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Talous tutuksi -koulutukset 2018

Riikka Lehtinen

Teoriaa ja työkaluja – koulu nuoren
taloustaitojen takaajana
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Lähde: TAT & T-Media 

KUN KOULU LOPPUU – NUORTEN 

TULEVAISUUSRAPORTTI 2018

#kunkoululoppuu

Kielitaito 87 67 91

Yhteistyökyky 85 85 88

Muiden auttaminen 78 81 70

Oma-aloitteisuus 75 78 73

Vuorovaikutustaidot 74 79 83

Ongelmanratkaisutaidot 71 72 75

Ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta 68 63 76

Luova ajattelu 67 71 61

Mukautusmiskyky 62 67 64

Taloustaidot 61 57 41

Epävarmuuden sietäminen 48 56 45

Riskinottokyky 46 53 33

Erittäin hyvin / Melko hyvin

KIITETTÄVÄSTI

HYVIN

KOHTALAISESTI

VÄLTTÄVÄSTI

%

YLÄKOULULAISET

AMMATTIIN 

OPISKELEVAT LUKIOLAISET

Kuinka hyvin koulu 

opettaa seuraavia 

taitoja?
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Opettajien talousosaamisen kehittäminen
• Opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutus -hanke vuosille 2018–2019

• Yhteistyössä Opettajankoulutusfoorumi, Opetushallitus, OAJ, eri pedagogiset opettajajärjestöt, 
Suomen Pankki ja opettajaksi opiskelevien liitto SOOL.

• Tehtävät:

1. Selvittää talousopetuksen sisällön ja laadun nykytila peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä 
selvittää taloutta opettavien opettajien talousosaaminen ja asenne talouden opettamiseen.

2. Nostaa taloustieto osaksi opettajankoulutusta (luokanopettajat, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, 
kotitalous, käsityö ja opinto-ohjaajat).

3. Edistää opettajien ja opettajankouluttajien tietoja ja taitoja opettaa taloutta.

4. Rohkaista opettajia ja opettajankouluttajia yhteistyöhön talouden eri toimijoiden kanssa.

5. Luoda opettajille ja opettajankouluttajille työkaluja opettaa taloutta.

6. Luoda talouslukutaidon linjaukset yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen aina opetussuunnitelmaan saakka.



Mun elämä, mun rahat -koulukiertue

• Yli 140 tilaisuutta 8. 

luokkalaisille ja ammatillisiin 

oppilaitoksiin

• Keskiössä arkipäivän 

taloustaitojen hallinta



Kunkoululoppuu.fi-sivustolla asiaa myös taloudesta

• Nuorille tietoa arkitalouden 

hoitamisesta ja vaurastumisesta

• Aikuisille vinkkejä 

talousopetukseen sekä arjen 

taloustaitojen kartuttamiseen

• Testaa taloustaitosi -visa

• Videoita nuorista yrittäjistä
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Talous- ja työelämätietoa suoraan luureihin
#puhurahasta –podcast nuorille: keskustelua rennolla otteella 

arjen taloudenhallinnasta, säästämisestä ja sijoittamisesta.

• Miksi rahasta pitää puhua?

• Miten rahalla voi pelastaa maailman?

• Tee oma työ ja tienaa

• https://soundcloud.com/puhurahasta

• https://www.youtube.com/kunkoululoppuu

Puhu työstä –podcast: keskustelua muuttuvan työelämän 

osaamistarpeista yhdessä asiantuntijoiden kanssa

• kiertotalous

• virtuaalitodellisuus

• robotiikka

• tekoäly

• https://soundcloud.com/puhutyosta
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https://soundcloud.com/puhurahasta
https://www.youtube.com/kunkoululoppuu
https://soundcloud.com/puhutyosta


Yrityskylä Yläkoulu jo kahdeksalla
paikkakunnalla

• Nuoret johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä 

markkinoilla

• Digitaalisuus ja vuorovaikutus yhdistyvät

• Lukuvuonna 2018–2019: Espoo, Helsinki-

Vantaa, Itä-Suomi, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, 

Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-

Suomi 

• 25 000 yhdeksäsluokkalaista (40% ikäluokasta) 

suorittaa tänä lukuvuonna

oppimiskokonaisuuden



Maksuttomia Bisneskursseja toiselle asteelle

Digitaaliset kurssit tukevat nuorten kaupallista 
osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja

1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

3. Globaalit markkinat

4. Talous raha ja yrittäjyys

+ NY + TAT = Bisnesvuosi

+ kursseja myös Otavan opiston kautta

+ räätälöidyt kurssiversiot ammatilliselle puolelle

+ Opopassi, digitaalinen opetusmateriaali OP2-kurssille

Lue lisää www.bisneskurssit.fi

http://www.bisneskurssit.fi/


Tulossa: Taloussankari-mobiilipeli

• Kohderyhmä 13–17-vuotiaat

• Pelintekijä: 10Monkeys

• Peli on simulaatio, jossa pelaajaa pyydetään 

tekemään erilaisia oman elämään ja talouteen 

liittyviä valintoja. 

• Pelissä on erilaisia mittareita. Tärkeimpänä 

mittarina onnellisuus, joka on vahvasti 

linkittynyt siihen, kuinka pelaaja on onnistunut 

oman rahan käyttönsä suunnittelussa ja 

varallisuuden keräämisessä. 

• Peli valmis lokakuussa 2018

• Toteuttajina TAT, Nordea ja Pörssisäätiö
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Kiitos!

Riikka Lehtinen

asiantuntija, talous- ja työelämätaidot

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

riikka.lehtinen@tat.fi

p. 041 545 0800

www.tat.fi

Seuraa meitä:  @TATtalks @bisneskurssit   @kesaduuni

@kunkoululoppuu @yrityskyla


