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Projektin numero:

2017-1-UK01-KA201-036799

Projektin nimi:

Personal Finance Project

SUOMI
Selvitys miten talousasioita opetetaan Suomessa sekä
millaista talousaiheista materiaalia on suunnattu nuorille
Selvitys on tuotettu osana EU:n rahoittamaa Erasmus+ Personal Finance Project –
projektia. (Projektin viite 2017-1-UK01-KA201-036799).
Selvityksen tarkoitus on
a) kertoa yleisluontoisesti siitä, miten Suomessa opetetaan talousasioita niin
peruskoulusta lukioon
b) esitellä esimerkkejä hyvistä aineistoista oman talouden hallintaan liittyen. Hyviä
esimerkkejä on etsitty eri sektoreilta ja toimijoilta. Nostetaan esiin muutamia nettisivustoja
sekä projekteja, joiden tavoitteena on kehittää nuorten taloustietoja ja –taitoja.
c) Esitellä Tampereen yliopiston normaalikoulun opiskelijoille ja oppilaille tehdyn kyselyn
tuloksia. Kyselyllä selvitettiin nuorten ajatuksia siitä, mitkä talousasiat ovat heidän
näkemyksensä mukaan jo tiedolla ja mistä aiheista, nuoret haluaisivat oppia lisää.

Personal Finance Programme on suunnattu eurooppalaisille nuorille oman talouden
hallintaan liittyvien tietojen ja taitojen kehittämiseksi. Projektin rahoittaa Euroopan unionin
Erasmus +-ohjelma. Personal Finance Programme -projektissa tehdään kansainvälisessä
yhteistyössä opetusohjelma, jonka avulla nuoret voivat opiskella sekä syventää omaa
osaamistaan. Ohjelma muodostuu oppitunneista, joiden aiheina on erilaisia oman talouden
hallintaan liittyviä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi verotus, sijoittaminen ja säästäminen,
asunnon ostaminen. Personal Finance Programme -projektin opetusohjelman suunnittelu
käynnistyi, kun osallistuvissa kouluissa tehtiin kysely nuorille ja heidän huoltajilleen.
Kyselyssä haluttiin selvittää nuorten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä siitä, millaisiksi
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nuoret arvoivat omat tietonsa oman talouden hallintaan liittyvissä aiheissa. Huoltajat
arvioivat omalta osaltaan nuortensa osaamista. Sekä nuoret että heidän vanhempansa
saivat kertoa kyselyssä, mistä oman talouden hallintaan liittyvistä aiheista he haluaisivat
oppia vielä lisää. Edellä mainitun kyselyn tulosten pohjalta on valittu pilottiohjelmaan
tulevat aiheet, esimerkiksi sijoittaminen ja säästäminen, verotus, vakuutukset, asunnon
ostaminen sekä kryptovaluutat. Pilottiohjelma koostuu noin oppitunnin mittaisista osista,
jotka käsittelevät laajasti oman talouden hallintaa. Jokainen oppitunti on oma
kokonaisuutensa, jotka mahdollistavat monenlaisen opiskelun. Voi opiskella sekä teoriaa
että käytäntöä. Opetuspakettiin tehdään erilaisia tehtäviä, testejä sekä lyhyitä videoita.
Projektiin osallistuvista kouluista pienet opiskelijaryhmät pääsevät testaamaan Personal
Finance Programme –projektin tuotoksia viiden päivän ajan Kyproksella talven 2019
aikana. Kaikki osallistujamaat levittävät oman talouden hallintaan laadittua
opetusmateriaalia eri tavoin.
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Osio A – Miten Suomessa opetetaan talousasioita?
Johdanto
Oman talouden hallintaa opetetaan Suomen kouluissa kaikilla asteilla oppilaiden /
opiskelijoiden tason mukaan. Toisaalta tilastot osoittavat, että nykypäivinä kaikissa
ikäluokissa velkaannutaan, etenkin nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet. On
siis tarpeen lisätä nuorten tietoutta oman talouden hallinnassa.
Oman talouden hallinta –ohjelmassa halusimme selvittää, mitä nuoret niin Suomessa kuin
muissa projektiin osallistuvissa kumppanimaissa ajattelevat talousasioista. Kaikissa
maissa nuorille tehtiin kysely aiheesta. Nuorten lisäksi myös heidän huoltajansa saivat
kyselyn vastattavakseen. Suomessa kyselyyn vastasivat Tampereen yliopiston
normaalikoulun lukion Business Norssi –linjan ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat
sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun yhdeksänsien vuosiluokkien oppilaita.
Kyselystä ja sen tuloksista voit lukea raportin sivulta .
Kuvio 1.

Lähde: Aktia: Nuoret yhä velkaantuneempia – tiedämme siitä aivan liian vähän.
https://talous.aktia.fi/fi/artikkelit/nuoret-yha-velkaantuneempia-tiedamme-siita-aivan-liian-vahan
24.3.2018.
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Mitä Suomessa opetetaan oman talouden hallinnasta?
Kansallisella tasolla
Yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista on Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen
parantamalla elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö
vastaa koulutuksen ja työelämän lähentämisestä toisiinsa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
julkaissut Yrittäjyyslinjaukset (2017), joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää
yrittäjyyskasvatusta Suomen kouluissa.
Suomessa on kansallinen opetussuunnitelma kaikilla koulutuksen tasoilla näin ei
välttämättä ole kaikissa projektiin osallistuvissa maissa. Kansallinen opetussuunnitelma
antaa kaikille suomalaisille kouluille yhtenäisen pohjan, jota täydentävät paikalliset
opetussuunnitelmat.
Yhteiskuntaoppi, kotitalous sekä terveystieto ovat ne kouluaineet, joissa oman talouden
hallintaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan laajimmin. Tavallisesti yhteiskuntaoppi alkaa
alakoulun neljänneltä luokalta. Ennen yhteiskuntaopin opintoja mm. ympäristötiedossa
käsitellään oppilaiden tason mukaisesti taloudellisia aiheita.
Yläkoulussa laajimmin oman talouden hallintaan liittyviä aiheita tarkastellaan
yhteiskuntaopissa, jossa aiheina ovat mm. oman budjetin laatiminen, sijoittamisen
vaihtoehdot, laina-asiat ja erilaiset asumismuodot. Kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia
tarkastellaan niin kotitaloudessa kuin yhteiskuntaopissa.
Toisella asteella, lukioissa on pakollinen taloustiedon kurssi. Opiskelijat kokevat, että
taloustiedon kurssi on kovin teoreettinen, oman talouden hallintaan liittyvät aiheet eivät
välttämättä nouse esille riittävän konkreettisina. Lukion opetussuunnitelmassa makrotalous
ja kansantalous korostuvat henkilökohtaisen talouden jäädessä opiskelijoiden mielestä
taaemmalle.
Vaikka oman talouden hallintaan liittyvät aiheet nousevat esille niin peruskoulussa kuin
lukiossakin, edelleen useat nuoret saavat maksuhäiriömerkintöjä. Sanotaan, että nuoret
oppivat parhaiten oman talouden hallintaan liittyvistä asioista silloin, kun he itse kokevat
tarvetta tällaiselle tiedolle. Toisinaan nuoren oma tarve taloudelliselle tiedolle ja
opetussuunnitelman tarjoama opetus eivät kulje ajallisesti aina käsi kädessä.

Alueelliset esimerkit
Muutama alueellinen esimerkki yrittäjyyskasvatuksen alalta:
Nuori yrittäjyys (NY) ohjelma on voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tarjoamia ohjelmia
7-25-vuotiaille nuorille. NY-ohjelmat toteutetaan osana koulun tarjoamaa opetusta. Yksi
tunnetuimmista ohjelmista on NY vuosi yrittäjänä, jossa opiskelijat perustavat oman NYyrityksen noin vuodeksi tai lukukaudeksi. NY tarjoaa myös lähinnä yhdeksäsluokkalaisille
sekä soveltuvin osin toiselle asteelle esimerkiksi Oma talous ohjelmaa, jonka tavoitteena
on kehittää nuorten talouslukutaitoja ja työelämävalmiuksia. Nuori Yrittäjyys on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) –verkostoa. https://nuoriyrittajyys.fi/nuori-yrittajyys/
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YES-asiantuntijaverkosto toimii sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Verkoston
tavoitteena on valmentaa ja tukea opettajia yrittäjyyskasvatustyössä. YES-verkoston
tavoitteena on lisätä yrittäjämäistä toimintakulttuuria sekä lähentää kouluja ja yrityselämää.
Esimerkkinä tästä toiminnasta esimerkiksi vuonna 2016 alkanut YES – lukiot työelämään –
hanke. Opettajia ja kouluja yrittäjyyskasvatuksessa tukemalla tavoitellaan sitä, että
kouluista valmistuvat oppilaat ja opiskelijat ovat aktiivisia ja yritteliäitä. Verkosto tarjoaa
opettajille mm. verkkovalmennusta yrittäjyyskasvatuksesta, mm. Mun juttu -koulutus. YES
tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen avuksi myös erilaisia materiaaleja, kuten Yrittäjyyskasvatuksen työkirja sekä Yrittäjyystesti.
http://www.yesverkosto.fi/

Paikalliset esimerkit
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa on talouden ja elinkeinoelämän linja
Business Norssi (BN) – linja. BN-linjalla on mahdollista syventää yhteiskuntaopin opintoja
työ- ja talouselämään. Tampereen normaalikoulun lukion vuosittain opintonsa aloittavista
opiskelijoista yksi kolmannes valitaan BN-linjalle.BN-linja on aloittanut toimintansa syksyllä
2012. Linjan opinnoissa oman talouden hallinta ei ole keskeisessä osassa. Talvella
koulussamme tehdyn kyselyn mukaan BN-linjan opiskelijat kokivat itsensä jossakin määrin
tietoisemmiksi talousasioissa kuin verrokkiryhmässä olleet hieman nuoremmat
yhdeksäsluokkalaiset.
https://norssi.uta.fi/lukio/business-norssi/

Kuva: Aki Tulikari

Tampereen naapurikunnassa Ylöjärvellä on Suomen toinen yrittäjyyden erityisen
koulutustehtävän saanut Ylöjärven lukio ja sen Yrittäjyyslinja. Ylöjärven lukion
Yrittäjyyslinjan opinnoissa opinnot koostuvat mm. osuuskuntayrittäjyydestä, esiintymisestä,
markkinoinnista sekä projektin hallinnasta sekä tuotteistamisesta. Vuosittain linjalle
valitaan enintään 40 opiskelijaa. http://ylojarvenlukio.fi/yrittajyyslinja/
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OSIO B Mistä muualta kuin kouluista, nuoret suomalaiset
voivat hankkia tietoa oman talouden hallintaan liittyvistä
asioista?
Jokainen Personal Finance Programme –projektiin osallistuvista maista velvoitettiin
selvittämään kymmenen esimerkkiä erityisesti nuorille suunnatuista oman talouden
hallintaan liittyvistä materiaaleista. Esimerkkiaineistoista on kirjattu ylös esimerkiksi keille
aineisto on suunnattu, paljonko aineiston tutkimiseen menee aikaa, suorat linkit sekä onko
aineisto maksullista.
Löydät suomenkieliset esimerkit selvityksen liitteistä, s.

Finanssiala tarjoaa keskitetysti paljon tietoa kuluttajille esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja
sijoituspalveluja. Finanssiala ry:n tehtävänä on edustaa Suomessa toimivia pankkeja,
työeläke-, ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja
arvopaperivälittäjiä.

Suomessa toimii useita erilaisia järjestöjä, joiden tehtävänä on antaa kuluttajille lisää tietoa
taloudenhallinnasta ja raha-asioista. Esimerkkinä Kuluttajaliitto, Martat, Mun talous –
verkosto. Viimeksi mainitun verkoston tavoitteena on nuorten taloudellisen lukutaidon
edistäminen sekä talousongelmien ehkäiseminen. Verkostossa on mukana 97 toimijaa.
Verkoston sivuilla on paljon erilaista materiaalia niin aiheeseen liittyviä tutkimuksia,
selvityksiä, koulutusta sekä opiskelumateriaalia.

Takuusäätiö tarjoaa apua oman rahatilanteen selvittämiseen, ratkaisuja velkaongelmiin ja
pienlainoja esimerkiksi kodinkoneen hankkimiseksi. Takuusäätiöllä on verkossa ilmainen
Penno-ohjelma oman talouden hallintaan.
Löydät lisää tietoa ja linkkejä esimerkkejä liitteestä.
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OSIO 3
KYSELY OPISKELIJOILLE JA HUOLTAJILLE
Kuvaus kyselystä
Personal Finance Programme -projektissamme, on tarkoituksena, mitä nuoret kaikissa
osallistuvissa maissa ajattelevat oman talouden hallintaan liittyvistä asioista. Mitä asioita
he tuntevat jo osaavansa ja mistä asioista haluaisivat oppia lisää.
Kaikki projektin osallistujat tekivät vastaavanlaisen kyselyn, joihin toivottiin projektin
kohderyhmän opiskelijoiden ja huoltajien vastauksia. Maittain kysymykset vaihtelivat
hieman, koska haluttiin huomioida vaikuttavia paikallisia tekijöitä. Opiskelijoiden
kysymykset ovat luettavissa liitteissä, sivulla .
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa kysely annettiin Business Norssin (BN) –
linjan opiskelijoille vastattavaksi verkossa. Linkki kysymyksiin lähettiin Wilmassa.
Verrokkiryhmä BN-linjalaisten vastauksille tuli Normaalikoulun yhdeksäsluokkalaisista,
joille kysely jaettiin myös Wilmassa.
Saimme vastauksia yhteensä 62 opiskelijalta / oppilaalta, 24 vastausta oli BN-linjan
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opiskelijoilta, jotka ovat 16-18 –vuotiaita. Ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoilta tuli 16 vastausta ja toisen vuosikurssin opiskelijoilta tuli
kahdeksan vastausta.
Saimme 38 vastausta yhdeksäsluokkalaisilta, jotka olivat vastaushetkellä 15-16 –vuotiaita.
(23 vastausta naispuolisilta oppilailta ja 14 miespuolisilta).
Harmillisesti saimme vanhemmilta vain yhdeksän vastausta, joista viisi vastausta tuli
äideiltä ja neljä vastausta isiltä. Hieman enemmän vastauksia tuli toisen vuosikurssin
opiskelijoiden huoltajilta eli viiden huoltajan nuori opiskeli toisella vuosikurssilla ja neljän
huoltajan nuori suoritti ensimmäisen vuosikurssin BN-opintoja.
Löydät kyselylomakkeen liitteistä.
Yhteenveto tuloksista
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että BN-linjan opiskelijat kokevat tietävänsä oman
talouden hallintaan liittyvistä aiheista jonkin verran enemmän kuin yhdeksäsluokkalaiset,
jotka kaipasivat kyselyssä käytettyjen käsitteiden avaamista selvästi enemmän kuin BNlinjan nuoret. Toisaalta BN-linjalla opiskelevat nuoret saattavat kokea, että heidän täytyy
tietää talouteen liittyvistä asioista enemmän kuin ns. tavallisen opiskelijan. Yhteiskuntaoppi
ja talousasiat ovat osa BN-linjan pohjaa.
Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin BN-linjan opiskelijat arvioivat tietävänsä jo ennalta
aika paljon (vähintään 7 tai enemmän kuin 7, kun asteikko on 1-10) seuraavista aiheista:
- säästäminen, keskiarvo 7,91
- budjetointi, keskiarvo 7,79
- verotus, keskiarvo 7.50
- sijoittaminen, keskiarvo 7,21
Kaikki kyselyn kuviot ovat luettavissa liitteissä.
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BN-linjan opiskelijat arvioivat tietonsa hyvin vähäisiksi tai vähäisiksi (4 tai vähemmän
asteikolla 1-10)
seuraavilla aihealueilla:
- vakuutukset, keskiarvo 5,42
- kryptovaluutat, keskiarvo 5,83
- eläkkeet, keskiarvo 5,63
- kyberturvallisuus, keskiarvo 5,96
Tuloksissa on yllättävää, että BN-linjan opiskelijat arvioivat samat aiheet kiinnostaviksi,
joista olivat arvioineet tietävänsä ennalta enemmän. BN-linjan opiskelijat halusivat oppia
tutummista aiheista vielä lisää kyselyn mukaan. Kiinnostavimmiksi aiheiksi kyselyssä
nousivat: budjetointi, sijoittaminen ja säästäminen.
BN-linjan opiskelijoiden mukaan vähiten kiinnostavia aiheita olivat: vakuutukset 7,46,
eläkkeet 8,60, kyberturvallisuus 6,71, kryptovaluutat 8,33. (Asteikolla 1-10, kun arvon 1
saa kiinnostavin aihe ja arvon 10 vähiten kiinnostava aihe.)
Osin tulosta voinee selittää sillä, että Suomen eläkejärjestelmään on tehty muutoksia viime
vuosina. Lukioiäiset nuoret kokevat ajatuksen eläkkeistä vielä kovin kaukaiseksi, ei
lainkaan ajankohtaiseksi. Esimerkiksi bitcoin oli ollut syksyn aikana ja alkutalvesta paljon
esillä uuutissa, moni oli ehkä saanut omasta mielestään tarpeeksi tietoa ainakin yhdestä
kryptovaluutasta.
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Yhdeksäsluokkalaiset arvioivat kyselyn mukaan oman tietämyksensä jonkin verran
vähäisemmäksi kuin BN-linjan opiskelijat. Toisaalta parhaiten tunnetut aiheet olivat osin
samoja kuin BN-linjan opiskelijoilla, esimerkiksi budjetointi ja säästäminen. Moni
kommentoi kyselyssä, että käsitteet eivät ole riittävän tuttuja ilman selkeitä selityksiä, joten
tässäkin kohdin käsitteiden selitykset olisivat voineet vaikuttaa tulokseen.
Yhdeksäsluokkalaisten oman arvion mukaan he tietävät eniten seuraavaista aiheista:
- budjetointi, keskiarvo 7,32
- säästäminen, keskiarvo 6,89
- asunnon vuokraaminen / ensimmäisen asunnon ostaminen 6,84 - verotus 6,55
(Arviointioasteikko ollessa 1-10, arvolla 1 en tiedä asiasta mitään – 10 tiedän jo paljon
aiheesta.)

Kyselyn tulosten mukaan yhdeksäsluokkalaiset arvioivat oman osaamisensa kaikkein
vähäisimmäksi
seuraavissa aihepiireissä:
- kryptovaluutat, keskiarvo 4,53
- kyberturvallisuus, 5,42
- sijoittaminen, 5,47
- opintotuki 6,13 - eläkkeet, 6,07
Sekä yhdeksäsluokkalaiset että BN-linjan opiskelijat ovat arvioineet tietämystään osin
samoissa asioissa vähäisiksi, esim. kyberturvallisuus, kryptovaluutat ja eläkkeet. Sen
sijaan BN-linjan opiskelijat pitivät sijoittamista yhtenä aihepiirinä, josta kokivat tietävänsä
vähintäänkin kohtuullisesti. Yhdeksäsluokkalaiset puolestaan arvoivat sijoitustietonsa
vähäisiksi.
Yhdeksäsluokkalaisten mielestä kiinnostavimmat aiheet ovat budjetointi, säästäminen,
sijoittaminen ja oman asunnon vuokraaminen / ostaminen. Kiinnostuksen kohteet ovat
lähes miltei samat kuin BN-linjan opiskelijoiden kyselyssä. Kuviossa 5. on vertailtu
vanhempien, BN-linjan ja yhdeksäsluokkalaisten arvioita budjetoimisen kiinnostavuudesta.
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Vähiten kiinnostavia aiheita yhdeksäsluokkalaisten mielestä olivat:
- eläkkeet, keskiarvo 7,35
- kyberturvallisuus, 7,44
- yrityksen rahoitus, 7,44
- vakuutukset, 7,00 (Asteikolla 1-10, 1 on kiinnostavin ja 10 vähiten kiinnostava)
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Valitettavasti saimme vain vähän vastauksia BN-linjan vanhemmilta, näin ollen tulokset
vanhempien osalta eivät välttämättä ole hyvin yleistettävissä.
Vanhempien vastauksia tarkasteltaessa, huomaa, että heidän arvioinsa ovat kaiken
kaikkiaan varovaisempia kuin heidän nuortensa vastaukset. Vanhemmat eivät olleet yhtä
luottavaisia nuorison osaamiseen kuin nuoret itse, usein vanhemmat valitsivat asteikon
keskiväliltä arvoja (esim. 5-6). Toisen osaamista on todennäköisesti hankalampaa arvioida
kuin omaa osaamista.
Vanhemmat arvioivat nuortensa osaamisen vähintän kohtuullisen hyväksi tai hyväksi
säästämisessä, asunnon vuokraamisessa / ostamisessa ja yrityksen rahoituksessa.
Toisaalta osa vanhemmista antoi nuortensa osaamisesta arvion, että tiedot ovat verrattain
huonot tai huonot 4-2).
Vanhempien mukaan nuoriso tietää kaikken vähiten eläkkeistä, vakuutuksista, kuinka
lainaa haetaan ja verotuksesta. Kuten voi havaita, vanhemmat nostivat esille samoja
aiheita kuin nuoret itse, esimerkiksi eläkkeet.
Kaikkein kiinnostavimmiksi aiheiksi vanhemmat nostivat esille budjetoinnin, sijoittamisen,
asunnon vuokraamisen / ostamisen. Tässäkin kohdin kiinnostuksen kohteet ovat varsin
yhtäläiset, kuten jo aiemmin olemme voineet huomata.
Vähiten kiinnostavia aiheita vanhempien mielestä olivat kryptovaluutat, eläkkeet, opintotuki
ja vakuutukset. Varsin yhtäläiset näkemykset ovat niin vanhemmilla kuin nuorillakin
vähiten kiinnostavista aiheista. Jokaisessa kyselyssä eläkkeet olivat yksi
epäsuosituimmista aiheista. Yksi vanhempi perusteli näkemystään sillä, että
eläkejärjestelmä muuttuu vielä useasti ennen kuin heidän nuorensa mahdollisesti voisivat
päästä eläkkeelle, näin ollen olisi turhaa käyttää aikaa aiheeseen, joka tulee vielä suuresti
muuttumaan nuorten elämän aikana.
Yllättävästi kaikissa ryhmissä toivottiin lisää tietoa juuri niistä aiheista, joista nuorten
arvioitiin ennalta tietävän eniten. Kyselyn pohjalta voi päätellä, että syventävää tietoa
kaivataan.
Opiskelijat kirjoittivat hyvin vähän kommentteja kyselyn vapaasti kommentoitavaan tilaan.
Kaikkiaan kommentteja oli neljä, joista kolmessa opiskelijat kertoivat toivovansa oppivan
lisää sijoittamisesta, etenkin osakesijoittamisesta. Yhdeksäsluokkalaiset kirjoittivat
kahdeksan kommenttia, joissa he toivoivat erityisesti oppivansa jokapäiväisä oman
talouden hallintaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi budjetointia. Yksi oppilas toivoi lisää
tietoa oman yrityksen aloittamisesta skeä sijoittamisesta.

Vanhemmat kirjoittivat erityisesti siitä, että oman budjetin hallinta vaikuttaa olevan vaikeaa
nuorille. Tästä heillä oli paljon arkihavaintoja. Yksi vanhempi toivoi korostettavan
enemmän nuorten omaa aktiivisuutta ja vastullisuutta. Yleensä vanhemmat toivoivat lisää
tietoutta oman yrityksen perustamisesta sekä asuntosijoittamisesta. Joku toivoi casetyyppistä opiskelua oman budjetin hallinnasta ja vanhempien luota pois muuttamisesta.
Yksi vanhempi kaipasi lisää tietoutta jakamistaloudesta.
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Personal Finance Project - kysely opiskelijoille
Personal Finance Project on lukiomme sekä kolmen muun eurooppalaisen toimijan
yhteinen kaksivuotinen Erasmus+ -projekti. Mukana on kumppanit Isosta-Britanniasta,
Italiasta sekä Kyprokselta.
Projektin käynnistämiseksi apusi on korvaamaton. Ole siis ystävällinen ja vastaa alla
oleviin kysymyksiin.

Olen
Nainen
Mies
Muu
Opiskelen
ensimmäisellä vuosikurssilla BN-linjalla
toisella vuosikurssilla Bn-linjalla
Arvioi alla olevia aiheita ja osaamistasi seuraavan asteikon mukaan:
en tiedä aiheesta ennalta 1 ………………………………. 10 tiedän aiheesta jo paljon
ennalta
1. Oman talouden hallinta, omien tulojen ja menojen budjetointi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Säästäminen, miten saan parhaan tuoton säästöilleni?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Sijoitussäästäminen, erilaiset sijoitusvaihtoehdot ja korkoakorolle-ilmiön vaikutus.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Erilaiset lainat, esim. opinto-, asuntolainat ja kulutusluotot.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Asunnon vuokraaminen ja ostaminen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Opintojen rahoittaminen (opintotuki)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Verotus ja tulot (erilaiset verot ja niiden vaikutus tuloihisi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Vakuutukset (esim. koti-, terveys-, matkavakuutukset)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Eläkkeet
1 2 3 4 5 6

7

8

9 10

29

10. Kryptovaluutat (esim. Bitcoin)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Yrityksen rahoitus
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

12. Kyberturvallisuus ja rahasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aseta mieleiseesi järjestykseen alla listatut aiheet.
Kiinnostavin aihe numerolla 1, toiseksi kiinnostavin aihe numerolla 2 ja vähiten
kiinnostava(t) aihe(et) numerolla 10.
Kopioi aiheet tästä ensin valitsemalla hiirellä alla oleva luettelo control + c, liitä alle
vastauskenttään control + v.
Oman talouden budjetointi,
Säästäminen,
Sijoittaminen,
Erilaiset lainat,
Opintotuki,
Verotus,
Oman asunnon vuokraaminen ja ostaminen,
Vakuutukset,
Eläkkeet,
Kryptovaluutat,
Yrityksen rahoitus,
Kyberturvallisuus.

Jos haluat perustella omin sanoin, kyselyn aiempia kohtia, ole hyvä:
Tuleeko mieleesi jokin omaan talouteen liittyvä aihepiiri, josta haluaisit oppia lisää. Kirjaa
ehdotuksesi alle:

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.
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