 

ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vastaajista 36% opiskeli liiketaloutta, 34% 

tekniikkaa ja 28% sosiaali- ja terveysalaa. Vastaajista viisi kappaletta ei ilmoittanut 

opintojen suuntautumistaan. Vastaajien sukupuoli jakautui lähes tasan. Naisia 

vastaajista oli 50%, miehiä 47% ja 3% oli vastannut sukupuolikysymyksessä 

vaihtoehdon ”muu”. Ikähaarukka jakautui kyselyn perusteella seuraavasti: 44% 

vastaajista ilmoitti olevansa 21–24-vuotiaita, 39% yli 25-vuotiaita ja 15% 18–20-

vuotiaita. Lisäksi neljä kappaletta (1%) jätti ikänsä ilmoittamatta.  

Kuvio 1: Vastausten jakautuminen opintojen suuntautumisen ja sukupuolen mukaan. 
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Kuvio 2:Vastausten jakautuminen iän ja sukupuolen mukaan. 

Tulojen jakautuminen perusteltiin tutkimuksessa niin, että oletettiin vastaajien 

tienaavan vuodessa alle 5 000 euroa, 5 000–10 000 euroa, 10 000–20 000 euroa tai 

yli 20 000 euroa. Tulokset kertoivat suurimman osan vastaajista tienaavan 5 000–

10 000 euroa vuodessa (29%). Muut tulokset olivat yli 20 000 euroa (28%), alle 5 

000 euroa (22%) ja 10 000–20 000 euroa (19%). Tyhjäksi oli jätetty 1 vastaus. 

Huomattavaa oli, että opiskelijoilla selvästi oli omaa rahaa. Alle 5 000€ tienaavista 

18–20-vuotiaita oli 32 kappaletta, 21–24-vuotiaita 37 kappaletta ja yli 25-vuotiaita 

16 kappaletta. Näin ollen alle 5 000€ tienaavista kaikkien ei voida olettaa asuvan 

vanhempiensa luona. Alle 5 000€ tienaavista hieman yli puolet olivat naisia.  

Kuvio 3: Vastaajien tulojen jakautuminen. 
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4.1 Inflaatio ja riski 

Tutkimuslomakkeen kysymykset oli laadittu yhteen teorian kirjoittamisen aikana ja 

suuntaa antavana esimerkkinä käytettiin Kalmin ja Ruuskasen tekemää kyselyä 

(Kalmi. Ruuskanen. 2016). Kyselylomakkeen ensimmäisessä talouden lukutaitoa 

mittaavassa kysymyksessä kuviteltiin säästötilille laitettavan 100€ ja sen kasvavan 

korkoa 3% vuodessa, koskemattomana viisi vuotta. Kysymyksenä oli rahan määrä 

viiden vuoden jälkeen. Vastausvaihtoehtoja annettiin neljä. ”Enemmän kuin 103€”, 

”vähemmän kuin 103€” ja ”tasan 103€”. Lisäksi lomakkeessa oli vaihtoehto ”en 

osaa sanoa”. Ensimmäinen kysymys meni hyvin, sillä enemmistönä vastaajista 

(88%) oli osannut vastata oikein (enemmän kuin 103€). 7% vastaajista ei osannut 

sanoa tai oli jättänyt vastauksen tyhjäksi. Kahteen muuhun vastaukseen saatiin yhtä 

paljon vastauksia, eli molempiin 2% vastaajista. Korko koskemattomalla 

säästötilillä on hallussa vastauksien perusteella.  

Toisessa kysymyksessä esitettiin inflaation vaikutukseen liittyvä tapaus. 

Opiskelijoilta kysyttiin inflaation vaikutusta pankkitilin summaan, jos korko 

pankkitilillä on 3% ja puolestaan inflaatio 2%. Saisiko rahalla vuoden päästä 

”enemmän kuin tänään”, ”vähemmän kuin tänään” vai ”saman verran kuin tänään”. 

Jälleen vastausvaihtoehtona myös ”en osaa sanoa”. Tyhjiä tai ”en osaa sanoa”- 

vastauksia oli 61 kappaletta, joka kertoo mahdollisesti kysymyksen haastavuudesta. 

15% vastaajista ei tiennyt mikä inflaatio on tai ei ymmärtänyt sen merkitystä rahan 

arvolle. Enemmistö, 66%, oli kuitenkin vastannut oikein, ”enemmän kuin tänään”. 

Loput vastauksista jakautuivat 13% ”vähemmän”-vastaukselle ja 4% ”saman 

verran”-vastaukselle.  
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Kuvio 4: Inflaation vaikutus rahan arvoon 

Kolmannessa ja samalla viimeisessä taloustietoa mittaavassa kysymyksessä 

esitettiin vaihtoehtoja siitä, kenelle korkean riskin sijoittaminen sopii. 

Vastausvaihtoehtoina oli ”nuorelle lapsettomalle pariskunnalle/yksineläjälle”, 

”vanhemmille, jotka tarvitsevat lapsen koulutukseen rahaa”, 

”eläkeläispariskunnalle”, ”kaikille yllämainituille” ja ”ei kenellekään 

yllämainituista”. Kysymyksessä oletettiin vastaajien ymmärtävän korkean riskin 

sijoittamisen vakavuuden ja näin ollen pystyivät perustelemaan vastauksensa. 

Vastaukset jakautuivat kohtalaisen tasan pareihin. Enemmistö, 39%, oli nuoren 

lapsettoman pariskunnan kannalla. 37% vastaajista valitsi ”ei kenellekään 

yllämainituista”. 12% oli sitä mieltä, että korkean riskin sijoittaminen sopii 

”kaikille yllämainituille” ja 10% oli ”eläkeläispariskunnan” kannalla. Kolme 

kappaletta vastauksista oli tyhjiä ja yksi oli ”vanhemmille, jotka tarvitsevat lapsen 

koulutukseen rahaa”-vaihtoehdon kannalla. Vastausten perusteella voidaan katsoa, 

että korkean riskin sijoittaminen on ymmärretty kohtalaisen hyvin.  
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Kuvio 5: Korkean riskin sijoituksen sopivuuden jakautuminen vastauksissa. 

Kaksi viimeistä kysymystä koskivat oman taloustietämyksen arviointia sekä opitun 

tiedon alkuperää. Oman taloustietämyksen itsearvioinnissa vastausvaihtoehtoina 

olivat ”erinomainen”, ”hyvä”, ”kohtalainen”, ”tyydyttävä” sekä ”huono”. Eniten 

vastauksia sai ”hyvä”, 35% vastauksista ja ”tyydyttävä”, 33% vastauksista. 

”Erinomaiseksi” oman taloustietämyksensä oli arvioinut 5% vastaajista ja 

vastaavasti ”huonoksi” 13% vastaajista. ”Kohtalaiseksi” tietämyksensä arvioi 11% 

ja tyhjiä vastauksia oli annettu yksi kappale. Oppi talouselämästä tulee vastaajien 

mukaan itse oppimalla, sillä lähes puolet vastasi näin. Koulusta tietonsa on oppinut 

27% ja kotoa vanhemmilta 18%. Pankin osuus talouden lukutaidon kasvattamisessa 

on tämän tutkimuksen perusteella pieni, sillä vain 2% vastaajista kertoi oppineensa 

taloudesta pankista. Loput 8% kertoivat oppineensa taloudesta jostain muualta kuin 

ennalta annetuista vastausvaihtoehdoista.  
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Kuvio 6: Taloustaitojen kertyminen eri lähteistä. 
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Sukupuolellisesti tulokset jakautuivat lähestulkoon tasan, joka puoltaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Myös opintojen suuntautumisen osalta tutkimukseen saatiin lähes 

yhtä monta vastausta kaikilta aloilta. Näin ollen heittoja, joko sukupuolen tai 

opintojen suuntautumisen perusteella ei saatu niin, että ne olisivat merkittävästi 

joko nostaneet tai heikentäneet jonkun vastaajaryhmän vastausten tasoa.  

Täysin oikeita vastauksia saatiin miehiltä 44 kappaletta ja naisilta 11 kappaletta. 

Näistä tekniikkaan suuntautuneita oli 29 miestä ja yksi nainen, liiketalouteen 

suuntautuneita 14 miestä ja neljä naista sekä sosiaali- ja terveysalaan suuntautuneita 

yksi mies ja kuusi naista. Toisin kuin voisi uskoa liiketalouteen suuntautuneet eivät 

kummassakaan sukupuolessa erottuneet oikein vastanneiden määrässä. 95 

miesvastaajaa oli arvioinut talouden lukutaitonsa hyväksi tai erinomaiseksi ja 

naisten keskuudessa sama luku oli 58. Talouden lukutaito oli kehittynyt näiden 

vastaajien perusteella eniten itseoppimalla molempien sukupuolien osalta. 

Huomattavaa kuitenkin oli, että naiset olivat puhuneet talousasioista enemmän 

vanhempien kanssa. Jopa 17 naisista, jotka arvioivat talouden lukutaitonsa olevan 

hyvä tai erinomainen, kertovat sen tulleen kotoa ja sen lisäksi jopa 28 ”jostain 

muualta” vastanneista kertoi samaa. Miesten keskuudessa sama luku oli yhteensä 

23. Täysin vääriä vastauksia saatiin miehiltä kaksi kappaletta ja naisilta kolme 

kappaletta. Miehistä molemmat olivat arvioineet talouden lukutaitonsa hyväksi ja 

naisista yksi hyväksi ja kaksi jopa erinomaiseksi. Lisäksi naisilta saatiin neljä 

kappaletta vastauksia, joissa vähintään yksi vastaus oli ”en osaa sanoa” ja 

lukutaidon arvio hyvä.  

Käyttötilin korko oli opiskelijoille selvästi tuttu asia, sillä oikeita vastauksia tuli 

339 kappaletta kaikista 385 vastauksesta. Kuitenkin heti inflaatioon liittyvässä 

kysymyksessä oikeiden vastausten lukumäärä tippui yli kahdellakymmenellä 

prosentilla. Kysymyksessä korkean sijoituksen riskin sopivuudesta vastauksia tuli 

tasaisesti sekä ”nuori pari”- että ”ei kenellekään”- vaihtoehdoille. Riippuen 

ajattelutavasta ja omasta talouden lukutaidosta, molemmat vastaukset ovat oikeita 

jossain mielessä. Annetuista vaihtoehdoista nuori pari olisi otollisin vaihtoehto 
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suuren riskin sijoitukselle, ottaen huomioon lapsettomuuden ja tulevaisuuden pitkät 

työurat. Vain yksi vastaaja oli valinnut vaihtoehdon ”vanhemmille, jotka tarvitsevat 

rahaa”, joka kertoo siitä, ettei suuren osan mielestä ole kannattavaa ottaa riskiä 

rahan tarpeen vuoksi.  

Talouden lukutaitoa Suomessa nimenomaan opiskelijoiden osalta on tutkittu vähän, 

mutta muiden maiden tekemiin tutkimuksiin verrattaessa saatujen vastausten suunta 

oli samankaltainen. Tämä tutkimus olisi mahdollista tehdä uudestaan sellaisenaan, 

tai osana toista tutkimusta. Tutkimuksen kyselylomakkeella saadut vastaukset 

analysoitiin käyttäen apuna Exceliä, ja vastaukset on tuotu tähän opinnäytetyöhön 

sellaisenaan pyöristäen mahdolliset prosenttiluvut lähimpään kokonaislukuun.  

Tulosten keräämistä e-lomaketta käyttäen pidän onnistuneena. Vastauksia tuli 

kohtalaisesti, painottuen lähipäiviin e-lomakkeen sisältävän sähköpostiviestin 

lähettämisestä. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Vastausten reliabiliteettia heikentää 

vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa”, joka ei kerro totuutta siitä osasiko vastaaja 

oikeasti vastata kysymykseen vai loppuiko hänen mielenkiintonsa kesken kyselyn. 

Tämän takia kysely haluttiin pitää ytimekkäänä. Mielestäni ”en osaa sanoa”-

vastauksia ei tullut huomattavaa määrää, joten kyselyn pituudessa onnistuttiin.  
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6 POHDINTA 

Maailma on muuttunut valtavasti siitä ajasta, kun pankissa käytiin maksamassa 

laskut ja pankkitilejä oli useimmilla yksi. Ylimääräiset rahat olivat turvassa joko 

sukan varressa tai patjan välissä niin, että ne sai nopeasti käyttöön tarpeen vaatiessa. 

Nykypäivänä ylimääräinen raha ja säästöt ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus, 

ja erilaisia tapoja kasvattaa varallisuuttaan on lukemattomia. Ahneus on yleistynyt 

omaisuuden haalimisessa ja ihmiset ovat valmiita tekemään suurenkin tappion 

uhalla sijoituksia, jos mahdollisuus vaurastua on olemassa. 

Opiskelijoiden keskuudessa säästäminen on jokseenkin tabu. Tiedetään, että pieni 

määrä rahaa tulee tilille kerran kuukaudessa ja sillä olisi selvittävä. Moni tekee 

nykyään töitä opintojen ohessa, jotta rahat riittäisivät edes jotenkuten normaaliin 

elämään. Otetaan lainaa, koska se on tehty helpoksi ja siihen valtio kannustaa 

matalilla koroilla. Siltikään esimerkiksi korko ja inflaatio eivät ole täysin tuttuja 

termejä opiskelijoilla. Tosiasiassa lainan ottaminen ei pidemmällä tähtäimellä 

välttämättä ole aina paras vaihtoehto, mutta mietitäänkö sitä tarpeeksi. Itse en ole 

ollut tarpeeksi tietoinen esimerkiksi säästämisestä nuorempana, vaikka kotona 

siihen on opetettukin. Koen ettei tietoa ole ollut tarpeeksi esillä, vaan se on pitänyt 

itse oppia kantapään kautta.  

Tämän tutkimuksen tein selvittääkseni, onko muilla kanssaopiskelijoilla 

samanlainen tilanne. Huomasin ettei kaikille ole rahamaailman perussanasto täysin 

hallussa. Lisäopetus ei olisi siis haitaksi. Opinnäytetyön aiheeseen sain kannatusta 

opettajilta ja ymmärrän tilanteen niin, että he saattaisivat olla samaa mieltä 

lisäopetuksen tarpeesta. Talousasioissa opetusta ei voi olla liikaa, kun on kyseessä 

henkilökohtainen omaisuus. Liiketalouden opinnoissamme ammattikorkeakoulussa 

olemme opetelleet lukemaan yrityksien talouslukuja ja vertailemaan liikevaihtojen 

mahdollisia syitä. Henkilökohtaisesta taloudesta ei kuitenkaan ole juurikaan 

puhuttu. Itse katsoisin sen kuitenkin tärkeämmäksi taidoksi tulevaisuutta ajatellen.  
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