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Tiivistelmä – Abstract 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 15–20-vuotiaiden nuorten näkemyksiä taloudel-
lisen ympäristön toimijoiden vastuurooleista ja tehtävistä sekä niiden ilmenemisen ka-
navista ja tavoista nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi.  
Tutkimusaineisto on kerätty fokusryhmähaastatteluin kouluissa eri puolilla Suomea. 
Tutkimuksen mukaan nuoret korostavat oman kiinnostuksen ja aloitteellisuuden merki-
tystä taloudellisten taitojen omaksumisessa. Säästäminen ja sijoittaminen ovat asioita, 
jotka kiinnostavat nuoria ja niistä myös kaivataan lisää tietoa. Velkaantumisen nuoret 
liittävät huonoon talousosaamiseen. Myös pikavippien vaarat tiedostetaan. Tutkimuk-
sesta ilmenee, että talouden toimijoiden nuorille suuntaamat verkkomateriaalit ovat 
nuorille lähes tuntemattomia. Talousopetus ja oman talouden hallintaan liittyvät asiat 
nähdään kiinnostavina silloin, kun ne koetaan itselle ajankohtaisiksi. Tästä syystä on 
tärkeää paitsi pyrkiä perustelemaan taloudellisten asioiden merkittävyyttä nuoren elä-
mässä myös lisätä taloudellisten tietolähteiden tunnettuutta, jotta apua on nuoren sitä 
kaivatessa mahdollisimman vaivattomasti saatavilla. Talousneuvonnan yhteydessä nuo-
ret kaipaavat myös mahdollisuutta keskustella ja kysyä. Talousosaamisen edistämisessä 
on nähtävissä perinteisen yksisuuntaisen joukkoviestinnän ohessa tarve kaksisuuntaisel-
le vuorovaikutukseen perustuvalle viestimiselle. 
Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret saavat taloudellista tietoutta usein kotoa, koulusta ja 
mediasta. Pankit koetaan keskeisenä toimijana talousosaamisen edistämisessä, mutta 
toisaalta niiden toiminnan kaupallinen luonne tunnistetaan. Viranomais- ja yhdistysta-
hot ovat etäisempiä tahoja nuoren elämässä. Osan toimijoista yhteydessä voidaan siten 
nuorten näkökulmasta havaita ilmenevän sekä mielikuva- että tunnettuusongelmia. 
Nuoret kokevat toimijoiden tehtävien erittelyn hankalana ja toivovat voivansa saada 
talouteen liittyvää tietoa eri näkökulmista ja useilta eri tahoilta. Erityisesti koulun kautta 
järjestettävälle yhteistyölle on nuorten mielestä tarvetta. Nuoren taloudellisen ympäris-
tön toimijoiden aktivoituminen sekä yhteistyön lisääminen näkyvyyteen ja mielikuviin 
panostamalla ovat edellytyksenä nuorten taloudellisen osaamisen edistämiselle. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän tutkimuksen johdantoluku johdattelee taloudellisen osaamisen edistä-
miseen ja siihen liitettäviin vastuurooleihin, kanaviin ja tapoihin tutkimusai-
heena. Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen taustaa, esitetään tutkimuksen ta-
voitteet, tutkimusongelmat ja -kysymykset sekä käydään läpi tutkimusraportin 
kirjallisuusosuuden sekä empiirisen osan rakenne.  
 
 
1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
 
Nuoret kuluttajat kohtaavat elämässään tilanteita, joiden ratkaisemisessa he 
tarvitsevat monenlaisia taloudellisia taitoja. Nuori voidaan ikänsä ja vähäisen 
elämänkokemuksensa johdosta nähdä muita kuluttajia haavoittuvampana toi-
mijana, joka tarvitsee apua ja tukea oman talouden hoitoon liittyvien asioiden 
omaksumisessa. Palvelujen ja kaupankäynnin sähköistyminen sekä rahaliiken-
teen abstrakti luonne luovat myös osaltaan haasteita itsenäistyvän nuoren raha-
talouden hallinnan opettelulle. Sen lisäksi, että nuorella on monimutkaistuvassa 
taloudellisessa toimintaympäristössä valittavanaan yhä useampia finanssituot-
teita ja –palveluita, on myös internet pullollaan eri toimijoiden ja yksityishenki-
löiden tuottamaa tietoa liittyen paitsi talousmaailman tapahtumiin myös yksi-
lön raha-asioihin ja oman talouden hallintaan. Lisääntyneiden pikaluottojen 
tarjoajien ja niiden laajan näkyvyyden myötä kuluttajan on entistä helpompaa 
jo nuorella iällä ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. 
 Taloudellisen osaamisen merkitys ja sen edistäminen erityisesti lasten ja 
nuorten keskuudessa on tunnistettu laajasti ympäri maailmaa. Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (2008, 2009, 2010) on julkaissut useita 
aloitteita ja määritellyt tavoitteita ja suosituksia talouskasvatuksen edistämisek-
si. Nämä julkilausumat sisältävät mm. sekä kuluttajien että päättäjien tietoisuu-
den kasvattamista, eri tahojen yhteistyön lisäämistä sekä toimijoiden välille ja-
kautuvan vastuunkantamisen korostamista talousosaamisen edistämisessä. Ta-
louteen ja kuluttajan rahatalouden hallintaan liittyvää tietoa sekä materiaalia 
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voidaankin havaita olevan tarjolla eri kanavissa eri toimijoiden tarjoamana. 
Haasteena on saada nuoret kohtaamaan taloudellisen toimintaympäristön toi-
mijoiden tuottama talousosaamista edistävä tieto nuoren näkökulmasta oikeaan 
aikaan ja nuorelle sopivalla tavalla. Talouden hallintaan liittyvän oppimisen ja 
opettamisen haasteet näyttäytyvät myös usein asenteissa taloudellisia asioita 
kohtaan. Talouselämän tapahtumien tai talousasioiden merkitystä oman elä-
män kannalta ei välttämättä ymmärretä. Lisäksi taloudellisen osaamisen opet-
tamisen esteenä nähdään usein myös resurssipula erityisesti koulumaailmassa.  

Kuluttajien talousosaamiseen liittyen on laadittu tutkimuksia erityisesti 
englanninkielisissä maissa. Taloudelliselle osaamiselle ja taloudelliselle tietä-
mykselle on löydettävissä useita määritelmiä (ks. Atkinson et al. 2006; SEDI 
2004; Huston 2010; OECD 2010; Cutler & Devlin 1996). Taloudellisen osaamisen 
tutkiminen Suomessa on ollut toistaiseksi kuitenkin vielä vähäistä. Koska ta-
loudellisesti osaava kuluttaja on paitsi eri taloudellisen ympäristön toimijoiden 
myös koko yhteiskunnan ja kansantalouden etu, voidaan talousosaamisen tut-
kiminen ja talousosaamisen edistämistapojen ja vastuuroolien selvittäminen 
nähdä erittäin tärkeänä ja perusteltuna tutkimusaiheena.  

Nuoret Helsingissä 2011 –tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisnuorten 
tulevaisuuteen liittyviä pelkoja ja odotuksia. Nuorten suurimmaksi pelonai-
heeksi työttömyyden ja läheisen menettämisen edelle nousi pelko rahattomuu-
desta. (Nyholm 2011, 1.) Myös nuorten omasta näkökulmasta taloudellisen 
osaamisen voidaan siis todeta näyttäytyvän erittäin olennaisena osana elämää. 
Siten onkin tärkeää selvittää miten nuorten taloudellista osaamista voidaan yh-
teiskunnassamme parhaiten edistää ja mikä on nuorten oma näkemys tästä asi-
asta.  

Tämä pro gradu –tutkielma on laadittu osana Toimijat, kanavat ja tavat 
nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä –hanketta (TOKATA). Tutki-
mushankkeen ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu nuoren taloudellisen 
ympäristön toimijoita ja arvioitu nuorille suunnattua eri toimijoiden tuottamaa 
talousaiheista oppimateriaalia. Taloudellisen osaamisen edistämisen voidaan 
nähdä jakautuneen yhteiskunnassamme useiden tahojen harteille. Kouluilla 
näyttäisi olevan keskeinen asema lasten ja nuorten talouskasvatuksessa. Talou-
delliseen osaamiseen liitettäviä osa-alueita voidaan käsitellä useissa eri oppiai-
neissa. Opetusalan lisäksi viranomaiset, julkisen sektorin toimijat, yhdistykset ja 
säätiöt sekä elinkeinoelämän toimijat ja yritykset ovat mukana kehittämässä 
talousosaamista. Eri tahojen välillä on olemassa yhteistyötä, mutta kokonais-
suunnitelma ja selkeä työnjako nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi 
näyttäisivät puuttuvan. (Peura-Kapanen & Lehtinen 2011.)  

 
 
1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelmat ja -kysymykset 
 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten näkemyksiä siitä, mitä rooleja ja 
tehtäviä nuorten taloudellisen toimintaympäristön toimijoilla voi olla nuorten 
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taloudellisen osaamisen edistämisessä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mi-
tä kanavia talouden toimijoiden ja nuorten välillä taloudellisen osaamisen ke-
hittämiseksi voidaan hyödyntää. Tutkimuksessa halutaan siis kartoittaa, minkä-
laisia tapoja nuorten itsensä mielestä voidaan löytää nuorten taloudellisen 
osaamisen ja tietämyksen edistämiseksi ja kehittämiseksi.  
 Tavoitteeseen pyritään haastattelemalla lukio- ja ammattikouluikäisiä 
nuoria fokusryhmähaastattelun keinoin antamalla nuorten omin sanoin kertoa 
näkemyksiään ja mielipiteitään yhteiskunnan eri toimijoiden vastuurooleista ja 
tehtävistä. Nuoren taloudellisen ympäristön toimijoina ja vaikuttajina tarkastel-
laan tässä tutkimuksessa viranomaisia, finanssialaa, yhdistyksiä, koulua, kotia 
sekä mediaa.   
 Tutkimuskysymyksiä tässä pro gradu –työssä ovat: 1. Mitkä tahot nuorten 
näkemyksen mukaan ovat vastuussa nuorten taloudellisen osaamisen kehitty-
misestä? 2. Miten eri tahojen vastuullisuus nuorten näkökulmasta ilmenee? 3. 
Mitä kanavia pitkin taloudellisen ympäristön toimijat voisivat nuorten mielestä 
edistää nuorten taloudellista tietämystä ja osaamista? 
 
 
1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
 
Tutkimusraportin johdannon jälkeen työn toisessa luvussa kuvataan kuluttajan 
taloudellista toimintaympäristöä sidosryhmävastuullisuuden, sen vaikutta-
vuuden ja kanavien näkökulmasta. Luvussa käydään läpi myös nuoren talou-
delliseen osaamiseen vaikuttavat taloudellisen ympäristön toimijat ja tarkastel-
laan kuluttajan vastuullisuutta, nuoria kuluttajia erityisryhmänä sekä nuoren 
taloudellisen tietämyksen lähteitä. 
 Kolmannessa luvussa tarkastellaan kuluttajan taloudellista osaamista kä-
sitteenä sekä taloudellisen osaamisen taustatekijöitä ja olemassa olevia malleja. 
Luvussa luodaan katsaus myös taloudellisen osaamisen tutkimukseen ja opet-
tamiseen sekä opettamisen vaikuttavuuteen ja haasteisiin. Luvun lopussa kuva-
taan tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  
 Tutkimusraportin neljäs luku kuvaa tutkimuksen metodologian. Luku 
pitää sisällään laadullisen tutkimuksen ominaispiirteiden kuvausta sekä fokus-
ryhmämenetelmän esittelyn. Lisäksi luvussa esitellään projektiivisten teknii-
koiden hyödyntäminen, aineiston kerääminen ja aineiston analysointitavat. 
Neljännen luvun lopuksi esitetään vielä pohdintaa tutkimusprosessin ja tutki-
mustulosten laadukkuudesta.  
 Tutkimuksen tulokset muodostavat raportin viidennen luvun, jossa esite-
tään haastateltavien näkemyksiä ja käsityksiä taloudelliseen osaamiseen, talou-
dellisten tilanteiden ratkaisemiseen, taloudellisen ympäristön toimijoiden teh-
täviin ja näiden julkaisemiin verkkomateriaaleihin liittyen.  
 Luvussa kuusi esitetään tutkimuksen johtopäätöksiä tutkimustulosten 
pohjalta sekä teoreettisesta että empiirisestä näkökulmasta. Lopuksi käydään 
vielä läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 KULUTTAJAN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ  
 
 
Kuluttajien taloudellisen osaamisen edistäminen on jakautunut yhteiskunnas-
samme useiden toimijoiden osaksi, sillä myös useat eri tahot hyötyvät osaavista, 
hyvin talousasiansa hallitsevista kuluttajista. Eri toimijoiden roolia kuluttajan 
taloudellisen osaamisen kentässä voidaan tarkastella sidosryhmäteorian (stake-
holder theory) avulla. Freemanin (1984) määritelmän mukaan yrityksen sidos-
ryhminä nähdään kaikki yksilöt ja ryhmät, joihin yrityksen toiminnalla on vai-
kutusta ja jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Sidosryhmillä on siten oma 
tärkeä roolinsa yrityksen toimintaympäristössä. (Freeman 1984, 25.) Tätä teoriaa 
hyödynnetään tässä tutkimuksessa sijoittamalla nuorten taloudelliseen osaami-
seen vaikuttavia toimijoita kulloinkin mallin keskiöön ja tarkastelemalla nuoria 
näiden yhtenä sidosryhmänä. Nuoren kuluttajan taloudellisen osaamisympäris-
tön toimijoiksi voidaan tunnistaa virallisten taloustietoa tarjoavien tahojen, ku-
ten valtion ja viranomaisten (Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Kuluttajavi-
rasto), finanssialan (pankit, vakuutusyhtiöt) sekä opetusalan (oppilaitokset, 
kustannusala) lisäksi yhdistykset ja järjestöt sekä media, vanhemmat ja kaverit 
(Raijas & Wilska 2007, 30–31; OECD 2010, 20).  
 
 
2.1 Sidosryhmävastuullisuus taloudellisessa ympäristössä 
 
 
Vastuullista yritystoimintaa eli eettistä liiketoimintaa voidaan tarkastella esi-
merkiksi taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta sekä ympäristönäkökul-
masta. Yrityksen tai organisaation sidosryhmät puolestaan arvioivat, kuinka 
hyvin yritys vastuunkantamisesta suoriutuu. Vaikka yritys määrittääkin itse 
tavoitteensa eri vastuullisuuden osa-alueilla, on sen kuitenkin huomioitava si-
dosryhmien odotukset. (Kujala & Kuvaja 2002, 160.) Yrityksen sosiaalisen vas-
tuun (corporate social responsibility) piirissä voidaan Carrollin (1991) mukaan 
tarkastella perinteisen taloudellisen ja lainmukaisen vastuun lisäksi eettisen ja 
filantrooppisen vastuun käsitteitä. Eettisellä vastuulla viitataan toimenpiteisiin, 
käytäntöihin ja normeihin, joita yhteiskunnan jäsenet odottavat yrityksen nou-
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dattavan sidosryhmiensä moraalisten oikeuksien suojelemiseksi ja kunnioitta-
miseksi. Eettiset vastuut voidaan nähdä myös tiettyjä arvoja tai normeja kuvas-
tavina, joita yhteiskunta odottaa yrityksen noudattavan, vaikkei niitä laissa 
määrättäisikään. Filantrooppinen vastuu tarkoittaa yhteiskunnan odotuksiin 
vastaamista tietynlaisen vastuullisen yrityskansalaisuuden kautta (good corpo-
rate citizen), osallistuen aktiivisesti erilaisiin kampanjoihin ja ohjelmiin hyvin-
voinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. Eettinen ja filantrooppinen vastuu poh-
jautuvat taloudelliselle ja lainmukaiselle vastuulle. Yhdessä nämä neljä katego-
riaa muodostavat niin sanotun yrityksen sosiaalisen vastuun pyramidin. (Car-
roll 1991, 40–42.) Nämä kaikki neljä ulottuvuutta voidaan nähdä myös taloudel-
lisen osaamisen edistämisen taustalla vaikuttavina yhteiskunnallisina periaat-
teina, joiden tulisi toteutua eri toimijoiden suhteessa nuorten taloudelliseen 
osaamiseen. Finanssialan toimijoilla voidaan nähdä olevan taloudellinen vastuu 
asiakkaistaan ja heidän taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Lainmukaisen vas-
tuullisuuden katsotaan toteutuvan viranomaisten ja opetusalan tarjotessa talo-
uskasvatusta nuorille opetusjärjestelmän puitteissa. Eettisen vastuun voidaan 
katsoa laajentavan esimerkiksi finanssialan toimijoiden taloudellista vastuulli-
suutta. Eettinen vastuu liittyy myös median toimintaan talousasioita käsiteltä-
essä. Filantrooppisen vastuun käsite sen sijaan voidaan liittää yhdistyksiin ja 
järjestöihin, joiden toiminta perustuu lähtökohtaisesti nimenomaan voittoa ta-
voittelemattomaan nuorten kuluttajien hyvinvoinnin edistämiseen. 

Argandoña (1998) tarkastelee sidosryhmäajattelua vastuullisuuden näkö-
kulmasta soveltaen yhteinen hyvä –teoriaa (common good theory) sidosryhmä-
teoriaan. Nuorten taloudellisen osaamisen edistämistavoitetta voidaan perustel-
la tämänkin teorian avulla. Yhteinen hyvä voidaan määritellä sellaiseksi hyväk-
si, mistä useampi kuin yksi henkilö pääsee osalliseksi ja mikä on avoin kaikille 
yhteiskunnan jäsenille. Tämä onkin tavoitteena hyvinvointiyhteiskunnassa, jo-
ka pyrkii takaamaan mm. ilmaisen koulutuksen ja tukiverkoston avulla kaikille 
opetusta esimerkiksi kotitalouden yhteiskuntaopin oppiaineiden myötä ja sitä 
kautta valmiudet taloudellisten asioiden menestyksekkääseen hoitamiseen. Ta-
loudellisesti osaavat kuluttajat ovat myös kansantaloudellisen kehityksen kan-
nalta tärkeässä roolissa. Yhteisestä hyvästä voidaan Argandoñan mukaan erot-
taa myös erityinen hyvä, mistä pääsevät osalliseksi vain tietyt henkilöt, ja kol-
lektiivinen hyvä, mikä omistetaan yhteisesti mutta mikä ei jakaudu tasaisesti 
kaikkien kesken, mikä taas nuorten lisääntyneiden taloudellisten ongelmien 
myötä voidaan valitettavasti nähdä nykytilannetta vastaavana. Yhteinen, uni-
versaali hyvä on jotain, mistä kaikki ainakin teoriassa voivat päästä osallisiksi, 
mihin nuorten taloudellisen osaamisen edistämisellä pyritään. (Argandoña 1998, 
1095–1096.)  

Eri toimijoilla voi olla omanlaisensa käsitykset yhteisestä hyvästä ja sen si-
sällöstä. Yritysmaailmassa yksittäisen yrityksen näkökulmasta yhteisen hyvän 
muodostaa nimenomaan sen tehtävän täyttäminen yrityksenä, eli mm. sellais-
ten olosuhteiden luominen sidosryhmille, mitkä mahdollistavat näiden omien 
tavoitteiden saavuttamisen. (Argandoña 1998, 1097.) Tässä tutkimuksessa yh-
teisen hyvän voidaan nähdä toteutuvan nuorten talousosaamisen ja -taitojen 
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edistämisellä sekä nuorten taloudellisen ympäristön toimijoiden tehtävien ja 
roolien selkeyttämisellä ja ymmärtämisellä.  

Yhteisen hyvän teoria perustuu tyypilliseen käsitykseen hyvästä: Yritys 
osana yhteiskuntaa tekee hyvää ihmisille, toisinaan velvoitetusti, toisinaan taas 
enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti päästäkseen yhteisen hyvän tavoit-
teeseen. Tällaisen yhteisen hyvän voidaan havaita ulottuvan yrityksen oman 
yhteisen hyvän piiristä myös paikallisen yhteisön, maan ja koko ihmiskunnan 
kokemaan yhteiseen hyötyyn. (Argandoña 1998, 1099.) Yhteisen hyvän toteutu-
essa nuorten taloudelliseen osaamiseen vaikuttavat toimijat tukevat yhdessä 
taloustaitojen kehittymistä, toisinaan velvoitetusti ja toisinaan vapaaehtoisesti, 
yhteisen hyvän ohjenuoran innoittamina, mikä taas voidaan taloudellisen hy-
vinvoinnin ja vaurastumisen myötä nähdä koko yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa 
hyödyttävänä yhtälönä.  

Smith (1995) esittää yritysten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä eet-
tisen jatkumon, jossa toisella laidalla ovat yrityksen tai organisaation oman 
edun tavoittelu ja maksimointi, ja toisessa päässä etusijalla kuluttajan intressit, 
tyytyväisyys ja suvereniteetti eli itsemääräämisoikeus. Perinteisesti kuluttajan 
suvereeniuden ymmärrettiin toteutuvan täydellisen kilpailun vallitessa. Nämä 
olosuhteet ovat kuitenkin saavuttamattomissa. Sittemmin useat teoriat tarkaste-
levat kuluttajan suvereniteettia kuluttajan haavoittuvaisuutta, saatavilla olevaa 
informaatiota ja valinnan mahdollisuutta arvioiden. Näitä kriteerejä käytetään-
kin markkinoinnin ja markkinointitoimenpiteiden eettisyyden arvioinnin lähtö-
kohtana. (Smith 1995, 89–92.) Eettisen markkinoinnin teoriat sisältävät erilaisia 
malleja markkinoinnin käytäntöjen eettisyyden selvittämiseksi. Kontingenssi-
teorian mukainen ajattelu, jossa tilannetekijöiden vaikutusten merkitys koros-
tuu, sopii Cuin & Choudhuryn (1997) mukaan hyvin markkinointitoimien eetti-
syyden analysointiin. He tarkastelevat mallissaan erilaisia muuttujia kuten tuot-
teen ominaisuuksia sekä kuluttajan ominaisuuksia. Kuluttajat nähdään demo-
grafisista ominaisuuksistaan riippuen joko valistuneina, riskeille alttiina tai 
haavoittuvina, joiksi esimerkiksi nuoret erityisenä kuluttajaryhmänä voidaan 
tunnistaa. Tuotteiden sen sijaan voidaan katsoa olevan hyödyllisiä, väärin-
käytettyinä vahingollisia tai luontaisesti vahingollisia. (Cui & Choudhury 1997, 
371–374.) 

Sidosryhmäsuhteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on olennaista me-
nestyksekkään organisaation luomiseksi, mutta tärkeää myös toimivan, laa-
jemman toimintaympäristön saavuttamiseksi. Prosessin toimivuuden saavut-
tamiseksi tarvitaan siten usein sidosryhmäsuhteiden tarkkaa suunnittelua. Pay-
ne et al. (2005) ovat luoneet sidosryhmäsuhteita kuvaavan strategisen viiteke-
hyksen. Malli sisältää mm. eri toimijoiden tavoitteiden määrittelyn, osapuolten 
välisen suhteen kuvaamisen sekä prosessin mittaamisen ja palautteenhankin-
nan. Toimijoiden tavoitteiden ja pyrkimysten määrittämiseksi voidaan ensinnä-
kin tarkastella näiden organisatorisia tavoitteita ja uskomuksia, jotka puoles-
taan heijastavat tahon arvoja ja toimintavisiota. Vaihdantaprosessissa on tärke-
ää selvittää osapuolten preferenssit, tärkeimmät tavoitteet, näihin liittyvät vaa-
timukset, koetut riskit ja uhat ja kustannukset. Lopuksi koko vaihdantaproses-
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sin asetelma pyritään määrittämään tarkasti liittyen eri sidosryhmien vaati-
muksiin, kanavapreferensseihin, joustavuuteen, tietojärjestelmiin sekä kommu-
nikaation riittävyyteen. Sidosryhmäsuhteiden tarkastelulla, mittaamisella ja 
palautteen hankkimisella taas pyritään varmistamaan suhteiden laadukkuus, 
suhdeprosessin toivotut lopputulemat sekä molempien osapuolten tyytyväi-
syys. (Payne et al. 2005, 863–866.) Vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä voi-
daan tarkastella prosessina, jossa organisaatio luo ja pitää yllä suhteita sidos-
ryhmiinsä kehittäen siten jatkuvasti liiketoimintaansa (Kuvaja & Malmelin 2008, 
66). 

2.1.1 Sidosryhmävastuullisuuden vaikuttavuus  

Sidosryhmän tarpeiden tunnistaminen on tärkeää sidosryhmävastuullisuuden 
toteuttamiseksi. Tämä ei onnistu ilman aktiivista vuorovaikutusta organisaation 
ja sidosryhmän välillä. Organisaation on välttämätöntä tiedostaa, että sidos-
ryhmän arvot ja tavoitteet voivat poiketa organisaation omista arvoista ja ta-
voitteista. (Kujala & Kuvaja 2002, 62.) OECD:n (2009) mukaan kuluttajan talou-
dellisen ympäristön toimijoiden olisi hyvä hyödyntää talousosaamisen edistä-
misessä useita eri tapoja, jotta voidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti 
tavoittaa mahdollisimman laaja kuluttajakohderyhmä (OECD 2009, 19).  

Kujala & Kuvaja (2002) käyttävät eettisen liiketoiminnan yhteydessä käsi-
tettä sidosryhmävuoropuhelu, jolla tarkoitetaan aitoa pyrkimystä kuunnella ja 
arvostaa myös toisenlaisia näkemyksiä toiminnan toteuttamistavoista. Vastuul-
lisesti toimiva organisaatio välittää sidosryhmiensä odotuksista, arvoista ja nä-
kemyksistä, huomioiden ne strategiassaan ja päätöksenteossaan. Avoimuus ja 
läpinäkyvyys ovat tärkeitä periaatteita sidosryhmävastuullisuutta toteutettaes-
sa. Organisaation olisikin hyvä kertoa toiminnastaan sidosryhmille mahdolli-
simman avoimesti. (Kujala & Kuvaja 2002, 71–72.) Myös Ayuso et al. (2006) nä-
kevät dialogin sidosryhmien kanssa ja sidosryhmien tietämyksen integroinnin 
tarpeellisina voimavaroina mikäli halutaan tavoittaa sidosryhmien hallussa 
oleva tietämys ja hyödyntää sitä tuote-, palvelu-, prosessi- ja strategiainnovoin-
nissa. Tällä tavoin voidaan edistää arvon luontia sekä organisaatiolle että sen 
sidosryhmille. (Ayuso et al. 2006, 13.) Sidosryhmien näkemysten sisällyttämi-
nen kommunikaatioon pitää parhaimmillaan sisällään kriittisiä, mutta rakenta-
via kannanottoja sekä lisäksi organisaation vastauksenomaisen reaktion tai ke-
hittämissuunnitelman. Organisaation tulisi pyrkiä jaetun ymmärryksen saavut-
tamiseen sidosryhmien kanssa ja sitä kautta näiden osallistamiseen organisaa-
tioviestinnässä. (Morsing & Schultz 2006, 335–336). Onnistunut vuoropuhelu 
edellyttääkin tavoitteiden ja toteuttamistapojen yhteistyössä toteutettua suun-
nittelua (Kujala & Kuvaja 2002, 147). Kun organisaation ja sidosryhmien välinen 
kommunikaatio on jatkuvaa ja tiivistä, voivat molemmat osapuolet varmistua 
toistensa tahtotilasta ja odotuksista, mikä edistää luottamuksen rakentumista 
osapuolten välille (Kuvaja & Malmelin 2008, 29). Sidosryhmädialogi muodos-
tuukin jaetun ymmärryksen kehittämisen lisäksi luottamuksesta organisaation 
ja sidosryhmän välillä (Burchell & Cook 2006, 221). Sen lisäksi, että pyritään 
saavuttamaan yhteisymmärrys, voidaan myös vuoropuheluprosessia pitää ar-
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vokkaana itsessään. Vaikka täysin yksimielistä ratkaisua ei saavutettaisikaan, 
auttaa dialogi kuitenkin ymmärtämään eri osapuolten tavoitteita ja lähtökohtia. 
(Kujala & Kuvaja 2002, 148.) 

Organisaatiolla voi olla sidosryhmävastuullisuuden toteuttamisessa kah-
denlaisia ongelmia. Puhutaan tunnettuusongelmasta, mikäli sidosryhmän tie-
tämys organisaatiosta tai sen toiminnasta on vähäistä tai olematonta. Mieliku-
vaongelmalla sen sijaan viitataan tilanteeseen, jossa sidosryhmän mielipiteet 
organisaatiota kohtaan ovat negatiiviset. (Vuokko 2003, 19.) Kujala & Kuvaja 
(2002) pitävät sidosryhmävuoropuhelua riskien hallinnan välineenä. Vuoropu-
helu antaa organisaatiolle valmiudet varautua konflikteihin ja niiden edellyt-
tämään kriisiviestintään. Konfliktitilanne ei pääse siten täysin yllättämään or-
ganisaatiota, sillä se tuntee jo sidosryhmän tavoitteet ja toimintatavat. (Kujala & 
Kuvaja 2002, 153–154.)  

2.1.2 Sidosryhmävastuullisuuden kanavat 

Eri sidosryhmillä on erilaiset tiedontarpeet ja he myös reagoivat eri tavoin eri 
tiedonvälityskanaviin, siksi organisaation onkin tärkeää kyetä mukauttamaan 
sanomaa kohderyhmä kulloinkin huomioiden (Dawkins 2005, 109). Morsingin 
& Schultzin (2006) pohjoismaisen yritysten yhteiskuntavastuullisuus ja siihen 
liittyvien mielikuvien tutkimuksen perusteella kuluttajien mielipiteet parhaista 
vastuullisuuden viestimisen kanavista ja tavoista vaihtelevat. Suurin osa kui-
tenkin haluaa organisaatioiden kommunikoivan vähintään jossain määrin vas-
tuullisuuskysymyksistä. (Morsing & Schultz 2006, 329.)  

Sidosryhmäviestinnän vaikuttavuutta voidaan tarkastella siten, arvioiko 
vastaanottaja viestintää sen sisällön vai muodon perusteella. Tässä erottelussa 
vastaanottaja joko hakee aktiivisesti tietoa, jolloin viestinnän sisällön nähdään 
korostuvan hänelle, tai sitten toimii ainoastaan viestin passiivisena vastaanotta-
jana, jolloin viestinnän muotoon kiinnitetään todennäköisemmin enemmän 
huomiota. (Vuokko 2003, 69.) Dawkinsin (2005) mukaan tarvitaan luovia ratkai-
suja, jotta yritysten ja erilaisten toimijoiden vastuullisuudesta kyetään kommu-
nikoimaan huomiota herättävästi, merkityksellisesti ja ymmärrettävästi. Inter-
netiä hyödynnetään viestinnän räätälöimisessä eri kohderyhmille yhä enem-
män, mutta myös muiden kanavien hyödyntäminen nähdään yleensä välttä-
mättömänä. Vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin ei välttämättä aktiivisesti 
haeta ennakoivaa tietoa, joten tilausta olisi yritysten ja toimijoiden valtavirralle 
suuntautuvalle tiedonvälitykselle, jossa selkeästi perusteltaisiin asian merkityk-
sellisyys kyseiselle ryhmälle. (Dawkins 2005, 116.) Internetin hyödyntäminen 
kaksisuuntaisessa viestinnässä ja sen tuomat mahdollisuudet sidosryhmädialo-
gin käymiseen ovat Kuvajan & Mandelinin (2008, 43) mukaan asioita, joihin on 
tärkeä kiinnittää huomiota.  

Morsingin & Schultzin (2006) mukaan implisiittiset ja hienovaraisemmat 
viestintätavat, kuten organisaation ja sen toiminnan rituaalit ja perinteet koe-
taan usein parempina vastuullisuuden viestinnän muotoina kuin suoremmat 
tavat, kuten lehdistötiedotteet tai muut julkilausumat. Eri sidosryhmillä on 
luonnollisesti erilaiset käsitykset kommunikaatiotavoista, -kanavista sekä -
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sisällöistä, joten sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettu viestinnän suun-
nittelu voi auttaa löytämään oikeat tavat ja painotukset vastuun kommunikoin-
tiin. (Morsing & Schultz 2006, 332–333.) Vastuullisuuden viestimisessä ja sen 
kehittämisessä on siis olennaista huomioida kohderyhmän näkemys käytettä-
vistä kommunikaatiokanavista ja tavoista. Välitettävän viestin tulee kuitenkin 
olla yhteneväinen organisaation todellisten toimien kanssa. (Dawkins 2005, 119.) 
Vastuullisuudesta kommunikointi voi pahimmillaan aiheuttaa epätoivottuja 
reaktioita ja luottamuspulaa, mikäli kuluttajat kokevat organisaation viestinnäl-
lään esimerkiksi peittelevän jotakin (Morsing & Schultz 2006, 332).  

Yksi kommunikaatiokanava, joka usein jää vähäiselle huomiolle, on orga-
nisaatioiden henkilökunta. Asiakasrajapinnan työntekijät ovat ne henkilöt, joi-
den sanaan useimmiten myös eniten luotetaan, joten he ovat myös vastuulli-
suuskysymyksissä tärkeitä asian puolestapuhujia. Organisaatioiden onkin hyvä 
varmistaa, että sen työntekijöillä on tietoa ja taitoa kohdata kuluttajat organisaa-
tion haluamalla tavalla. Vastuullisuuden viestintää voidaan edistää tähdentä-
mällä läpi organisaation koko henkilöstölle heidän roolinsa siten keskeistä mer-
kitystä organisaation edustajana ja viestinviejänä.  (Dawkins 2005, 116, 118.) 
Dun et al. (2010) mukaan organisaation onkin helpompi pyrkiä vaikuttamaan 
nimenomaan työntekijöidensä tai yhteistyökumppaneidensa harjoittamaan vas-
tuullisuudesta viestimiseen kuin esimerkiksi mediassa käytäviin keskusteluihin. 
(Du et al. 2010, 13). 

Sidosryhmävastuullisuuden vaikuttavuus voi syntyä joko suoraan lähettä-
jältä vastaanottajalle tai välillisesti välittäjänä toimivan yksilön tai tahon kautta. 
Välillisen viestintätavan hyödyntämisen syynä voi esimerkiksi olla, että välittä-
jän ajatellaan toimivan tehokkaammin kuin alkuperäinen sanoman lähettäjä. 
Välittäjän nähdään vaikuttavan aktiivisesti toisten tietoihin, käyttäytymiseen ja 
mielipiteisiin tai sitten olevan muiden ihmisten jäljittelyn kohteena, mielipide-
johtajan asemassa. Välillistä viestintätapaa hyödynnetään myös, mikäli välittäjä 
koetaan eräänlaisena portinvartijana. (Vuokko 2003, 45–46.) Tehokkaimpana 
kommunikaatio-kanavana toimivat Dawkinsin (2005) mukaan usein epäviralli-
set kanavat kuten word-of-mouth viestintä, jossa kuluttajalta toiselle kulkeutuu 
organisaation toimintaan tai vastuullisuuteen liittyviä positiivisia tai negatiivi-
sia kokemuksia ja mielipiteitä, minkä kautta tietoisuus voi levitä hyvinkin no-
peasti. (Dawkins 2005, 118.) Dun et al. (2010) mukaan yritysten tulisikin pyrkiä 
rohkaisemaan ja edistämään epävirallisista word-of-mouth –tyyppistä viestin-
tää, sillä se koetaan yleensä luotettavampana kuin yrityksen virallinen viestintä. 
Sähköisten viestimien ja sosiaalisen median suosio ja laaja-alaistuminen ovatkin 
kasvattaneet epävirallisen kommunikoinnin merkitystä myös organisaatioiden 
näkökulmasta. (Du et al. 2010, 14.) 

Dawkinsin (2005) mukaan yritysten tehokkaina tiedonvälityksen apukei-
noina voidaan myös usein nähdä eettiset markkinointikampanjat sekä osto- tai 
palvelupaikkaan liittyvät viestintäkanavat. On myös mahdollista sisällyttää 
vastuullisuuden viestiminen muuhun valtavirralle kohdistuvaan viestintään, 
etenkin mikäli asia nähdään hyödyllisenä kuluttajan lisäksi myös yhteiskunnal-
lisesti. Eurooppalaisten kuluttajien mielestä sopivimmat kanavat yritysten yh-
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teiskunnallisista asioista viestimiseen ovat tuote tai palvelu itse, vapaaehtoinen 
raportointi sekä television ja lehdistön kautta näkyvillä olo. Hieman useammat 
lisäksi luottavat ennemmin kansalaisjärjestöjen kuin yritysten tiedonvälitykseen. 
Vastuullisuuteen liittyvissä asioissa kommunikoinnin suurimpana haasteena on 
kuitenkin kuluttajien tavoittaminen ja ylipäänsä viestin perille saaminen. 
(Dawkins 2005, 116.) 
 
 
2.2 Toimijoiden vastuullisuus 
 
 
Taloudellisten taitojen ja kykyjen edistäminen erityisesti nuorten osalta on 
noussut prioriteetiksi ja tärkeäksi haasteeksi päättäjien keskuudessa ympäri 
maailman. OECD:n talouskasvatuskonferenssissa vuonna 2008 listattiin aiem-
pien tutkimusten sekä tapahtuman aikana käytyjen keskustelujen pohjalta toi-
menpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Lähtökohtaisesti keskeisenä edellytyk-
senä on päättäjien ja keskeisten sidosryhmien tietoisuuden kasvattaminen nuor-
ten talouskasvatuksen tärkeydestä. Koordinoidun lähestymistavan tulisi mielel-
lään myös sisältää useita eri sidosryhmiä. (OECD 2008, 3.) Euroopan unionin 
tasolla on myös tunnistettu kuluttajakasvatuksen tärkeys. EU:n kuluttajakasva-
tuksen edistämisen periaatteina nähdään mm. kuluttajakasvatuksen roolin tär-
keyden korostaminen kouluopetuksessa sekä kuluttajainformaation ja opetus-
materiaalien tarjoaminen internetissä. (European Commission 2011.) 

OECD (2009) näkee omana roolinaan suositusten, periaatteiden, yhtenevi-
en standardien ja menetelmien kehittämisen, parhaiden käytäntöjen tunnista-
misen, erilaisten aloitteiden kehittämisessä avustamisen kuluttajien tietoisuu-
den lisäämiseksi sekä taloudellisen osaamisen edistämisohjelmien tukemisen. 
Järjestön tehtävänä on myös asiantuntijaverkostojen perustamisen kautta tukea 
kansainvälistä yhteistyötä luotonottajien suojelemiseksi ja kouluttamiseksi. 
(OECD 2009, 14.) Pohjoismaissa ja Virossa on laadittu OECD:n suositusten poh-
jalta yhteinen kuluttajakasvatusstrategia, joka myös korostaa niin kansainvälis-
ten kuin kansallistenkin viranomaisten ja kuluttajaorganisaatioiden välistä yh-
teistyötä. Pohjoismaisvirolainen strategia on laadittu mm. tukemaan eri organi-
saatioiden kuluttajakasvatukseen liittyvää toimintaa ja kehitystyötä. (Te-
maNord 2010.) OECD:n taloudellinen osaaminen ja kuluttajan suojelu –raportti 
jaottelee yleisen tietoisuuden ja osaamisen lisäämisessä laina-asioihin liittyen 
vastuullisia sidosryhmärooleja neljään eri tasoon; OECD, valtiot ja muut viran-
omaiset, luottomarkkinoiden toimijat sekä muut työmarkkinajärjestöt ja liike-
kumppanit. (OECD 2009, 14.) 

Tässä tutkimuksessa nuoren kuluttajan taloudellisen osaamisen edistämi-
sen sidosryhmiä jaotellaan toimijoittain: (1) Valtio ja viranomaistoiminta, (2) 
finanssiala, (3) järjestöt ja yhdistykset sekä (4) opetusala. Seuraavassa alaluvus-
sa 2.3 Kuluttajan vastuullisuus tarkastellaan nuorten taloudellisen tietämyksen 
lähteinä lisäksi mm. kotia ja mediaa. 
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2.2.1 Valtio ja viranomaistoiminta 

Talouskasvatukseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvän julkisen toiminnan 
valtuudet tulisi OECD:n (2009) mukaan olla valtion ja ylemmän tason viran-
omaisten käsissä. Valtiovallan tulee varmistaa, että yksilöt saavat taloudellista 
koulutusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heistä kehittyy osaavia 
ja vastuullisia finanssituotteiden käyttäjiä. Valtion tulisi OECD:n mukaan in-
formoida kuluttajia heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan useiden eri ka-
navien, kuten erilaisten julkaisujen, omien internet-sivujen sekä laajan mainos-
tamisen ja aktiivisen kampanjoinnin kautta. Yleistä tietoisuutta voitaisiin pyrkiä 
edistämään mm. vähintään kerran vuodessa toteutettavilla kampanjoilla ja eri-
tyishuomiota tarvitseville ryhmille, kuten nuorille, tulisi suunnata kohdennet-
tuja kampanjoita. Myös maksuttomien tukipuhelimien perustaminen voisi alen-
taa kuluttajien kynnystä avun hakemiselle. Kuluttajille täytyisi tarjota informaa-
tiota siitä, mistä lisätietoa voi hakea ja kuinka riskejä voidaan pienentää. Valtio-
vallan tulisi OECD:n mukaan sääntelyllä ja valvonnalla varmistaa, että luotto-
markkinoiden toimijoiden tarjoama informaatio on laadukasta ja erotettavista 
mainonnasta ja myynninedistämisestä. Jotta kuluttajat olisivat tietoisia kaikista 
finanssipalveluntarjoajista ja kykenisivät parhaiten vertailemaan näitä keske-
nään, tulisi viranomaisten omissa kampanjoissaan osoittaa tukensa kaikille luo-
tonantajille. Toisaalta valtion tulisi pyrkiä luomaan sellaiset puitteet, joiden 
avulla markkinoiden toimijat taas voisivat varmistua siitä, että kuluttajien ym-
märryksen ja tietoisuuden taso kattaa ne ominaisuudet ja ehdot, joita ostetta-
vaan finanssituotteeseen liittyy. Tämä voitaisiin toteuttaa standardoitujen, 
OECD:n periaatteisiin nojautuvien, viranomaisten ja markkinatoimijoiden yh-
teistyössä kehittämien lomakkeiden ja ohjeistusten avulla. Valtio voisi myös 
olla mukana tukemassa riippumattomien, taloudellista tietoa tarjoavien tahojen 
kehittämistä ja pyrkiä helpottamaan kuluttajien pääsyä niiden tarjoaman tiedon 
lähteille. (OECD 2009, 14–16.) 

Williams (2007) näkee taloudellisen sääntelyn siirtyvän nykypäivänä ha-
jautetumpaan suuntaan eli valtiot monopolisääntelyn sijaan pikemminkin jaka-
vat sääntelyvallan kansainvälisten ja kansallisten organisaatioiden, teollisuuden 
toimijoiden, järjestöjen sekä kuluttajien kanssa. Taloudellisen osaamisen opet-
taminen nähdään Williamsin mukaan siten nimenomaan yksilöiden valtaista-
mis- ja vastuullistamisprosessina. Finanssituotteiden määrän ja valikoiman li-
sääntyminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia kuluttajille, sillä tuoteinformaation 
laatu ei useinkaan ole heille riittävän selvästi havaittavissa. Tässä ajattelutavas-
sa halutaan kuitenkin korostaa kuluttajien suvereniteettia, jonka mukaan kulut-
taja on rationaalinen toimija, jonka preferenssejä ja päätöksiä päättäjien tulee 
kunnioittaa. Taloudellinen opetus, joka pyrkii lisäämään kuluttajien kykyä hal-
lita itseään ja muita markkinoiden toimijoita, voikin Williamsin mukaan oikeut-
taa valtiovallan vähentämään finanssimarkkinoiden valvontaa ja kontrollointia 
siirtäen siten vastuuta finanssialan toimijoilta yksittäiselle kuluttajalle. (Wil-
liams 2007, 231–233.)  
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Suomessa keskeinen kuluttajapolitiikan toimija on Kuluttajavirasto. Sen 
tavoitteena on mm. edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä kuluttajan suuntaan, 
tarjota kuluttajille tietoa ja opastusta kuluttajakauppaan liittyvistä asioista sekä 
ylläpitää valvonnan ja viestinnän avulla luottamusta markkinoiden toiminta-
kykyyn. (Kuluttajavirasto 2011.) 

2.2.2 Finanssiala 

Finanssialan instituutiot yrittävät OECD:n (2008) mukaan vastata yksilöiden 
kohtaamiin taloudellisiin riskeihin ja monimutkaisuuksiin kehittämällä koulu-
tusohjelmia ja levittämällä talouskasvatusaloitteita, jotta kuluttajien finanssi-
tuotteiden tuntemus paranisi. Finanssi-instituutioiden tulisi OECD:n mielestä 
pyrkiä edistämään informaation välittymistä sekä kehittämään eettisiä liiketoi-
mintakäytäntöjä. Tällä voitaisiin paitsi vastata kuluttajansuojavaatimuksiin 
myös varmistaa, että liiketoimintaa harjoitetaan oikeudenmukaisuuden periaat-
teen mukaisesti kuluttajia kohtaan. Tärkeää on myös kyetä luomaan toimialan 
sisäiset pelisäännöt ja parhaat käytännöt kuluttajien suojaksi, sekä pyrkiä 
edesauttamaan taloustiedon leviämistä, vastuullista luotonantoa ja riskien hal-
lintaa. Lisäksi tärkeiksi tavoitteiksi OECD nostaa finanssi-instituutioiden ja val-
tiovallan keskinäisen yhteistyön kehittämisen ja yhteisen tutkimustyön talou-
dellisen osaamisohjelmien tavoitteiden, menetelmien ja strategioiden määrittä-
miseksi. (OECD 2008, 3–4.)  

Willisin (2008) mukaan finanssitoimiala on resurssien tuoman etumatkan 
vuoksi usein opetusalaan verrattuna se toimija, joka tavoittaa kuluttajan ni-
menomaan niissä elämän käännekohdissa, joissa tämä on halukkain informaa-
tiota vastaanottamaan. Finanssituotteiden myynnissä riittää Willisin mukaan, 
että kuluttaja saadaan tekemään ostopäätös, ei niinkään, että tämä välttämättä 
ymmärtäisi ostamaansa tuotetta kokonaisvaltaisemmin. Talousasioihin liittyvän 
opetustoimen pitäisi sen sijaan kyetä jatkuvasti pitämään kuluttaja tietoisena ja 
poissa ongelmista alati muuttuvassa talouden maailmassa. (Willis 2008, 255–
258.) 

Luottomarkkinoilla toimii finanssi-instituutioita, välittäjiä ja muita luoton-
tarjoajia. OECD:n (2009) mukaan olisi hyvä, että kaikkien toimijoiden roolit ja 
vastuut olisivat jo lähtökohtaisesti tarkkaan määritellyt. Luottomarkkinoiden 
toimijoiden tulisi olla velvollisia varmistamaan, että henkilökunta, joka laina-
asioista kuluttajien kanssa keskustelee, on asianmukaisesti koulutettu, osaa tar-
jota kuluttajalle kaiken tarvittavan tiedon, varmistaa kuluttajien ymmärtäneen 
heille annetun informaation sisällön sekä avustaa kuluttajia päätöksenteossa 
tarjoten asiaankuuluvaa neuvontaa. Luottomarkkinoiden toimijoiden tulisi 
noudattaa asiakasarvioinneissa tietynlaisia kaikille yhteisiä standardeja, joiden 
avulla pyritään varmistamaan, että asiakas on todella ymmärtänyt kyseessä 
olevan finanssituotteen ominaisuudet ja ehdot. Kuluttajien tulisi saada objektii-
visia, mutta toisaalta heille relevantteja selvityksiä ja tarpeita vastaavaa neuvon-
taa. Tämän tulisi koskea erityisesti monimutkaisia, suuremman riskin sisältäviä 
finanssituotteita, jotka vaativat kuluttajalta pidempi aikaista sitoutumista tai 
jotka kattavat ison osan kuluttajan sen hetkisistä ja tulevista tuloista. Luotto-
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markkinoiden toimijoiden olisi hyvä myös internet-sivuillaan jakaa informaa-
tiota kattavasti tuotteistaan kaikkine ominaisuuksineen ja kuluineen. Tiedon 
selkeyteen ja ymmärrettävyyteen tulisi erityisesti panostaa, jotta kuluttajille oli-
si selvää, mistä he tarvittaessa voivat hakea apua ongelmatilanteissa. Erilaisten 
välittäjien ja markkinoiden kolmansien osapuolien tulisi noudattaa samoja peli-
sääntöjä ja samoja vastuuperiaatteita kuin muutkin toimijat. (OECD 2009, 16–
17.)  

Kuluttajien kognitiiviset heikkoudet ja taipumukset tietynsuuntaiseen ta-
loudelliseen päätöksentekoon, esimerkiksi kokemuksen tai resurssien puuttees-
ta johtuen, houkuttelevat finanssialan yrityksiä helposti Williamsin (2007) mu-
kaan hyödyntämään näitä ominaisuuksia asiakkaista kilpaillessaan. Williamsin 
mukaan riittää, että aluksi vain osa yrityksistä hyödyntää tuote- ja palvelu-
markkinoinnissaan näitä kuluttajien päätöksenteossa vaikuttavia epäjohdon-
mukaisuuksia, jolloin kilpailulliset paineet kannustavat tai pakottavat pian 
muutkin toimijat noudattamaan samankaltaista toimintatapaa. (Williams 2007, 
245.) Willis (2008) ei kuitenkaan näe ongelmaa kuluttajissa tai finanssimarkki-
noissa sinänsä vaan siinä, että näiden välisellä pääosin säännöstelemättömällä 
vuorovaikutuksella on hyvinvointia vähentäviä seurauksia. Willis ei siten pidä 
taloudellisen osaamisen opettamiseen lisäresurssein satsaamista tehokkaana tai 
suositeltavana ratkaisuna kuluttajien taloudellisiin ongelmiin vastaamiseksi, 
sillä tarpeeksi kattavan taloudellisen osaamisen edistämisohjelman luominen 
olisi ajallisesti ja taloudellisesti kustannuksiltaan erittäin suuri. (Willis 2008, 
260–263.) 

Kuluttajien kohtaamat taloudelliset vaihtoehdot olisi Willisin (2008) mu-
kaan lähtökohtaisesti hyvä laatia siten, että ne johtaisivat vain hyviin päätöksiin, 
eli kuluttajille olisi tarjolla oletusasetuksen tapaisesti keskivertokuluttajan hy-
vinvointia lisäävä puolistandardoitu tuote elämäntilanne kulloinkin huomioi-
den. Tuotteiden määrän rajaaminen sääntelyn avulla helpottaisi Willisin mu-
kaan myös kuluttajien päätöksentekoa informaatioylikuormituksen poistuttua. 
(Willis 2008, 270–271.) Ongelmallisinta on, jos finanssialan yritykset pystyvät 
jaetun vastuullisuuden ja hajautetun sääntelyvallan turvin kaatamaan sisällöl-
tään monimutkaisen informaatiokuorman kuluttajan harteille vapauttaen siten 
itsensä vastuusta. Joissain tapauksissa riskit voivat olla sen suuruiset, ettei ole 
riittävää pelkästään tarjota kuluttajille informaatiota, vaan myös Howellsin 
(2005) mielestä voisi olla hyvä harkita tuotteiden tarjonnan rajoittamista, jolloin 
kuluttajien olisi ymmärtämättömyydestään tai kokemattomuudestaan johtuen 
hankalampaa ajautua ongelmiin. (Howells 2005, 363–364.) Yhtenä mahdollisuu-
tena olisi Willisin (2008) mukaan tasata myyjien kannustimet kuluttajien tar-
peiden ja intressien mukaisiksi. Esimerkiksi finanssituotteiden myyjien palkit-
seminen voisi olla samassa linjassa kuluttajan pitkän aikavälin hyvinvoinnin 
saavuttamisen kanssa. (Willis 2008, 271.) 

Finanssialan Keskusliitto (FK) on finanssialalla toimivien yhtiöiden toimi-
alajärjestö, jonka tehtävänä on paitsi turvata jäsenyhtiöille hyvä toimintaympä-
ristö myös edistää vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan hyvinvointia ja turval-
lisuutta. FK edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyh-
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tiöitä, arvopaperivälittäjiä ja finanssialan työntekijöitä. Liitto panostaa mm. vas-
tuullisen sijoitustoiminnan ja luotonannon edistämiseen sekä sähköisen asioin-
nin lisäämiseen. (FK 2011.) 

2.2.3 Järjestöt ja yhdistykset 

Kuluttajaliittojen, ammattiyhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden riippu-
mattomien instituutioitten olisi OECD:n (2009) mukaan hyvä osallistua talou-
dellisen osaamisen edistämiseen. Näitä tahoja tulisi kannustaa taloudellisen 
tiedon ja koulutuksen tarjoamiseen sekä materiaalien sponsoroimiseen liittyen 
julkisiin koulutusohjelmiin. Tärkeää tämänkaltaisten tahojen toiminnassa on, 
että ne todella säilyttävät riippumattomuutensa varsinaisista luotonantajista. 
(OECD 2009, 17.) Esimerkiksi Suomen lasten ja nuorten säätiö näkee tavoitteek-
seen mm. nuorten elämänhallinnan edistämisen, yritysten aktivoimisen vas-
tuullisen nuorisotyön puolesta sekä yritysyhteistyön nuorten parissa yhteisöl-
listen ohjelmien muodossa, joilla pyritään edistämään nuorten hyvinvointia 
(Suomen lasten ja nuorten säätiö 2012). Kuluttajaliitto, jonka yhtenä teemana on 
talous, ilmoittaa ydintehtävikseen mm. kuluttajien edunvalvonnan sekä neu-
vonta- ja asiantuntijapalvelut. Näiden toteuttamiseksi liitto pyrkii vaikuttamaan 
tekemällä aloitteita ja esityksiä liittyen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, 
lainsäädännön kehittämiseen ja tavaroiden ja palveluiden laatuun ja hintaan. 
Lisäksi kuluttajaliitto tuottaa tietoa ja harjoittaa kuluttajien edunvalvontaa edis-
tävää valistustoimintaa talousneuvonnan keinoin. (Kuluttajaliitto 2012.) 

Vaikka työ- ja elinkeinoministeriö viranomaistahona näkee vastuun varsi-
naisesta talouskasvatuksesta kuuluvan koululaitoksen tehtäviin osana kansa-
laistaitojen opettamista, suosittaa se kuitenkin valtion tuen lisäämistä erilaisille 
kansalaisjärjestöille ja yhdistyksille, jotka jo pitkään ovat huolehtineet avun ja 
neuvontapalveluiden tarjoamisesta kotitalouksille erilaisiin talousongelmiin 
liittyen (TEM 2009, 58). 

2.2.4 Opetusala 

Kouluinstituution rooli talous- ja raha-asioihin liittyvässä kasvatuksessa on hy-
vin keskeinen, sillä se nähdään yleensä kattavimpana kokonaisen ikäluokan 
tavoittavana kanavana. Opetuksen tulisi OECD:n (2008) mukaan alkaa mahdol-
lisimman varhain ja sen tulisi olla jatkuvaa aina yliopisto-ikäisiin opiskelijoihin 
ulottuen. Opetusohjelmat olisi hyvä suunnitella kohderyhmän iän, oppimistai-
tojen ja tietämyksen mukaan ottaen myös huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja 
uskonnolliset taustatekijät. Opettajat ja muut tiedontarjoajat tulisi olla koulutet-
tu asiaankuuluvasti sekä varustettu vetoavilla, ajankohtaisilla ja toimivilla ope-
tusvälineillä ja –tavoilla. (OECD 2008, 3.) Willisin (2008) mukaan kuitenkin kes-
kittyminen vain taloudellisen osaamisen opettamiseen ohjaa helposti päättäjien 
ja lainsäätäjien huomion mahdollisesti tehokkaankin kuluttajapolitiikan tavoit-
telusta. Taloudelliseen opetukseen panostaminen voi myös muuttua tekosyyksi 
sille, ettei sääntelyä talouden toimijoiden toiminta- ja menettelytavoille tarvita. 
Taloudellisen osaamisen opetusalaan panostamalla voidaan Willisin mukaan 
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luoda illuusio säännellystä talouden toimintakentästä, mikä voi olla poliittisesti 
tarkoituksenmukaistakin, sillä siten lainsäätäjät pystyvät toisaalta pitämään 
finanssialan toimijat tyytyväisinä ja myös toisaalta näyttäytymään kuluttajien 
etujen suojelijana. Willis ehdottaakin opetukseen satsaamisen vaihtoehdoksi 
huomattavaa finanssituotteiden sääntelyä kieltojen ja valtuuksien muodossa. 
(Willis 2008, 264–267.) 
 Willis (2008) pitää epäuskottavana, että opetusohjelmien puitteissa kyet-
täisiin luomaan hetkiä, jolloin kuluttaja olisi motivoitunein oppimaan ja omak-
sumaan tietoa. Ongelmana on myös finanssialaa vähäisemmät käytettävissä 
olevat ajalliset ja taloudelliset resurssit. Willisin mukaan opetusalan olisi kui-
tenkin hyvä lisätä kuluttajien resursseja markkinoiden kohtaamista varten esi-
merkiksi tähdentämällä heille finanssialan dynaamista luonnetta, myyntitaktii-
koiden vaikutusvaltaisuutta sekä kuluttajien oman tietämyksen rajallisuutta. 
Kouluttaminen, jossa kuluttajia opastetaan suojelemaan itse itseään, voisi pitää 
sisällään Willisin mukaan esimerkiksi päätöksentekostrategioita, henkilökoh-
taista tietoisuuden kehittämistä tunnistamaan tilanteet, joissa heidän oma talo-
uskäyttäytymisensä ja päätöksentekonsa laadukkuus voi olla alentunut.  (Willis 
2008, 267–268.) 

  
 
2.3 Kuluttajan vastuullisuus 
 
 
Kansainvälinen kuluttajaliitto IOCU (International Organisation of Consumers 
Union) on Hiltonin (2005) mukaan listannut kuluttajien oikeuksien lisäksi myös 
kuluttajan velvollisuuksia, joihin kuuluvat solidaarisuus eli yhteisen hyvän 
edistäminen, kriittinen valveutuneisuus tuotteiden ja palveluiden hankinnassa, 
aktiivinen osallistuminen sekä sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus ymmär-
tää oman toiminnan vaikutukset ympäristöönsä. Velvollisuuksia ei kuitenkaan 
määritelty käytännössä kovin tarkasti. Kuluttajien moraaliset velvollisuudet 
valveutuneina kansalaisina, joiden tulee puolustaa paitsi omia taloudellisia in-
tressejään myös yhteisön etua, on kuitenkin ilmaistu ympäri maailmaa useissa 
organisaatioissa sekä aktivistien ja ajattelijoiden keskuudessa. (Hilton 2005, 6.) 
Perry & Morris (2005) määrittelevät kuluttajan vastuullisuutta taloudellisen 
käyttäytymisen suhteen taipumukseksi budjetoida, säästää rahaa ja kontrolloi-
da kuluttamistaan (Perry & Morris 2005, 300). Taloudellisesti vastuullinen ku-
luttaja ymmärtää päätöstensä vaikutukset ympäristöönsä. Voidaan myös olet-
taa, että kuluttajan taloudellisessa osaamisessa on eri vaiheita ja ilmentymiä 
riippuen kuluttajan demografisista tekijöistä, kuten sukupuoli, ikä ja koulutus, 
sekä arvoista ja asenteista. (Leskinen & Raijas 2005, 14.) 

Henry (2010) tarkastelee australialaistutkimuksessa lainanottoon ja vel-
kaantumiseen liittyviä kuluttajien uskomuksia heidän oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan. Näiden perusteella hän on luonut ideologisen nelikentän, jossa 
vaikuttavat ns. myyttisinä ihanteina yksilön vapaus ja toisaalta sosiaalinen yh-
denvertaisuus sekä myyttisinä mahdollistajina tai esteinä kuluttajan itsemää-
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räämisoikeus ja toisaalta yrityksen valta-asema. Yksilön vapauden ja sosiaali-
seen yhdenvertaisuuteen liittyvän sääntelyn välinen tasapaino on yhteiskunnal-
linen haaste. Kuluttajilla on Henryn mukaan kuitenkin taipumus kallistua yksi-
lön autonomisuuden puoleen korostaen vallinnan vapautta, itsekunnioitusta 
omien valintojen kautta sekä vastuullisuutta omista teoistaan ja valinnoistaan. 
Myös kuluttajan suvereniteetin ja yritysten valta-aseman välinen tasapaino saa 
aikaan monenlaisia näkemyksiä kuluttajien keskuudessa. Osa kuluttajista näki 
itsensä uhreina ja yritykset pahoina ja toisessa ääripäässä osa taas näki toivotta-
vana, että itsemääräämisoikeus toteutuisi täysin. Jälkimmäisten kohdalla myös 
rahankäyttö ja oman talouden hallinta osoittautuivat kehittyneemmäksi ja hei-
dän taloudellinen ymmärryksensä ja itseluottamuksensa olivat paremmalla ta-
solla. (Henry 2010, 674–675.) 

Willisin mukaan (2008) yhteiskunnallinen malli, jonka mukaisesti usko-
taan taloudelliseen opetukseen finanssialan sääntelyn korvaajana, vahvistaa 
itsesyytösten kulttuuria, jossa ongelmat ja syytökset kasaantuvat nimenomaan 
kuluttajan harteille. Vallitsevan ajattelutavan mukaan, jossa kuluttaja itse on 
vastuussa oman taloudellisen osaamisensa kehittämisestä ja itse valitsee osallis-
tuuko opetukseen vai ei, näyttäytyvät taloudelliset ongelmat Willisin mukaan 
ainoastaan kuluttajan huonon taloudellisen päätöksenteon seurauksena. It-
sesyytösten ja häpeäntunteiden vuoksi kuluttajat eivät halua paljastaa vaikeuk-
siaan muille, jolloin he eivät myöskään saa apua taloudelliseen ahdinkoonsa. 
Finanssipalveluiden tarjoajat tietävät kuluttajien pelkäävän häpeällistä leimaa, 
jonka taloudelliset ongelmat yhteiskunnan silmissä heihin löisivät. Tällöin fi-
nanssialan toimijoiden on tuotemainonnassaan Willisin mukaan helppo vedota 
näihin kuluttajien häpeän sävyttämiin tunteisiin. Pahimmillaan tämänkaltainen 
yksilön vastuu- ja tehokkuusajattelu taloudellisen osaamisen mallissa ikään 
kuin vapauttaa finanssipalvelufirmat ja päättäjät vastuusta sekä ohjaa huomion 
pois yhteiskunnallisista ja markkinallisista epäkohdista. (Willis 2008, 277–280.) 
Yksilön vastuullisuudesta ja riippumattomuudesta on tullut nykypäivänä 
eräänlainen ihanne. Henryn (2010) tutkimuksessa yksilön vastuullisuus vaihteli 
syvään juurtuneesta eettisyyden ilmentymästä välttämättömään yksilön selviy-
tymiskeinoon. Jonkinasteista sääntelyä pidettiin suotavana ja tarpeellisena, 
mutta sen toteutumiseen suhtauduttiin epäilevästi, mistä syystä yksilön vastuu-
ta korostettiin. Näiden kahden ihanteen yhteispelillä koettiin mahdolliseksi 
saavuttaa taloudellinen hyvinvointi. (Henry 2010, 682.) 

2.3.1 Nuoret kuluttajina 

Smith & Cooper-Martin (1997) ovat tutkineet haavoittuvia asiakas- ja kuluttaja-
ryhmiä, joista yhdeksi voidaan tunnistaa nimenomaan nuoret. Haavoittuviksi 
he määrittävät kuluttajat, jotka ovat muita alttiimpia taloudellisille, fyysisille tai 
psykologisille haitoille liiketoimien tai taloudellisten aktiviteettien seurauksena. 
Haavoittuvaisuus voi siten olla monitahoista ja se johtuu henkilöiden tietyistä 
esimerkiksi ikään, tulotasoon tai koulutukseen liittyvistä ominaisuuksista, jotka 
rajoittavat heidän kykyjään maksimoida omia etujaan tai hyvinvointiaan. 
(Smith & Cooper-Martin 1997, 4.) Morgan et al. (1995) jaottelevat kuluttajan 
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haavoittuvaisuutta eri osa-alueisiin amerikkalaista esteettömyyslakia mukaillen. 
Kuluttajien haavoittuvaisuusluokkina nähdään fyysiset herkkyydet ja kyvyt, 
mentaaliset kyvyt sekä sofistikoituneisuuden eli valistuneisuuden taso, jolla 
viitataan kuluttajan sosioekonomiseen ja koulutukselliseen taustaan. Nuoren 
kuluttajan kohdalla voidaan mahdollisina haavoittuvaisuutta aiheuttavina teki-
jöinä nähdä mentaaliset kyvyt sekä sofistikoituneisuuden taso. Morgan et al. 
(1995) näkevät näihin luokkiin vaikuttavina tekijöinä mm. päätöksentekijän, 
jolla viitataan ulkoisen neuvonantajan hyödyntämiseen päätöksenteossa. Muita 
vaikuttavia tekijöitä ovat kulutuksen aikaväli, jolla tarkoitetaan harvoin tapah-
tuviin tilanteisiin liittyviä haasteita, informaation käyttö, jolla viitataan kulutta-
jalle tarpeellisen informaation välittämiseen, sekä temporaaliset olosuhteet, jolla 
viitataan esimerkiksi tuoteinformaation vanhentumiseen. Näiden edellä kuvat-
tujen tekijöiden vaikutusten nähdään vaihtelevan kuluttajan haavoittuvuus-
tasosta riippuen. (Morgan et al. 1995, 273–275.) Kuluttajan suvereniteettia voi-
daan Smithin (1995) mukaan tutkia hyödyntäen kolmea ulottuvuutta, joiden 
avulla pyritään selvittämään ovatko kuluttajat haavoittuvaisia esimerkiksi juuri 
iästä tai koulutustasosta johtuen. Ensimmäisenä ulottuvuutena nähdään ky-
vykkyys ymmärtää tuotteeseen liittyvät hyödyt ja riskit. Lapsia voidaan pitää 
erityisryhmänä, johon kohdistuvia markkinointitoimia säädellään laissakin. 
Toisena ulottuvuutena on informaation saatavuus ja laadukkuus. Kuluttajilla 
tulisi Smithin mukaan olla riittävästi informaatiota, jotta he kykenisivät arvioi-
maan, täyttääkö tuote heidän odotuksensa. Nuoret, joiden tiedollinen lähtötaso 
on heikko tai joiden tiedonhakutaidot ovat puutteelliset, voivat täyttää haavoit-
tuvaisuuden tunnusmerkit myös näiltä osin. Kolmas ulottuvuus liittyy kulutta-
jien valinnan mahdollisuuteen. (Smith 1995, 92.) 

Hersheyn & Walshin (2000/2001) mukaan informaation prosessointi ta-
pahtuu ongelmanratkaisutilanteissa noviiseilla eli aloittelijoilla eri tavoin kuin 
eksperteillä eli asiantuntijoilla. Aloittelijat hyötyisivät asiantuntijoita enemmän 
laajamittaisesta informaation etsinnästä, mutta kokevat sen todennäköisemmin 
ylivoimaiseksi vaihtoehtojen määrän vuoksi (Agnew & Szykman 2005, 29). Asi-
antuntijoiden informaation omaksuminen on tehokasta, sillä he osaavat rajoit-
taa tiedon prosessoinnin oleelliseen ja tärkeään tietoon, kun taas aloittelijat to-
dennäköisemmin vain keräävät tietoa muilta ja käyttävät lopulta usein väärän-
laisia tai epäolennaisia attribuutteja päätöksenteossaan (Mårtenson 2003, 438). 

Autio (2006) on tarkastellut väitöskirjassaan suomalaisia nuoria kulu-
tusyhteiskunnan toimijoina. Tutkimuksen mukaan nuorten kuluttaminen ja 
rahankäyttö näyttäytyvät jatkuvana kamppailuna itsekontrollin ja nautinnolle 
antautumisen välillä. Suhtautuminen kuluttamiseen ja rahankäyttöön ei kui-
tenkaan ole pysyvää, vaan voi muuttua iän myötä. Kontrolloitu ja maltillinen 
kulutus näyttäytyy nuorten keskuudessa kuitenkin eräänlaisena hyveenä. (Au-
tio 2006.) Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen (2004) perusteella nuoria luo-
kiteltiin kulutustapojen ja kulutuskäsitysten perusteella konservatiivisiin, he-
donistisiin, näiden sekoituksiin ja pyrkijöihin. Valtaosa haastatelluista voitiin 
nähdä kuuluvan kahteen ensimmäiseen ryhmään. Konservatiiviset nuoret suh-
tautuivat pelokkaasti taloudelliseen tulevaisuuteensa, tekivät tulevaisuuden-
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suunnitelmia koskien raha-asioitaan ja säästivät muita todennäköisemmin ra-
haa tulevaisuutta varten. Heidän rahankäyttöönsä vaikutti myös vahvasti omi-
en vanhempien ajattelutapa talousasioissa ja he suhtautuivat negatiivisimmin 
lainanottoon. (Samson et al. 2004, 16–18.) Hedonistiset nuoret keskittyivät tule-
vaisuuden suunnittelun sijaan nykyhetkeen, säästämisen sijaan he nauttivat 
rahan tuhlaamisesta ja näkivät rahan hauskanpidon välineenä. Nämä nuoret 
suhtautuivat optimistisesti taloudellisiin tulevaisuuden näkymiinsä ja uskoivat 
muita todennäköisemmin lainan olevan väistämätön osa elämää. (Samson et al. 
2004, 19–20.) Sekaryhmä oli saanut vaikutteita vanhemmiltaan, jotka edustivat 
molempia konservatiiveja ja hedonisteja, joten nuorissa ilmeni molempia piir-
teitä. Pyrkijät olivat hyvin yrittäjähenkisiä nuoria, joiden ehdottomana tavoit-
teena oli taloudellinen menestyminen elämässä. He näkivät rahan investointina, 
joka tuottaisi oikein sijoitettuna heille voittoa tulevaisuudessa, ja lisäksi he oli-
vat valmiita ottamaan riskejäkin saavuttaakseen taloudelliset tavoitteensa. 
(Samson et al. 2004, 21–22.) Lusardin et al. (2010) mukaan on tärkeä huomata, 
että nuorten aikuisten taloudellisessa osaamisessa on suuriakin vaihteluita, jo-
ten voidaan puhua hyvin heterogeenisestä kuluttajaryhmästä, mikä tulisi myös 
ottaa huomioon taloudellisen osaamisen kehittämisohjelmien suunnittelussa 
(Lusardi et al. 2010, 375). 

Nuoret erityisenä kuluttajaryhmänä tarvitsevat Peura-Kapasen (2005) 
mukaan rahatalouden hallinnassa täsmäneuvontaa. Siirtyminen lapsuudenko-
dista itsenäiseen, omaan talouteen ja sen hallintaan on nuorelle usein iso elä-
mänmuutos. Oman talouden perustamisvaihe on tietynlainen rahatalouden 
harjoittelukausi, jossa usein kuitenkin turvaudutaan vielä vanhempien apuun. 
Kaikilla ei tähän kuitenkaan ole mahdollisuutta, mikä voi olla yhtenä tekijänä 
taloudenhallintaongelmiin johtavassa käyttäytymisessä. (Peura-Kapanen 2005, 
63.) Brittiläistutkimuksen mukaan raha on kaikille nuorille tärkeä asia nimen-
omaan välineellisesti liittyen sosiaalistumiseen ja itsestä oikeanlaisen kuvan 
luomiseen ympäristölle. Rahan roolin määräytyminen liittyy vahvasti nuoren 
elämänvaiheeseen sekä tuloihin. Kun koululaisilla raha yhdistyy ainoastaan 
vapaa-ajan viettoon ja tietynlaisen imagon luontiin, voidaan työelämässä mu-
kana olevien nuorten nähdä jo sitoutuneen tiettyjen taloudellisten asioiden hoi-
tamiseen. (Samson et al. 2004, 12.) 

Ahava & Palojoki (2004) tutkivat 14–15-vuotiaiden suomalaisnuorten suh-
tautumista kuluttajuuteen. Tutkimuksen mukaan nuoret kokivat kouluopetuk-
sen sanoman heille olevan, että kuluttaminen on tuhlausta ja säästäminen ainoa 
vastuullinen rahankäyttötapa. He yhdistävätkin vastuullisen kuluttajuuden 
nimenomaan aikuisuuteen, kun taas nuoruus nähdään erillisenä vastuuvapaa-
na vaiheena. (Ahava & Palojoki 2004, 376.) Nuorisobarometrin mukaan nimen-
omaan taloudellinen vastuullisuus näyttäytyy nuorten mielestä aikuisuuden 
tärkeänä kriteerinä. Kyky elättää itsensä ja taloudellinen itsenäisyys vastuulli-
suuden ulottuvuuksina nähdään tärkeimpinä aikuisuutta määrittävinä tekijöinä. 
(Myllyniemi 2009, 138.) 

Kilpailun lisääntyminen markkinoilla ja taloudellisten vastuuroolien epä-
selvyys ovat kasvattaneet erilaisten lainamahdollisuuksien määrää nuorten 
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keskuudessa (Braunstein & Welch 2002, 448). Nuoruuteen kuuluu tietynlainen 
kokeilunhaluisuus ja riskinotto, jotka yhdessä vähäisen elämänkokemuksen 
kanssa voivat kuitenkin johtaa irtiottoihin ja taloudellisiin vaikeuksiin. Erityi-
sesti nuorille suunnatussa talousneuvonnassa tarvitaan verkottumista, eri vi-
ranomaisten ja toimijoiden, kuten talous- ja velkaneuvojien, sosiaaliviranomais-
ten ja Kelan välistä yhteistyötä. (Peura-Kapanen 2005, 63.) 

2.3.2 Nuorten taloudellisen tietämyksen lähteet  

Peura-Kapasen (2005) tutkimuksessa nuorille oma rahatalous ja sen hoitaminen 
yhdistyvät kotoa irtaantumiseen ja taloudelliseen itsenäistymisprosessiin. Ko-
tona asuessaan nuoret eivät vielä tunne samalla tavalla vastuuta, vaikka omaa 
käyttörahaa ja jonkinlaisia velvoitteita jo onkin. Vastuun voidaankin katsoa 
kasvavan oman talouden perustamisen jälkeen, jolloin myös perustarpeiden 
maksamisesta huolehditaan itse. Omaan rahatalouteen siirtymiseen liittyy ris-
kejä, jos nuorella ei ole riittäviä perustietoja itsenäisen elämän aloittamisesta. 
Nuoret näkivät saaneensa raha-asioihin liittyvää opastusta lähinnä omilta van-
hemmiltaan ja uskoivat talousasioihin pureutuvasta kouluopetuksesta olevan 
hyötyä erityisesti siinä vaiheessa, kun asiat tulevat ajankohtaisiksi nuorelle it-
selleen. (Peura-Kapanen 2005, 20–21.) Keskeiset elämänvaiheen tapahtumat 
saavat nuoret etsimään taloudellista neuvoa ja siten tutustumaan finanssialaan. 
Tällaisia tapahtumia nuoren elämässä ovat nimenomaan ensimmäinen oman 
rahan ansaitseminen ja kotoa poismuuttaminen. (Wallis 2005, 5.)  

Brittiläistutkimuksessa nuoret ilmaisivat vain vähäistä kiinnostusta talou-
dellisia asioita kohtaan, kun taas rahan omaaminen tiettyjen tavaroiden osta-
mista varten koettiin tärkeäksi. Useat nuoret etsivät tietoa ainoastaan silloin, 
kun he kohtasivat jonkin tilanteen, jossa tietoa tarvitsivat. Iän ja kokemusten 
karttuessa taloudellisten informaatiolähteiden koettu määrä lisääntyi. Lisäksi 
elämänkokemukset, kuten työ tai yliopisto-opintojen aloittaminen lisäsivät 
määrää. Lähteinä mainittiin mm. vanhemmat, pankit, mainokset, internet ja 
televisio, joista vanhemmat koettiin päälähteeksi sekä tiedon että neuvojen 
hankinnassa. Vanhempiin myös ajateltiin voitavan luottaa, koska lapsen etu on 
heille tärkeintä, vaikka todellisuudessa heidän tietämyksensä ja neuvonantotai-
tonsa olivat rajalliset. (Samson et al. 2004, 12–13.) Lusardin et al. (2010) tutki-
muksen mukaan vanhemmat ovat tärkeä kanava nuoren taloudellisen osaami-
sen kehittymisessä. Vanhempien korkealla koulutuksella sekä säästämis- ja si-
joittamiskäyttäytymisellä oli suora yhteys jälkikasvun talousosaamiseen. Van-
hemmille suunnattujen taloudellisten opetusohjelmien avulla voitaisiin kenties 
vaikuttaa välillisesti myös nuorten osaamistasoon. Vanhempien oman talous-
osaamisen edistämistä voitaisiin perustella nimenomaan heidän kykyjensä 
huomattavalla vaikutuksella heidän lastensa taloudellisen tietämyksen kehit-
tymiseen. (Lusardi et al. 2010, 374–376.)  

Koulua ei yksikään brittiläistutkimuksen nuori maininnut spontaanisti ta-
loudellisen tiedon lähteekseen. Kysyttäessä finanssiasiat muistettiin käsitellyik-
si matematiikan, taloustiedon ja historian tunneilla, mutta niihin keskityttiin 
vain makrotason asioina sivuuttaen käytännön yksilötason. Monet tutkimuksen 
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nuoret kuitenkin kokivat, että koulun tulisi opettaa ja jakaa tietoa raha- ja talo-
usasioista. (Samson et al. 2004, 29–30.) Perryn & Morrisin (2005) mukaan kulut-
tajat oppivat talousasioista usein omien negatiivisten kokemusten myötä, min-
kä ajatellaankin yleisesti olevan hyvä tapa oppia. Tämänkaltainen oppiminen 
on kuitenkin hankalaa ja erityisesti negatiiviset seuraukset voivat olla pitkälle 
ulottuvia. (Perry & Morris 2005, 301.) 

Epäluuloisuus ja luottamuksen puute ovat Wallisin (2005) tutkimuksen 
mukaan syinä siihen, miksi nuoret eivät pyri hankkimaan taloudellista neuvon-
taa itselleen. Lisäksi nuoret yhdistivät taloudellisen neuvonnan säästämiseen ja 
sijoittamiseen tilanteissa, joissa henkilöllä on ylimääräistä rahaa käytössään 
sulkien siten itsensä neuvontatarpeen ulkopuolelle. Vaikka neuvontapalvelua 
on saatavilla, nuoret kokivat, ettei sitä ole kohdistettu heille riittävän ymmärret-
tävällä tavalla. (Wallis 2005, 8.) Peura-Kapasen (2005, 62) mukaan kuluttajat 
haluavat rahatalouteensa liittyvää tietoa yksinkertaisessa ja helposti ymmärret-
tävässä muodossa. Lyhyemmät tietoiskumaiset viestit otetaan paremmin vas-
taan kuin laajat opaskirjat. Esimerkiksi selkeät tuote- ja palveluvertailut, esi-
merkkilaskelmat kulutuksesta, erilaiset säästövinkit sekä ohjeet palveluiden 
kilpailuttamiseen koetaan hyödyllisiksi rahatalouden suunnittelussa. (Peura-
Kapanen 2005, 62.) 

Kankaan et al. (2008) mukaan tämän päivän lapsia ja nuoria, eli 1980-
luvun jälkeen syntyneitä, on nimitetty Millenniaali-sukupolveksi. He ovat syn-
tyneet maailmaan, jossa kotitietokoneet ja kännykät ovat aina olleet olemassa, 
joten digitaalisen mediamaailman hyödyntäminen on heille itsestään selvää. 
(Kangas et al. 2008, 5.) Pohjoismaisvirolainen kuluttajakasvatusstrategia nos-
taakin toiseksi kuluttajakasvatuksen avainteemaksi kestävän kehityksen rinnal-
le nimenomaan media- ja teknologialukutaidon (TemaNord 2010). Mediaa pide-
tään paitsi tiedon hankkimisen ja ympäristöntarkkailun välineenä, myös mm. 
huvituksena sekä sosiaalisten suhteiden luomisena välineenä (Olkinuora 2006, 
19). Nuorisobarometrin mukaan internetistä on tullut hyvin nopeasti kiinteä osa 
nuorten arkipäivää. 2007 vuoden Nuorisobarometri-tutkimuksessa 15–29-
vuotiaista noin puolet kertoi käyttävänsä nettiä ainakin kerran päivässä. 2009 
saman arvion antoi neljä viidestä ja muutos oli kaikkein nopeinta naisten ja alle 
20-vuotiaiden keskuudessa. (Myllyniemi 2009, 88.) Sen lisäksi, että internet tar-
joaa nuorille mahdollisuuden itseilmaisuun, on se myös tärkeä sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ja vertaistuen saamisen kanava (Salokoski & Mustonen 2007, 10). 

FSA:n (2008) mukaan nuorten taloudellista osaamista on tehokkainta tu-
kea sellaisten organisaatioiden ja kanavien kautta, jotka ovat tuttuja nuorille ja 
joihin he luottavat (FSA 2008, 15). Mediat ja erityisesti verkkomedia ovat laajen-
taneet nuorten toimintaympäristöjä, joina perinteisesti on nähty koti ja asuin-
ympäristö sekä koulu ja harrastusympäristö. Arjen teknologisoitumisen myötä 
koulun merkitys lasten ja nuorten maailmankatsomuksen rakentajana on muut-
tunut. Median sekä erilaisten vertaisryhmien merkitys on kasvanut ja oppimi-
nen tapahtuu yhä enemmän myös perinteisten oppimisympäristöjen ulkopuo-
lella. Digitaalinen toimintakulttuuri mahdollistaa uudenlaisen tiedon tuottami-
sen ja vaikuttamisen sekä median valjastamisen aidoksi osaksi opetusta. (Kan-
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gas et al. 2008 14–15.) Peura-Kapasen (2005) mukaan internet voidaan nähdä 
toimivana työkaluna talouskasvatuksessa ja -neuvonnassa. Informaation ko-
koaminen helposti löydettävään portaaliin sekä varsinainen ajantasainen sisäl-
löntuotanto edellyttävät kuitenkin useiden tahojen välistä yhteistyötä. (Peura-
Kapanen 2005, 62.) 

Atkinson et al. (2007) ovat laatineet Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuk-
sensa tulosten perusteella toimenpidesuosituksia kuluttajien taloudellisen 
osaamisen edistämiseksi nimenomaan finanssituotteiden ostamiseen liittyen, 
sillä tämä taloudellisen osaamisen alue todettiin kuluttajilla kaikista heikoim-
maksi. Ensinnäkin tiedetään, etteivät kuluttajat useinkaan lue sopimusten pie-
nellä painettuja tekstejä, joten Atkinsonin et al. (2007) mukaan olisi hyödyllistä 
koota sopimusteksteihin eräänlaiset tiivistelmäruudut tuotteeseen liittyvistä 
keskeisimmistä asioista. Toiseksi, monilla etenkin pieni- keskituloisilla olisi 
suuri tarve riippumattomalle neuvonnalle, johon heillä olisi maksuton mahdol-
lisuus nimenomaan ennen finanssituotteiden hankintaa. Kolmanneksi, suuri 
osa informaatiosta, mitä kuluttajat saavat koskien heidän omaan talouteensa 
mahdollisesti vaikuttavia ajankohtaisista asioista, on lähtöisin massamediasta ja 
vain harvat kuluttajista hyödynsivät asiantuntijalähteitä. Yleisten medioiden 
talousasiat välitetään kuitenkin usein sensaatiohakuisten, yrityksiä syyllistä-
vienkin tarinoiden muodossa. Nämä harvemmin auttavat Atkinsonin et al. mu-
kaan kuluttajia ymmärtämään oman vastuun merkitystä laina-asioissa tai fi-
nanssituotteiden hankinnassa. Neljänneksi korostettiin kuluttajakasvatuksen 
merkitystä taloudellisen osaamisen edistämisessä sekä tunnistettiin nuoruusikä 
parhaimmaksi vaiheeksi tämän toteuttamiseksi. Vaikka koulu instituutiona on 
luonnollisin väylä tiedon ja taidon välittämisessä, ei se kuitenkaan kaikille vält-
tämättä ole sopivin ratkaisu, mistä syystä onkin hyvä miettiä myös muita toimi-
joita ja kanavia vaihtoehtoina. (Atkinson et al. 2007, 35.)   



28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 KULUTTAJAN TALOUDELLINEN OSAAMINEN 
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan kuluttajan taloudellista osaamista käsitteiden ja eri 
määritelmien osalta, käydään läpi taloudellisen osaamisen eri osa-alueita sekä 
kartoitetaan taloudelliseen osaamiseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Luku pi-
tää sisällään myös taloudellisen osaamisen opettamiseen liittyvien haasteiden ja 
mahdollisuuksien tarkastelua sekä katsauksen nuoren kuluttajan erityispiirteis-
tä. Luvun lopussa esitetään lisäksi yhteenveto tutkimuksen kirjallisuusosuudes-
ta ja kuvataan tutkimuksen teoreettinen viitekehys.   
 
 
3.1 Taloudellisen osaamisen merkitys 
 
  
Suomen kulutusmarkkinat uudistuivat 1980-luvulla rahoitusmarkkinoiden va-
pautumisen myötä. Tämä alkoi näkyä kasvavana luotonantona, mitä seurasi 
kuluttajien paikoin harkitsematonkin velkaantuminen. Nykyisin velkaantumi-
nen on luonnollinen osa elämää erilaisten luottomahdollisuuksien määrän kas-
vaessa ympärillämme. (TEM 2009, 32–33.) Kuluttajien taloudelliseen osaami-
seen onkin ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota ympäri maailman. 
Taloudelliset kriisitilanteet ja laajamittaiset muutokset markkinoilla korostavat 
entisestään osaamistarpeita. Taloudellinen osaaminen nähdäänkin yhtenä kes-
keisenä elämäntaitona. Maailmanlaajuista kiinnostusta ovat lisänneet erilaiset 
globaalit trendit liittyen esimerkiksi taloudellisten riskien siirtymiseen yhteis-
kunnalta ja työnantajilta yhä enemmän yksilön harteille. Kuluttajat joutuvat 
myös tekemään kasvavassa määrin taloudellisia päätöksiä taloudellisen ympä-
ristön jatkuvista muutoksista johtuen, sillä esimerkiksi eliniän odotusten piden-
tyminen saattaa vaatia tarkempaa säästämissuunnittelua eläkkeen kerryttämis-
tä varten. Finanssituotteiden ja –palveluiden kasvava määrä ja monimutkais-
tuminen yhdistettynä teknologian kehittymiseen tarjoaa kuluttajille valtavan 
määrän vaihtoehtoja, jolloin tuotteiden vertaileminen ja sopivien palveluntarjo-
ajien tunnistaminen on  yhä haasteellisempaa. (OECD 2010, 7.)  
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Yksilöiden huono talousosaaminen yhdistettynä finanssituotteiden moni-
mutkaistumiseen aiheuttaa kansantalouksille huomattavia kustannuksia. Yksi-
löön kohdistuvien seurausten, kuten huonojen oman talouden kehittämismah-
dollisuuksien, ylivelkaantumisen ja sosiaalisen tilanteen heikkenemisen lisäksi, 
yhteiskunnalle lankeaa hyvinvointi- ja terveydenhuoltokustannuksia erilaisten 
tukien muodossa. Talouteen muodostuu siten epäedullisia markkinarakenteita 
ja työmarkkinat toimivat yhä heikommin, jolloin myös taloudellisen kasvun 
edellytykset heikkenevät. (Habschick et al. 2007, 7.) 

Kilpailukykyisten markkinoiden toiminnan edellytyksenä ovat asiantun-
tevat asiakkaat. Yksilöiden huono talousosaaminen kuitenkin estää finanssialan 
toimijoita tarjoamasta heille parhaita ratkaisuja, jolloin lopulta myös kansanta-
lous kärsii tilanteesta. Ongelmaksi finanssituotteiden myymisessä muodostuu 
niiden abstrakti luonne. Toisin kuin moni muu toimiala, finanssitoimiala ei pe-
rinteisesti ole hyödyntänyt pitkälle kehitettyjä asiakassegmentointimalleja. Tä-
mä lienee seurausta siitä, että tuotteeseen liittyvien vaatimusten ja tarpeiden 
määrittely tuottaa asiakkaalle hankaluuksia. Monet eivät myöskään osaa arvi-
oida tuotteiden laatua tai sopivuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa. Tästä 
johtuen myös finanssipalveluidentarjoajien on hankala luoda tuotteita, jotka 
vastaisivat asiakkaiden tarpeita, tai myöskään luoda sellaisia jakelukanavia, 
joiden välityksellä asiakkaat olisivat parhaiten tavoitettavissa. (Habschick et al. 
2007, 7–8.) 

Teollistuneissa maissa yhä suurempi osa kuluttajista on viime vuosikym-
meninä muuttunut säästäjistä sijoittajiksi. Nämä kuluttajat ovat uusia toimijoita 
markkinoilla, heidän osaamistasonsa saattaa olla heikko ja heidän on todettu 
tekevän riskialttiita päätöksiä koskien suuriakin summia rahaa. Heidän varansa 
ovatkin vaarassa hävitä ja he tarvitsisivat apua saadakseen tilanteensa hallin-
taan. (Mårtenson 2005, 465.) Kasvava huoli kuluttajien taloudellisesta osaami-
sesta on lisännyt taloudellisten koulutusohjelmien määrää ja kirjoa jo 1990-
luvulta lähtien. Monet ohjelmat ovat pyrkineet nimenomaan tarjoamaan lisää 
tietoa kuluttajille ja taustalla on ollut ajatus, että informaation tuottaminen au-
tomaattisesti myös johtaisi muutoksiin kuluttajien talouden hallinnassa sekä 
kulutuskäyttäytymisessä. (Hilgert et al. 2003, 309.) Kuluttajien oletetaan nyky-
maailmassa aktiivisesti hankkivan tietoa taloudellisen päätöksentekonsa taus-
taksi sekä myös kantavan vastuuta tekemiensä päätösten seurauksista. Talou-
dellisten opastusten ja neuvojen taakse kätkeytyy kuitenkin helposti laajakin 
kirjo erityyppisiä kuluttajia ja kotitalouksia erilaisine resursseineen ja tarpei-
neen. Haasteena tähän liittyen onkin kyetä tukemaan kaikkia kuluttajia erityis-
tarpeineen omien taloudellisten asioidensa hallinnassa. (Leskinen & Raijas 2005, 
9.) 
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3.2 Taloudellinen osaaminen käsitteenä 
 
 
Taloudelliseen osaamiseen viitataan englanninkielisessä kirjallisuudessa 
useimmiten termeillä financial capability ja financial literacy. Yleisesti voidaan 
sanoa, että financial literacy on käytetympi ilmaus Pohjois-Amerikassa, kun 
taas financial capability –käsitettä suositaan Isossa-Britanniassa. SEDI:n (2004) 
mukaan financial capability on käsitteenä kuvaavampi, sillä se pitää sisällään 
vastuullisen ja asiantuntevan käyttäytymisen. Lisäksi se huomioi taloudellisen 
osaamisen eri kehitysvaiheet, eli käsittää koko elinikäisen oppimisen kaaren 
ikään kuin jatkumona sen sijaan, että tekisi ainoastaan karkeamman kahtiajaon 
taloudellisen lukutaidon ja lukutaidottomuuden välillä. (SEDI 2004, 5–6.)  

Taloudellisen osaamisen ja taloudellisen tietämyksen (financial knowledge) 
käsitteitä käytetään joissakin yhteyksissä toisiaan vastaavina. Huston (2010) 
näkee tietämyksen olevan osa taloudellista osaamista, johon kuitenkin kuuluu 
myös käytännön ulottuvuutena soveltaminen. Tietämyksellä viitataan hankit-
tuun tietoon taloudellisiin käsitteisiin ja tuotteisiin liittyen, kun taas soveltami-
sella tarkoitetaan kykyä ja itsevarmuutta soveltaa ja käyttää tätä tietoa. Nämä 
yhdessä muodostavat taloudellisen osaamisen kokonaisuuden. (Huston 2010, 
306–307.) Mårtensonin (2005) mukaan kuluttajan käyttäytymisessä erotettavat 
keskeiset konseptit muodostuvat kuluttajan tietämyksestä, osallistumisesta ja 
riskistä. Kuluttajan tietämyksen muodostuminen taas voidaan jakaa kolmeen 
ulottuvuuteen: Kykyihin, mahdollisuuksiin ja perehtyneisyyteen. Osallistumi-
sella viitataan jatkuvaan käyttäytymiseen tiettyjen itselleen tärkeiden tavoittei-
den saavuttamiseksi. Tässä prosessissa voidaan erottaa motivaatio, kyvyt ja 
mahdollisuus. Riskejä on tarkasteltu riskien välttämisen näkökulmasta eli on 
ajateltu niiden olevan lähtöisin mahdollisista negatiivisista seurauksista. (Mår-
tenson 2005, 452–454.) 

Atkinson et al. (2006) ovat määritelleet kuluttajien taloudellista osaamista 
(financial capability) jakaen sen neljään osa-alueeseen; raha-asioiden hallintaan 
(managing money), oman talouden suunnitteluun (planning ahead), finanssi-
tuotteiden valitsemiseen (choosing products) sekä ajan tasalla pysymiseen 
(staying informed). Atkinsonin et al. mukaan yksilön ei välttämättä tarvitse hal-
lita kaikkia näitä ulottuvuuksia, vaan hän voi myös olla taitava vain yhdellä tai 
useammalla osa-alueella, mutta kokematon tai vailla osaamista muilla alueilla. 
(Atkinson et al. 2006, 8-9.) Raha-asioiden hallinnalla tarkoitetaan oman päivit-
täistalouden hoitamista ja suunnittelua. Varautuminen menoihin, tulojen seu-
raaminen ja budjetointi eli omien menojen ja tulojen tasapainottaminen on 
olennainen osa päivittäistalouden hoitoa. Oman talouden suunnittelu pitää si-
sällään varautumisen tulevaa varten, jotta mahdollinen tulojen vähenemisen 
vaikutus on mahdollista minimoida. Talouden suunnitteluun liittyy lisäksi 
säästäminen isompia kuluja varten sekä varautuminen esimerkiksi eläkettä tai 
yllättäviä menoja varten. Tarjoilla olevien finanssituotteiden tunteminen ja 
omiin tarkoituksiin soveltuvien tuotteiden valitseminen on kolmas taloudelli-
sen osaamisen alue. Tähän osa-alueeseen liittyy informaation kerääminen eri 
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tuotevalikoimista, tuotteiden, kuten sijoitusten ja lainojen, ominaisuuksien ja 
kustannusten vertailu sekä näihin liittyvien riskien tunnistaminen, jotta henkilö 
kykenee valitsemaan itselleen sopivimman tuotteen. Viimeinen osa-alue ajan 
tasalla pysyminen viittaa talousasioiden seuraamiseen ja talouden tapahtumien 
vaikutusten ymmärtämiseen omaan taloudenhallintaan liittyen. Tähän katego-
riaan liitetään myös tietolähteiden tunteminen taloudellisissa ongelmatilanteis-
sa. (Atkinson et al. 2006, 17–18.) 

OECD:n (2010) Pisa-tutkimuksessa taloudellinen osaaminen (financial lite-
racy) määritellään tarkoittavan taloudellisten käsitteiden tietämystä ja ymmär-
tämistä, sekä taitoja, motivaatiota ja itseluottamusta hyödyntää tätä tietämystä 
ja ymmärrystä tehokkaassa päätöksenteossa talouden eri konteksteihin liittyen, 
parantaen siten yksilöiden ja yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia ja mah-
dollistaen myös taloudelliseen elämään osallistumisen (OECD 2010, 12–13). Ta-
loudellinen osaaminen voidaan tämän ajattelun mukaan jakaa neljään aluee-
seen; raha ja transaktiot, raha-asioiden suunnittelu ja hallinta, riskit ja palkkiot 
sekä taloudelliset näkymät. Ensimmäinen alue kattaa päivittäisen rahankäytön, 
erilaiset maksuvälineet sekä rahaan ja rahankäyttöön liittyvät yleiset periaatteet. 
Raha-asioiden suunnittelulla ja hallinnalla tarkoitetaan sekä lyhyen- että pitkän 
tähtäimen tulojen ja varallisuuden hoitoa. Tähän kategoriaan liittyy lisäksi mm. 
verotuksen vaikutusten ymmärtäminen, menojen ja tulojen tasapainottaminen, 
tulevaisuuteen varautuminen, varallisuuden kasvattaminen. Riskit ja palkkiot-
alue pitää sisällään ymmärryksen potentiaalisista voitoista ja tappioista eri ta-
loudellisissa konteksteissa sekä kyvyn tunnistaa tapoja hallita, tasapainottaa ja 
suojautua riskeiltä. Tähän liittyen on olennaista ymmärtää sekä eri lainoihin 
liittyvät että säästämis- ja investointitapojen erilaiset riskit. Taloudelliset näky-
mät osa-alue kuvaa taloudellisen osaamisen sitä puolta, missä finanssimaail-
man ja sen vaikutusten sekä kuluttajan oikeuksien ja velvollisuuksien ymmär-
täminen osana taloudellista ympäristöä korostuvat. Tähän kategoriaan liittyvät 
myös tietolähteiden tunteminen ja taloudessa tapahtuvien muutosten ymmär-
täminen. (OECD 2010, 15–17.)  

Cutler & Devlin (1996) näkevät taloudellisen osaamisen koostuvan kah-
desta komponentista; varsinaisesta taloudellisesta tietämyksestä ja toisaalta ta-
loudellisesta itsevarmuudesta, jolla tarkoitetaan kuluttajan omaa käsitystä talo-
ustaidoistaan (Cutler & Devlin 1996, 33). Kuluttajilla voi usein kuitenkin olla 
hyvinkin epäjohdonmukaiset käsitykset omista taloustaidoistaan ja siten myös 
taipumusta osaamisensa liioitteluun (Lusardi 2011, 18). Taloudellista osaamista 
voidaan siten tarkastella sekä objektiivisesta että subjektiivisesta eli itsearvioi-
dusta näkökulmasta. Objektiivisen lähestymistavan mukaan taloudellinen 
osaaminen määritellään kotitalouden varojen, lainojen, säästöjen ja investoin-
tien mukaan. Subjektiivinen taloudellinen osaaminen tarkoittaa kuluttajan 
omaa käsitystä taloutensa hallinnasta. Kuluttaja voi joskus olla tietämätön talo-
ustaidoistaan eikä myöskään osaa mitata niitä. Subjektiivinen ja objektiivinen 
osaaminen voivat siten olla ristiriidassa keskenään. (Leskinen & Raijas 2005, 17.) 
Müllerin & Weberin (2010) tutkimuksen mukaan itsearvioitu, subjektiivinen 
taloudellinen osaamistaso korreloi yleensä vahvasti ja positiivisesti todellisten, 
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mitattujen taloustaitojen kanssa (Müller & Weber 2010, 11). Agnewin & Szyk-
manin (2005) tutkimuksen mukaan kuitenkin niillä kuluttajilla, jotka taloudel-
lista opetusta eniten tarvitsisivat, on heikoimmat käsitykset omasta suhteellises-
ta taloudellisesta tietämyksestään (Agnew & Szykman 2005, 69). 

Alban & Hutchinson (1987) mukaan kuluttajan tietämys koostuu kahdesta 
komponentista; asiantuntemuksesta ja perehtyneisyydestä. Perehtyneisyydellä 
viitataan kokemusten määrään, joita kuluttajalle on kertynyt tiettyyn tuottee-
seen liittyen.  Tällä voidaan tarkoittaa tuotteen varsinaisen käyttämisen lisäksi 
mm. tuotteeseen liittyvälle mainonnalle altistumista ja informaation etsintää. 
Asiantuntemuksella sen sijaan tarkoitetaan kykyä suoriutua tuotteeseen liitet-
tävistä asioista ja ominaisuuksista menestyksekkäästi. Yleensä lisääntynyt pe-
rehtyneisyys johtaa myös kuluttajan kasvavaan asiantuntemukseen, mutta eri-
laiset tehtävät edellyttävät kuitenkin erityyppistä asiantuntemusta. (Alba & 
Hutchinson 1987, 411.) Asiantuntemuksen kehittymisessä voidaan tunnistaa 
viisi eri ulottuvuutta. Ensiksi, toisto parantaa suoriutumista, sillä se vähentää 
kognitiivisia prosesseja muuttaen suorittamisen lopulta automaattiseksi. Toi-
seksi, kognitiiviset rakenteet tuotteiden erottelussa jalostuvat ja muuttuvat pe-
rusteellisimmiksi perehtyneisyyden lisääntyessä. Kolmanneksi, informaation 
analysointitaito kehittyy, jolloin kuluttaja kykenee keskittymään siihen, mikä 
on tärkeintä ja olennaisinta. Neljänneksi, kuluttaja kykenee käsittelemään yksi-
tyiskohtaisemmin informaatiota ja luomaan siitä itselleen tarkempaa tietoa, ja 
lisäksi, viidenneksi, tuoteinformaation muistamiskyky kasvaa perehtyneisyy-
den myötä. (Alba & Hutchinson 1987, 412.) Kellerin & Staelinin (1987) mukaan 
liian suuri määrä informaatiota vähentää kuluttajien päätöksenteon tehokkuut-
ta myös tapauksissa, joissa informaatio on laadukasta. Kuluttajien on lisäksi 
hankalaa suojautua ylikuormitukselta, mikäli heidän saatavillaan on liiallinen 
määrä informaatiota. (Keller & Staelin 1987, 212.) Mårtensonin päätöksenteko-
tutkimuksen mukaan kuluttajien taloudelliset kyvyt vaikuttavat heidän mah-
dollisuuksiinsa löytää oikeanlaista ja sopivaa tietoa, mikä taas vaikuttaa heidän 
osallistumiseensa ja kiinnostukseensa ylipäänsä. Korkean osallistumisen puo-
lestaan nähdään johtavan kasvavaan halukkuuteen ottaa riskejä. (Mårtenson 
2005, 464.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitteitä taloudellinen osaaminen ja talo-
usosaaminen synonyymisesti. Taloudelliseen osaamiseen on viitattu englannin-
kielisessä kirjallisuudessa mm. käsitteillä taloudellinen kyvykkyys ja finanssi-
lukutaito. Taloudellisen osaamisen sisältämien merkitysten nähdään voivan 
kattaa talouden hallintaan tarvittavat taidot. Taloudelliseen osaamiseen katso-
taan tässä tutkimuksessa liittyvän sekä tiedollinen osaaminen että varsinainen 
taloudellinen käyttäytyminen, joiden voidaan nähdä sisältyvän Atkinsonin et al. 
(2006) jaotteluun; päivittäistalouden hallinta, tulevaisuuden suunnittelu, finans-
situotteiden tunteminen ja valinta sekä ajan tasalla pysyminen.  

3.2.1 Taloudellisen osaamisen taustatekijät 

OECD:n (2010) Pisa-tutkimuksessa on määritelty ei-tiedollisia tekijöitä (non-
cognitive factors), jotka vaikuttavat talousosaamisen taustalla. Ensimmäisenä 
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tunnistetaan koulutus ja informaation saatavuus, joiden puitteissa taloudellisen 
tiedon lähteinä voidaan koulun lisäksi nähdä kaveripiiri, vanhemmat ja muut 
perheen jäsenet, media sekä finanssi-instituutiot. Toisena tekijänä on rahan ja 
finanssituotteiden saatavuus, joka osaltaan vaikuttaa taloudellisen osaamisen 
kehittymiseen. Raha-asioihin ja niiden hoitamiseen liittyvien kokemusten myö-
tä voidaan nähdä tapahtuvan tietojen ja taitojen omaksumista. Kokemukset 
voivat liittyä esimerkiksi rahan ansaitsemiseen ja finanssituotteiden käyttöön 
kuten pankkitilin tai lainan hoitamiseen. (OECD 2010, 20–21.) Johnson & Sher-
raden (2007) näkemyksen mukaan taloudellisten resurssien saatavuus ja aiempi 
taloudellisten instituutioiden tunteminen voivat vaikuttaa nuorten kuluttajien 
kykyyn omaksua ja hyödyntää talousopetuksessa tarjottavaa taloudellista in-
formaatiota. Nuorten on vaikea ymmärtää ja syvällisemmin oppia taloudellisia 
asioita ainoastaan teorian valossa, mikäli heillä ei ole aiempaa kosketuspintaa 
opetuksessa käsiteltäviin asioihin eikä käytännön mahdollisuutta kokea finans-
sipalveluiden käyttämiseen liittyviä tapahtumia omassa elämässään. (Johnson 
& Sherraden 2007, 125.) 

Myös asenteet ja luottamus taloudellisia asioita kohtaan voidaan OECD:n 
(2010) mukaan tunnistaa ei-tiedollisiksi talousosaamisen taustalla vaikuttaviksi 
tekijöiksi. Asenteilla ja henkilökohtaisilla preferensseillä voi olla suurikin vaiku-
tus talouskäyttäytymiseen. Esimerkiksi riskien sietämisen ja ajallisen paineen 
sensitiivisyyden voimakkuus voi saada eri henkilöissä aikaan täysin erilaista 
käyttäytymistä. Jotkut myös ajattelevat voivansa kontrolloida itseensä vaikut-
tavia asioita, kun taas toiset uskovat, että heille tapahtuu muita todennäköi-
semmin negatiivisia asioita. (OECD 2010, 21.) Perryn & Morrisin (2005) tutki-
muksen mukaan ne kuluttajat, jotka ajattelevat ulkoisten asioiden kontrolloivan 
taloudellista elämäänsä ja jotka eivät siten usko voivansa itse vaikuttaa asioi-
hinsa, hallitsevat muita huonommin talouttaan (Perry & Morris 2005, 310). 
Myös yleinen vahva luottamus omiin kykyihin ja taitoihin voi olla osatekijänä 
taloudellisen osaamisen muodostumisessa. Ei-kognitiivisiin tekijöihin voidaan 
laskea myös varsinainen kulutus- ja säästämiskäyttäytyminen. (OECD 2010, 21.) 

OECD:n (2010) taloudellista osaamista määritellään ja tarkastellaan myös 
sitä määrittävien kontekstien kautta. Ensimmäisenä kontekstina on koulutus ja 
työ, joihin liittyviä taloudellisia asioita nuoret vähitellen alkavat pohtia. Toinen 
alue on koti ja perhe, jotka pitävät sisällään päivittäistalouden hoitamisen. 
Kolmantena on yksilöllinen konteksti, johon kuuluu henkilökohtaiset sopi-
musasiat, kuten pankkitilin avaaminen, kuluttajatuotteiden ostaminen, ajanviet-
toaktiviteettien maksaminen sekä finanssipalvelut liittyen laina- ja vakuutus-
asioihin. Neljännen kontekstin muodostaa yhteiskunta, jolla on vaikutuksensa 
henkilökohtaiseen kontekstiin. Yhteiskunnallisella tasolla taloudellinen osaa-
minen pitää sisällään mm. kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä verotuk-
sen ymmärtämisen. (OECD 2010, 19–20.) 

3.2.2 Taloudellisen osaamisen malleja 

Brittiläinen Basic Skills Agency (2004) on laatinut taloudellisen osaamisen kol-
miportaisen viitekehyksen, jonka mukaan hyvällä talousosaajalla on ensinnäkin 
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tietämystä ja ymmärrystä taloudellisiin asioihin liittyen, jolloin hän myös kyke-
nee tekemään oikeita valintoja tarpeisiinsa nähden. Toiseksi henkilöllä on taito-
ja ja kompetenssia soveltaa tietämystään sekä ennakoituihin että yllättäviin ti-
lanteisiin liittyen, ja kolmanneksi henkilöllä on taloudellista vastuuntuntoa, jot-
ta hän kykenee ymmärtämään taloudellisten päätöstensä laajempiakin vaiku-
tuksia. (Basic Skills Agency 2004, 7.) Kempson et al. (2005) kehittivät mallia ja 
lisäsivät ensimmäiseen ja toiseen elementtiin, eli tietämykseen ja taitoihin, vai-
kuttaviksi tekijöiksi kokemuksen ja olosuhteet. Kolmannen elementin, eli itse-
luottamuksen ja asenteiden takana vaikuttaa myös henkilön persoonallisuus. 
Nämä kaikki tekijät yhdessä nähdään vaikuttavan taloudellisen osaamisen rea-
lisoitumiseen eli varsinaiseen taloudelliseen käyttäytymiseen. (Kempson et al. 
2005, 2.) 

Peura-Kapanen & Raijas (2009) ovat muodostaneet taloudellisen osaami-
sen kolmion, jonka sisälle järjestyvät taloudenhallinnan käytännöt kerroksittain. 
Alimmaisena on päivittäistalouden hoito, seuraavana säästäminen ja vakuut-
taminen, toiseksi ylimpänä suurten hankintojen rahoitus ja luotot, sekä ylimpä-
nä varallisuuden hallinta. Kolmion sivuilla näihin edellä mainittuihin käytän-
töihin vaikuttavat taloudellisen osaamisen eri ulottuvuudet; taloudellinen tie-
tämys ja ymmärrys, taloudelliset taidot ja osaaminen sekä vastuu. (Peura-
Kapanen & Raijas 2009, 4.)  

 
 

3.3 Taloudellisen osaamisen tutkimus 
 
 
Huston (2010) vertailee artikkelissaan 71 taloudellista osaamista mittaavaa tut-
kimusta, joista suurimmassa osassa aineisto on peräisin Yhdysvalloista. Husto-
nin mukaan otoksen pitäisi kuitenkin edustaa suurinta osaa vuosien 1996 ja 
2006 välillä julkaistuista taloudellista osaamista mittaavista tutkimuksista. 
(Huston 2010, 297.) Vertailunsa perusteella Huston jaottelee tutkimuksissa käsi-
teltyjä sisältöjä neljään alueeseen: Rahaan liittyvät perusasiat (money basics), 
lainanottaminen (borrowing), sijoittaminen (investing) sekä varojen suojelu 
(protecting resources). Osa tutkimuksista keskittyi muutamiin, toiset vain yh-
teen alueeseen. Kuitenkin jokaisen osa-alueen sisältävät tutkimukset, joita tut-
kimusten joukossa oli noin neljäsosa, olivat Hustonin mukaan koko tarkastelta-
vissa olevan ilmiön ymmärtämisen kannalta todennäköisesti täsmällisempiä 
kuin tutkimukset, joissa keskityttiin vain tiettyyn aihealueeseen. (Huston 2010, 
303–304.) Remund (2010) on jaotellut 2000-luvulla julkaistuja taloudellisen 
osaamisen tutkimuksia, joissa on tarkasteltu erilaisia käsitteellisiä määritelmiä, 
viiteen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa talousosaaminen on nähty tie-
tämyksenä taloudellisiin käsitteisiin liittyen, toisessa kykynä hyödyntää talou-
dellisia käsitteitä, kolmannessa taitona hallita omaa talouttaan, neljännessä ky-
kynä tehdä sopivia taloudellisia päätöksiä ja viidennessä itseluottamuksena 
tehokasta taloudellista tulevaisuudensuunnittelua varten. (Remund 2010, 279.) 
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Taloudellista osaamista on hankalaa vertailla eri maiden välillä, sillä mm. 
tutkimusten lähtökohdissa ja toteuttamisessa voi olla eroavaisuuksia. Huston 
(2010) on havainnut vertailussaan kolmentyyppisiä esteitä taloudellisen osaa-
misen standardoidulle mittaamiselle. Ensinnäkin käsitteellistämisen ja yhteisen 
määritelmän puuttuminen taloudellisen osaamisen käsitteestä aiheuttaa epäsel-
vyyksiä. Lähes kolme neljäsosaa tarkastelluista tutkimuksista ei käsitellyt tar-
kemmin käytettyä käsitettä ja lopuissa tutkimuksissa käytettiin vaihtelevia 
määritelmiä. Taloudellisen osaamisen ja taloudellisen tietämyksen termejä käy-
tetään myös toisiaan korvaavina ilmauksina, mikä osoittaa ilmeisen tarpeen 
käsitteiden selkeyttämiselle, sillä epäselvyys rajoittaa nimenomaan tutkimusten 
vertailukelpoisuutta. Toisekseen tutkimuksista puuttuu keskenään yhteneväi-
nen lähestymistapa, joka pitäisi sisällään kaikki taloudellisen osaamisen osa-
alueet ja kolmanneksi, suurin osa tutkimuksista ei sisältänyt minkäänlaisia oh-
jeita tulosten tulkitsemista varten, mikä voi myös aiheuttaa epäselvyyttä vertai-
lutilanteissa. (Huston 2010, 305.) 

Amerikkalaistutkija Lusardin (2011) mukaan taloudellisen osaamisen tut-
kimukseen liittyvää aineistoa on kerätty USA:n lisäksi lähinnä Isossa-
Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Irlannissa, Kanadassa ja Alan-
komaissa. Isossa-Britanniassa suunniteltiin ensimmäisten joukossa haastattelu-
tutkimus vuonna 2005. Uusi-Seelanti sen sijaan on ainoita maita, joka on toteut-
tanut pitkittäistutkimusta seuraten taloudellisen tietämyksen muutoksia. (Lu-
sardi 2011, 6.) Lusardi & Mitchell (2006) suunnittelivat vuonna 2004 kolmen 
kohdan moduulin, jolla pyrittiin mittaamaan vastaajien talousosaamista alun 
perin eläkesäästämiseen liittyen. Ensimmäisessä kysymyksessä pyrittiin selvit-
tämään korkoa korolle –periaatteen ymmärtämistä, toisessa kysymyksessä in-
flaation ymmärtämistä ja kolmannessa kysymyksessä riskien hajauttamisperi-
aatteen ymmärtämistä. Esimerkit olivat helposti laskettavia ja vastausvaihtoeh-
dot tarjottiin valmiina, sisältäen myös kohdat ’en tiedä’ sekä ’en halua vastata’. 
(Lusardi & Mitchell 2006, 4–5.) Sittemmin laaja joukko analyytikkoja on hyö-
dyntänyt näitä kysymyksiä ainakin USA:ssa sekä myös Euroopassa joko hie-
man muunneltuina tai osana isompaa kokonaisuutta. Lusardi & Mitchell ha-
vaitsivat, että nämä muuttujat luonnehtivat hyvin ihmisten taloustaitojen tasoja 
sekä korreloivat vahvasti taloudellisen käyttäytymisen kanssa. (Lusardi & Mit-
chell 2011, 3–5.) Iän merkitys korostuu taloudellisessa osaamisessa, jossa osaa-
miskäyrä noudattelee kaiken kaikkiaan käänteisen U-kirjaimen muotoa. Nuo-
rimmilla ja vanhimmilla osaaminen on kaikista heikointa, kun taas kokemuksen 
kartuttua elinkaaren keskivaiheilla osaamistaso on korkein laskien jälleen 
ikääntymisen myötä. Myös sukupuolijakauma osaamisen suhteen on selkeä. 
Naiset ovat miehiä joko taitamattomampia tai epävarmempia talousasioissa. 
Naiset eivät antaneet miehiä useammin vääriä vastauksia, mutta he valitsivat 
useammin ’en tiedä’ vaihtoehdon.  (Lusardi & Mitchell 2011, 10.) 

Suomessa Peura-Kapanen (2005) on tutkinut ryhmähaastattelujen avulla 
kuluttajien rahatalouden hallintaa. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien raha-
asioiden hoitoon liittyviä käytäntöjä, suunnittelua, seurantaa sekä riskeihin va-
rautumista. Nuorten kuluttajien talousneuvonnan osalta tutkimuksessa tode-
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taan tarve viranomaisten ja muiden tahojen verkostoitumiselle, sillä nuoret tar-
vitsevat helposti saatavilla olevaa tietoa ja neuvontaa eri elämäntilanteissa. 
Myös Pellinen et al. (2010) ovat tutkineet taloudellista osaamista rahastosijoitta-
jien osalta. Tutkimuksessa on selvitetty sijoituskäyttäytymistä hyödyntäen kas-
vatustieteissä suosittua metodia, jonka avulla on mitattu opiskelijoiden taitoja 
eri oppiaineissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin mm. asiantuntijoiden ja noviisien 
sijoituskäyttäytymisen taustalla vaikuttavia tiedon ja taitojen hyödyntämistä 
sekä käytettyjä tietolähteitä. Tulosten perusteella asiantuntijoita ja noviiseja 
erottava tekijä oli heidän valitsemansa kanava, jonka kautta he tekivät sijoituk-
sia. Asiantuntevammat rahastosijoittajat sijoittivat internetissä kun taas noviisit 
pankin konttoreissa. Pellinen et al. toteavat hyödynnetyn metodin sopivan laa-
jempaankin taloudellisen osaamisen tutkimiseen. (Pellinen et al. 2010, 120–121.) 

Taloustaitojen heikko taso on levinnyt laajalle ympäri maailman riippu-
matta eri maiden talouksien kehitystasosta. Toisaalta maiden välillä on myös 
isoja eroja. Maissa, joissa pärjätään matematiikassa ja luonnontieteissä, esi-
merkkeinä Ruotsi ja Alankomaat, on myös taipumus saada hyviä tuloksia las-
kutaitoon liittyen. Inflaatio sen sijaan on tutkimustulosten mukaan asiana tu-
tumpi niissä maissa, joissa on koettu lähiaikoina talouden inflaatio. Riskien ha-
jauttamiseen liittyvä tietämys oli korkeampaa, jos maa oli esimerkiksi kokenut 
eläkkeiden yksityistämisen. Joissain kehittyneiden talouksien maissa ihmiset 
eivät kuitenkaan tienneet riskien hajauttamisesta. Esimerkiksi USA:ssa kolmas-
osa vastaajista ei tiennyt kuinka vastata riskienhajauttamiseen liittyvään kysy-
mykseen. (Lusardi & Mitchell 2011, 9–10.) Myös EU-maiden osalta on kartoitet-
tu taloudelliseen osaamiseen liittyviä aktiviteetteja. Euroopassa on käytössä 
menestyksekkäitä ja tehokkaitakin menetelmiä, joissa erityisesti Iso-Britannia 
on muita EU-maita huomattavasti edellä. (Habschick et al. 2007, 4.) 

Isossa-Britanniassa perustettiin vuonna 2000 Financial Services Authority 
(FSA), joka toimii finanssipalveluiden valvontaelimenä. Se on vastuussa yleisen 
ymmärryksen edistämisestä taloudellisiin asioihin liittyen sekä tukee ja teettää 
useita aihealueen tutkimuksia. Australiassa taloudellista osaamista on tutkittu 
2000-luvulla nimenomaan perustuen kuluttajien omiin arvioihin osaamistasos-
taan, kuluttajien itseluottamukseen sekä oman talouden hallintaan liittyviin 
päätöksiin. Tämänkaltaisessa tutkimuskysymysten asettelussa piilee Atkinsonin 
et al. (2007) mukaan kuitenkin aina mahdollisuus, että kuluttajien käsitykset 
omista taidoistaan ovat vääristyneet. Monet Ison-Britannian tutkimukset sen 
sijaan ovat keskittyneet kuluttajien informaation ja neuvonnan käyttöön ja hyö-
dyntämiseen taloudellisissa tilanteissa. (Atkinson et al. 2007, 30.) Kempsonin et 
al. (2005) mukaan vaikuttaa siltä, että laadullisilla tutkimuksilla on saavutettu 
realistisempi kuva taloudellisesta osaamisesta kuin useimmissa määrällisissä 
tutkimuksissa, joista osassa on keskitytty ainoastaan kuluttajien omiin arvioihin 
taidoistaan. Ne tutkimukset, joissa pyritään objektiivisemmin selvittämään ku-
luttajien tietämystä ja käyttäytymistä finanssituotteisiin liittyen, ovat Kempso-
nin et al. mukaan olleet yleisesti ottaen hedelmällisempiä. (Kempson et al. 2005, 
10.)  
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EU27-maiden taloudelliseen osaamiseen liittyviä aktiviteettejä selvittäneet 
Habschick et al. (2007) havaitsivat, että maiden välinen kanssakäyminen on vä-
häistä. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö olisi järkevää, jottei tarvitsisi niin sa-
notusti aina keksiä pyörää uudelleen, vaan voitaisiin omaksua valmiiksi hyväk-
si havaitut, parhaat käytännöt muidenkin maiden käyttöön. Esimerkiksi Ison-
Britannian tehokas julkisten varojen hyödyntäminen taloudellisen osaamisen 
edistämisessä voisi toimia eräänlaisena franchising-konseptina, jota voitaisiin 
pyrkiä levittämään EU-tasolla muihinkin maihin. (Habschick et al. 2007, 98.) 
Atkinson & Messy (2011) vertailivat OECD:n selvityksessä taloudellisen osaa-
misen tutkimuksia 18 eri maasta, joiden tutkimuksissa käytetty terminologia oli 
kirjavaa. Suurin osa tutkimuksista sisälsi selvityksen mukaan kysymyksiä, jotka 
voitaisiin luokitella Ison-Britannian taloudellisen osaamisen tutkimuksen mu-
kaan neljään kategoriaan: päivittäistalouden hoito, oman talouden suunnittelu, 
finanssituotteiden valinta sekä ajan tasalla pysyminen. (Atkinson & Messy 2011, 
3–4.) 
 
 
3.4 Taloudellisen osaamisen opettaminen 
 
 
Huoli kuluttajien taloudellisen osaamisen tasosta on lisännyt erilaisten talou-
dellisen osaamisen opetusohjelmien määrää. Nämä ohjelmat keskittyvät tar-
joamaan kuluttajalle informaatiota ja perustuvat olettamukseen, että lisääntynyt 
tiedon ja tietämyksen taso johtaa automaattisesti muutoksiin kuluttajan talou-
den hallinnan käytännöissä ja käyttäytymisessä. (Hilgert et al. 2003, 309.)  

Taloudellisen osaamisen opetus jakautuu maamme peruskouluissa usean 
oppiaineen kesken. Lukio-opetuksessa talousopetus taas painottuu yhteiskun-
nallisten aineiden ja terveystiedon piiriin. Lukioissa on myös erillinen talous-
tiedon kurssi ja ammattikouluissa yhteiskunta- ja työelämätietokurssi, joiden 
puitteissa taloudellista osaamista on mahdollista käsitellä. Taloudellisen osaa-
misen opetusta kokonaisuutena voi olla kuitenkin vaikea hahmottaa opetusvas-
tuun jakautuessa useamman oppiaineen kesken, ja koska opettajankoulutukses-
sa ei TEM:in (2009) mukaan varsinaisesti käsitellä taloudellisen osaamisen opet-
tamista, eivät kaikki opettajat koe, että heillä olisi valmiuksia sitä opetukseensa 
sisällyttää. (TEM 2009, 34.) 

3.4.1 Taloudellisen osaamisen opettamisen haasteet 

Willis (2008) korostaa artikkelissaan ‘Against Financial-Literacy Education’ ta-
loudellisen osaamisen opettamisen toimimattomuutta ja kustannuksia, jotka 
ylittävät siitä mahdollisesti saatavat hyödyt. Willisin mukaan on olemassa usei-
ta esteitä sille, miksei taloudellisen osaamisen edistäminen opetusohjelmiin sat-
saamisen kautta ole kannattavaa. Ongelmaksi muodostuu esimerkiksi myyjän 
ja ostajan välille syntyvä informaation asymmetria dynaamisilla, jatkuvasti 
muuttuvilla finanssimarkkinoilla. Opetusmateriaalit vanhenevat hyvinkin no-
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peasti, jolloin aikaisemmin opitut asiat voivat johtaa kuluttajia harhaan ja tä-
män lisäksi, ilman taitojen jatkuvaa päivittämistä, luoda vääränlaista luotta-
musta omaan talousosaamiseen, mikä taas voi johtaa riskialttiiseen taloudelli-
seen käyttäytymiseen. (Willis 2008, 211–215.) 

Markkinoiden asettamat ylitsepääsemättömät rajoitukset kuluttajan tietä-
mykselle, ymmärrykselle ja numeerisille taidoille ovat myös yhtenä ongelmana. 
Jotta kuluttajat kykenevät tekemään itsenäisiä, varallisuuttaan kasvattavia ta-
loudellisia päätöksiä lainoista, vakuutuksista ja investoinneista, heidän tulee 
paitsi tuntea käsitteet ja terminologia, osata myös poimia tekstistä itselleen re-
levantti informaatio, ymmärtää aritmeettisia laskuja, prosentteja ja todennäköi-
syyksiä sekä kyetä tulkitsemaan ennustuksia liittyen paitsi omaan tulevaisuu-
teen mutta myös markkinoiden tuleviin tapahtumiin. Tätä kaikkea on talous-
osaamisen opetuksella hankala kattaa. (Willis 2008, 219.) Kuluttajien on siten 
erittäin vaikea etukäteen erottaa laadukkaita, reiluin ehdoin varustettuja finans-
situotteita niin sanotuista huonommista, sopimattomista tuotteista, joista heille 
koituu negatiivisia taloudellisia seurauksia. Tästä tilanteesta käytetään nimitys-
tä Market for lemons, millä viitataan epävarmuuteen tiedon laadukkuudesta. 
(Akerlof 1970, 488.) Tässä yhtälössä häviävät kuluttajien lisäksi myös laaduk-
kaita, kuluttajaystävällisiä finanssituotteita tarjoavat toimijat, sillä kuluttajat 
eivät välttämättä kovin helposti löydä markkinoilta tämänkaltaisia tuotteita. 
Nämä toimijat useimmiten kannattavatkin sääntelyjärjestelmän kehittämistä, 
läpinäkyvyyden lisäämistä markkinoilla sekä erilaisten korvausmenettelyjen 
käyttöönottoa, mikä lisäisi kuluttajansuojaa ja vähentäisi arveluttavien tuottei-
den tarjoajien määrää heiltä vaadittavien korvaussummien uhan vuoksi. (Ker-
ton 1998, 13–14.)  

Yleisten opetusohjelmien voidaan Willisin (2008) mukaan katsoa toimivan, 
mikäli välitettävä viesti on tarpeeksi yksinkertainen, yleismaailmallinen ja sel-
keä. Talouskasvatuskampanjoiden sloganit ja sisällöt ovat kuitenkin usein tul-
kinnanvaraisia, eivätkä sisällä konkreettisia ja yksiselitteisiä ohjeita. Näiden 
ohjeiden noudattaminen vaatisi kuluttajilta nimenomaan enemmän tietämystä 
ja soveltamistaitoja, kuin taloudellisen osaamisen opetuksessa kyetään tarjoa-
maan. (Willis 2008, 226.) Myös Hathaway & Khatiwada (2008) tunnistavat epä-
varmuuden taloudellisen opetuksen tehokkuudesta ja positiivisesta vaikutuk-
sesta taloudelliseen käyttäytymiseen. Ongelmana on joko opetuksen toimimat-
tomuus tai se, ettei opetusohjelmien tehokkuutta osata arvioida oikealla tavalla. 
Hathawayn & Khatiwadan mukaan tiettyyn tarpeeseen, tietylle kohderyhmälle 
ja tiettyyn taloudelliseen aktiviteettiin liittyvät kohdennetut opetusohjelmat 
vaikuttavat kuitenkin yleisluontoisia opetusohjelmia todennäköisemmin kulut-
tajien taloudelliseen käyttäytymiseen. (Hathaway & Khatiwada 2008, 19–20.) 

Ongelmallisena talousosaamisen opetuksen toimivuudessa nähdään lisäk-
si kuluttajan erilaiset päätöksenteossa vaikuttavat taipumukset. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi taipumukset painottaa tiettyjä asioita liikaa tai liian vähän, 
käyttää tiettyjä nyrkkisääntöjä, tehdä pintapuolisesti johdonmukaisia ratkaisuja 
tai pyrkiä välttämään tiettyjä epämukavia ja ahdistavia tunnetiloja ja ajatuksia 
liittyen esimerkiksi epävarmoihin tulevaisuuden tapahtumiin joko omassa elä-
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mässä tai maailman taloudessa ylipäänsä. (Willis 2008, 226–227.) Kuluttajat 
hyödyntävät heille tarjolla olevaa informaatiota todennäköisemmin, kun se on 
helpommin saatavilla ja ymmärrettävämmin esitetty (Agnew & Szykman 2005, 
58). Valtava informaation tai vaihtoehtojen määrä saattaa aiheuttaa kuluttajille 
ylikuormitusta ja siten alentaa päätöksenteon laadukkuutta. (Willis 2008, 228–
229.) Kuluttajilla on myös taipumus tulkita informaatiota tavalla, joka tukee 
heidän aiempia näkemyksiään asiasta. Tällainen informaatio on kuluttajien 
mielestä uskottavampaa. He myös esimerkiksi pitävät Howellsin (2005) mu-
kaan omaa kokemustaan luotettavampana evidenssinä kuin vastakkaista nä-
kemystä tukevaa tilastollista tietoa. (Howells 2005, 360.) Kuluttajilla on siis tai-
pumusta kohdistaa päätöksenteossa valintansa johonkin tutumpia ominaisuuk-
sia sisältävään ratkaisuun. Usein erilaiset finanssituotevaihtoehdot saattavat 
olla keskenään vertailukelvottomia, mikä vaikeuttaa entisestään valintaa, eikä 
talousopetuksessa välttämättä konkreettisesti selitetä, kuinka valita oikea tuote 
useiden vaihtoehtojen joukosta. Tällaisissa tapauksissa kuluttajalla on usein 
taipumusta vertailla vain yhden, yksinkertaisemman tai ennalta tutuimman 
ominaisuuden mukaan. Eräänä taipumuksena voidaan nähdä myös kuluttajien 
tapa valita oletuksena tarjottu vaihtoehto perehtymättä muihin vaihtoehtoihin. 
Myös asiantuntijoihin tukeutuminen on eräs taipumus taloudellisessa päätök-
senteossa, mihin voi liittyä riskejä, jos asiantuntija-avun hankkimiskustannuk-
set ylittävät siitä saatavan hyödyn tai jos asiantuntijaan luotetaan varauksetta 
tämän suosituksia kyseenalaistamatta. (Willis 2008, 242–247.)  

Päätöksentekoon liittyvistä taipumuksista on vaikea päästä eroon. Eräs 
tapa taipumusten tunnistamiseen ja karistamiseen olisi palautteen saaminen 
päätöksenteon jälkeen. Todellisuudessa kuluttaja harvoin saa suoraa palautetta 
taloudellisista toimistaan, sillä niiden vaikutukset näkyvät monesti vasta pi-
demmän aikavälin jälkeen eivätkä syy-seuraus-yhteydetkään ole aina yksiselit-
teisiä. (Willis 2008, 248–249.) Myös Tverskyn & Kahnemanin (1986) mukaan 
täsmällinen ja välitön palaute kuluttajan toiminnasta tietyissä olosuhteissa olisi 
hyvä tapa päästä eroon päätöksentekoa vinouttavista taipumuksista. Jälkikä-
teen on kuitenkin hankalaa todeta tiettyjen seuraamusten johtuvan pelkästään 
juuri tietyistä valinnoista. Yleensä ei myöskään voida tarkasti sanoa, mitä seu-
rauksia toisenlaisesta päätöksestä olisi ollut. Taloudelliset päätökset ovat usein 
lisäksi luonteeltaan ainutlaatuisia ja siten hankalasti vertailtavissa. (Tversky & 
Kahneman 1986, 274.) Taipumusten poistamiseen ei ole yhtä kaikille ihmistyy-
peille sopivaa menetelmää, vaan sopiva tapa riippuu kuluttajan persoonalli-
suudesta, kokemustaustasta, päätöksentekokontekstista, kognitiivisista taidois-
ta, arvoista ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Jollekin ihmistyypille 
soveltuva neuvo saattaisi toisentyyppiselle kuluttajalle olla täysin vääränsuun-
tainen. Vaikka opetusohjelmia pyritäänkin räätälöimään sisällöltään kohde-
ryhmän tarpeita vastaavaksi, kuluttajia on kuitenkin melko haasteellista luoki-
tella tiettyjen taipumus-herkkyyksien mukaisesti. (Willis 2008, 252–253.) Ope-
tuksen kehittämisessä auttaisi Hustonin (2010) mukaan myös, jos voitaisiin pa-
remmin määrittää, milloin nimenomaan taloudellinen osaamattomuus on suo-
raan vaikuttimena hyvinvointia vähentävään käyttäytymiseen ja milloin taus-
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talla vaikuttavat erilaiset käyttäytymiselliset taipumukset, impulsiivisuus, pre-
ferenssit tai ulkoiset tilannetekijät (Huston 2010, 310). 

Mandell & Klein (2009) tutkivat ja vertasivat kahta lukioikäisten ryhmää, 
joista toiset kävivät henkilökohtaisen taloudenhallinnan kurssin ja toiset eivät 
käyneet kurssia. Yhteensä 400 amerikkalaisnuorta osallistui tutkimukseen kol-
mesta eri koulusta. Tulokset osoittivat, ettei kurssilla ollut systemaattista vaiku-
tusta tutkittavien taloudelliseen käyttäytymiseen. Useamman vuoden jälkeen-
kään kurssin käyneet eivät olleet taloudellisesti sen osaavampia kuin vertailu-
ryhmäläiset. Kurssilla ei näyttänyt olleen vaikutusta myöskään säästämisorien-
toituneisuuteen. Tutkimusta ei kuitenkaan ulotettu viittä vuotta pidemmälle, 
eikä sen otoskoko ollut niin suuri, että sen perusteella voitaisiin tehdä vankem-
pia yleistyksiä. Tulosten perusteella joko opetuksen sisältöä tai opetusmetodeja 
olisi kuitenkin syytä arvioida. (Mandell & Klein 2009, 21–22.) Mandell (2009) on 
esittänyt lisäksi arvioita siihen, mikseivät tulokset osoita taloudellisen käyttäy-
tymisen kohonneen talouskasvatuksen seurauksena. Ensinnäkin voi hänen mu-
kaansa olla, että opitut taidot säilyvät piilevinä ja nousevat pintaan vasta, kun 
nuorilla on myöhemmällä iällä käytössään laajemmat taloudelliset resurssit, 
jotka ovat edellytyksenä taloudenhallinnan taitojen varsinaiselle käytännön 
hyödyntämiselle. Toisaalta on mahdollista, että nuoret eivät vielä ymmärrä ta-
lousopetuksen tärkeyttä tulevaisuutensa kannalta. Jotkut nuoret eivät myös-
kään kenties näe taloudellisia vaikeuksia erityisen ongelmallisina tai poik-
keavina nykypäivän yhteiskunnassa, jolloin he eivät välttämättä edes koe suur-
ta tarvetta käyttäytymisensä muuttamiselle. (Mandell 2009, 15–17.) 

Talousopetuksella voi joidenkin kuluttajien taloudelliseen käyttäytymi-
seen siis olla täysin päinvastainen eli lopputulemaa huonontava vaikutus. Tämä 
voi olla seurausta opetukseen osallistuneen lisääntyneestä itseluottamuksen 
määrästä, taloudellisten riskien täydellisen kontrolloimisen illuusiosta tai yliop-
timistisesta suhtautumisesta talousasioihin. Talousopetuksesta saaneet kulutta-
jat tekevät Willisin (2008) mukaan todennäköisemmin päätöksiä, joissa tarvitta-
vaa asiantuntemusta heillä ei ole, kuin että he etsisivät asiantuntijaneuvontaa. 
(Willis 2008, 272–273.) Liiallinen itseluottamus voi myös olla seurausta yksilön 
kykenemättömyydestä arvioida taloudellisen tehtävän vaikeusastetta (Perry 
2008, 191). Perryn (2008) amerikkalaistutkimuksen mukaan kuluttajilla on 
useimmiten taipumus olla yliluottavaisia tietämyksensä ja osaamisensa suhteen, 
kuin että heiltä puutuisi itseluottamusta. Yliluottavaiset kuluttajat ovat usein 
myös vähemmän koulutettuja ja huolehtivat muita vähemmän varoistaan, mikä 
näkyy vähäisempänä säästämis- ja budjetointi-innokkuutena. (Perry 2008, 200–
201.) 

Hustonin (2010) mukaan on erityisen tärkeää tehdä ero taloudellisen 
osaamisen opettamisen ja varsinaisen taloudellisen osaamisen välille, eli täh-
dentää, että pelkästään talousosaamiseen tähtäävässä opetustilanteessa läsnä 
olemalla ei automaattisesti kerrytä itselleen taitoja menestyksekkäiden taloudel-
listen ratkaisujen tekemiseen. Tätä asiayhteyttä selkeyttämällä voitaisiin mah-
dollisesti välttyä opetuksen negatiivisilta vaikutuksilta eli vääränlaisen itse-



41 
 

varmuuden synnyttämältä uhkarohkealta taloudelliselta käyttäytymiseltä. 
(Huston 2010, 310.) 

3.4.2 Taloudellisen osaamisen opettamisen vaikuttavuus 

Walstad et al. (2010) saivat positiivisia tuloksia tutkiessaan talousopetuksen 
vaikutusta lukioikäisten taloudelliseen tietämykseen. Tutkimuksessa hyödyn-
nettiin opetusvideomateriaalia, joka oli jaettu viiteen teema alueeseen. Opettajil-
le toimitettiin lisäksi lisämateriaalia videoiden tueksi. Täten pystyttiin varmis-
tamaan opettajien omista taidoista riippumaton kaikille samansisältöinen ope-
tusmateriaali. (Walstad et al. 2010, 341–342.) Myös kontrolliryhmän sekä etukä-
teis- ja jälkikäteistestien avulla pystyttiin varmistumaan opetuksen vaikutuksis-
ta. Positiivisia tuloksia havaittiin demografisesti toisistaan poikkeavilla nuorilla, 
eli tuloksista kontrolloitiin muut tuloksia mahdollisesti selittävät tekijät, kuten 
henkilön sukupuoli, koulutustaso, tulevaisuuden suunnitelmat, työssäkäynti, 
opettajan vaikutus, luottokortin käyttäminen tai kurssityyppi, jolla taloudellista 
opetusta annettiin. Opetuksen ja oppimisen tehokkuus voitiin kuitenkin toden-
taa ainoastaan niillä oppilailla, jotka olivat juuri käyneet läpi opetuksen, joten 
tutkimuksen perusteella ei voitu tietää pidemmän aikavälin vaikutuksista. Li-
säksi on tärkeä ottaa huomioon, että tämänkaltainen opetus oli tehokasta ni-
menomaan lukiokontekstissa ja että tutkitun talousopetuksen tarkoituksena oli 
nimenomaan edistää nuorten taloudellista perusymmärrystä ja yleistietoutta 
sekä tarjota orientaatiota talousmaailmaan. (Walstad et al. 2010, 355.) Talous-
opetus pelkkänä informaationtarjoamisena ei kuitenkaan Johnsonin & Sherra-
denin (2007) mukaan välttämättä ole riittävä toimenpide, vaan taloudellisen 
osaamisen edistämiseksi olisi hyvä lisätä ja helpottaa nuorten pääsyä finanssi-
palveluiden ja instituutioiden pariin. Tällöin he voisivat soveltaa omaksumaan-
sa tietoa myös omassa elämässään. (Johnson & Sherraden 2007, 125.) Parrish & 
Servon (2006) ehdottavatkin, että valtio perustaisi jokaiselle syntyvälle lapselle 
tietyllä summalla varustetun säästötilin. Tili toimisi paitsi säästämiseen kannus-
tavana pesämunana myös sekä virallisissa opetustilanteissa että jokapäiväisessä 
elämässä oppimisvälineenä, jonka avulla lapset ja nuoret pääsisivät jo varhain 
omakohtaisesti kosketuksiin taloudellisten aktiviteettien kanssa. (Parrish & Ser-
von 2006, 10.) Johnson & Sherraden (2007) vertailevat tämänkaltaisia kokemuk-
selliseen oppimiseen perustuvia amerikkalaisia opetusohjelmia, jossa kouluope-
tus toimii yhteistyössä eri finanssi-instituutioiden kanssa. Ohjelmien puitteissa 
koululaisille avataan säästötilit, joiden avulla he pääsevät tutustumaan talou-
den maailmaan ja harjoittelemaan oman talouden hallintaa. (Johnson & Sherra-
den 2007, 132.) 

Hilgertin et al. (2003) tutkimuksen mukaan taloudellinen tietämys ja käyt-
täytyminen korreloivat keskenään, mutta korrelaation suunnasta ei ole var-
muutta. Joissain tapauksissa voikin olla, että lisääntynyt tietämys johtaa asian-
tuntevampaan ja menestyksekkäämpään taloudelliseen käyttäytymiseen, mutta 
toisaalta tietämys voi myös lisääntyä käyttäytymisen kautta, kokemuksen myö-
tä. Tähän korrelaatiosuhteeseen voi myös vaikuttaa jokin kolmas asia, kuten 
perhetausta tai asenteet. (Hilgert et al. 2003, 311–312.) Hilgert et al. toteavat 
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myös, että taloudellisen informaation ja taloudellisen koulutuksen tarjoaminen 
ovat sisällöllisesti eri asioita. Koulutukseen voi sisältyä informaation tarjoami-
sen lisäksi taitojen kartuttamista ja motivointia, jotta käyttäytymisessä saataisiin 
muutoksia aikaan. Näiden kahden asian erottaminen on erityisesti päättäjille 
tärkeää resurssien kohdentamisen yhteydessä. (Hilgert et al. 2003, 321.) 

Ristiriitaiset tulokset ja käsitykset taloudellisen osaamisen omaksumiseen 
ja opetuksen toimivuuteen liittyen voivat tarkoittaa, etteivät kaikki talouskasva-
tusohjelmat ole yhtälailla toimivia tai että muut kuin taloudelliseen osaamiseen 
liittyvät tekijät vaikuttavat kuluttajan taloudellisiin vaikeuksiin joutumisessa. 
Talousosaamisen opettamisen, sikäli kun sillä halutaan tähdätä tietämyksen ja 
kykyjen parantamiseen, tulisi vastata kohdennetusti demografisiin tekijöihin 
elämäntilanne ja oppimistyylit huomioon ottaen. (Huston 2010, 309–310.) Ho-
garthin (2006) mukaan opetusohjelmien suunnittelussa täytyy ottaa huomioon 
opetettava aihealue (ja rajata opetettava asia sen mukaisesti), kohdeyleisö (ja 
suunnata viesti nimenomaan heille), kohderyhmän oppimistyylit (huomioiden 
opetuksen suunnittelussa mm. visuaaliset ja auditiiviset tyylit) sekä oppijoiden 
päätöksentekovaihe liittyen taloudelliseen toimiin (toiminnan suunnittelu-, to-
teutus- vai ylläpitovaihe) (Hogarth 2006, 3–4).  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoa etsitään nimenomaan tiedontar-
peen herätessä, jolloin voitaisiin pyrkiä kannustamaan tietyssä elämänvaiheessa 
olevaa kuluttajaa tiedontarpeen ymmärtämiseen (Wallis 2005, 9). Willisin (2008) 
mukaan haasteena taloudellisen osaamisen opettamisessa on kyetä tavoitta-
maan kuluttajat sopivalla hetkellä, jolloin taloudellisen asian oppiminen ja 
omaksuminen on helpointa tai ylipäänsä mahdollista. Tällaisella hetkellä, jolla 
voidaan tarkoittaa taloudellista päätöksentekoa edeltävää aikaa, kuluttaja on 
motivoitunut omaksumaan tietoa ja hän todennäköisimmin kykenee yhdistä-
mään uutta informaatiota aiempaan tietämykseensä. Willisin mukaan kuluttajat 
ovat tällaisina hetkinä halukkaampia osallistumaan opetukseen, mikä ei kui-
tenkaan vielä takaa varsinaista asioiden sisäistämistä ja syvällistä ymmärtämis-
tä. (Willis 2008, 253–254.) Myös Hilgert et al. (2003, 320) painottavat ajoituksen 
merkitystä talousasioiden opettamisessa. Tietomateriaalin tulisi kohdata kulut-
taja juuri oikealla hetkellä, jolloin tällä olisi suuremmat mahdollisuudet tunnis-
taa tarjolla olevan tiedon merkitys, mikä myös osaltaan voisi vaikuttaa talous-
käyttäytymiseen. Yhtenä merkittävimmistä haasteista taloudellisen ympäristön 
informaation tuottajille onkin kyetä motivoimaan kuluttaja ymmärtämään tie-
don tarve ja siten saada tämä itse aktiivisesti tavoittelemaan tietoa. (Hilgert et al. 
2003, 320.) 
 

 
3.5 Tutkimuksen viitekehys 
 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten näkemyksiä eri yhteiskunnallisten tahojen 
rooleista ja vastuullisuudesta nuoren kuluttajan taloudellisen osaamisen edis-
tämisessä sekä selvitetään niitä kanavia ja tapoja, joiden avulla taloudellista 
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osaamista voidaan tukea. Nuoren taloudellisen ympäristön toimijoiden ja taho-
jen vastuullisuutta suhteessa nuoreen kuluttajaan tarkastellaan tässä tutkimuk-
sessa sidosryhmävastuullisuuden kautta. Sidosryhmävastuullisuutta voidaan 
ajatella prosessina, jossa vastuullisuuden ulottuvuuksina tunnistetaan Paynen 
et al. (2005) mallia mukaillen mm. tavoitteet, haasteet sekä mahdollisuudet. 
Vastuullisiin sidosryhmäsuhteisiin liitetään myös ajatus sidosryhmävuoropu-
helusta, jonka voidaan ajatella edistävän vastuullisuuden ilmenemistä sidos-
ryhmän näkökulmasta. Sidosryhmävastuullisuuden viestintäkanavat ja -tavat 
on tärkeä valita kohderyhmän demografiset tekijät huomioiden. Taloudellisen 
osaamisen merkitys on tunnistettu laajalti ympäri maailmaa ja myös sen edis-
tämisen voidaan havaita jakautuvan eri toimijoiden osaksi. Tässä tutkimuksessa 
nuoren kuluttajan taloudellisen ympäristön toimijakenttä nähdään jakautuvan 
viranomaistoimijoihin, finanssialaan, yhdistyksiin ja järjestöihin sekä opetus-
alaan. Näiden lisäksi myös media ja koti nähdään nuoren taloudelliseen osaa-
miseen vaikuttavina tahoina ja taloustietämyksen lähteinä. Eri tahojen vastuul-
lisuuden lisäksi voidaan tarkastella myös kuluttajan vastuullisuutta, joka näyt-
täytyykin usein eräänlaisena ihanteena nykypäivänä. Nuoria kuluttajia pide-
tään demografisten ominaisuuksiensa ja vähäisen kokemuksensa vuoksi haa-
voittuvaisena kuluttajaryhmänä, joka on muita alttiimpi esimerkiksi taloudelli-
sille haitoille. Nuorten toimintaympäristön media- ja teknologiakeskeisyys on 
vaikuttavana tekijänä myös heidän kohtaamissaan taloudellisissa tilanteissa. 
Tämä luo paitsi haasteita myös monenlaisia mahdollisuuksia taloudellisen 
osaamisen omaksumiselle. Kuluttajan taloudellinen osaaminen on tärkeää koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Taloudellisen osaamisen tutkimusta on 
tehty erityisesti englanninkielisissä maissa. Taloudellista osaamista on määritel-
ty eri tutkimuksissa eri tavoin. Tässä tutkimuksessa taloudellista osaamista tar-
kastellaan erityisesti Atkinsonin et al. (2006) jaottelun näkökulmasta, jossa 
osaaminen jaetaan päivittäistalouden hoitoon, oman talouden suunnitteluun, 
finanssituotteiden tuntemiseen ja valintaan sekä ajan tasalla pysymiseen. Vaik-
ka taloudellista osaamista jaotellaan eri osa-alueisiin, voidaan sen taustalla ha-
vaita vaikuttavina tekijöinä myös mm. tiedon saatavuus sekä asenteet ja koke-
mukset. Vaikka huoli talousosaamisen tasosta on lisännyt erilaisten talouskas-
vatus- ja talousopetusohjelmien määrää, ovat talousopetuksen tulokset olleet 
ristiriitaisia. Talouteen ja oman talouden hallintaan liittyvien asioiden omak-
sumisessa onkin havaittavissa erilaisia haasteita, jotka voivat heikentää tuloksia. 
Esimerkiksi ajoituksella ja kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden huomioimi-
sella on ratkaiseva merkitys talousneuvonnassa.  

Tässä luvussa kuvataan aiemman tutkimuksen pohjalta tämän tutkimuk-
sen teoreettinen viitekehys. Paynen et al. (2005) sidosryhmäsuhdeteoriaa hyö-
dynnetään soveltuvin osin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luomisessa, 
jossa toimijoiden tavoitteita, haasteita sekä mahdollisuuksia määritellään suh-
teessa nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseen. Kuluttajan taloudellisen 
osaamisen edistämisen viitekehyksen luomiseksi hyödynnetään sovelletusti 
Basic Skills Agencyn (2004), Kempsonin et al. (2005), Atkinsonin et al. (2006) 
sekä Peura-Kapasen & Raijaksen (2009) laatimia taloudellisen osaamisen viite-
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kehyksiä. Näiden avulla kuvataan taloudellisen osaamisen edistämisen kenttä 
nuoren kuluttajan toimintaympäristössä.  

Seuraavan mallin (taulukko 1) avulla luokitellaan eri toimijoiden vastuul-
lisuuden ilmentymistä nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä. Vastuul-
lisuuden ulottuvuuksina erotetaan tässä tutkimuksessa (1) tavoitteet, tehtävät ja 
velvollisuudet, (2) haasteet, riskit ja kustannukset, sekä (3) hyödyt ja mahdolli-
suudet. Nuoren kuluttajan taloudellisen ympäristön toimijoina tarkastellaan 
valtiota ja viranomaisia, finanssialaa, järjestöjä ja yhdistyksiä, opetusalaa, kotia 
sekä mediaa. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys (ku-
vio 1). 
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TAULUKKO 1 Toimijoiden vastuullisuuden ulottuvuudet 
 

 
 

 Tavoitteet, tehtävät & 
velvollisuudet 

Haasteet, riskit & 
kustannukset 

Hyödyt & 
mahdollisuudet 

Valtio & 
viranomais-
toiminta 

Tehtävänä varmistaa, että 
tietoa on tarjolla luotettavia 
kanavia pitkin.  
Tehtävänä toimijoiden säänte-
ly, valvonta & informaation 
laadun tarkkailu. 
Tuki eri sidosryhmien toi-
minnalle. (OECD 2009.) 

Haasteena sääntelyvallan 
jakaminen eri organisaati-
oiden, finanssialan toimijoi-
den, järjestöjen sekä kulutta-
jien kanssa (Williams 2007). 

Valtiovallan & finanssialan 
keskinäisen yhteistyön kehit-
täminen ja yhteinen tutkimus-
työ (OECD 2008). 
Nuorten kannustaminen 
tiedon tarpeen ymmärtämi-
seen (Wallis 2005). 
 

Finanssiala Informaation tarjoaminen & 
eettisistä liiketoiminnan käy-
tännöistä huolehtiminen. 
Taloustiedon leviämisen 
edistäminen ja vastuullinen 
luotonanto. (OECD 2008.) 
 

Finanssialan toimijoiden 
roolit ja vastuut tulisi olla jo 
lähtökohtaisesti tarkkaan 
määritellyt.  
Tiedon ymmärrettävyys & 
selkeys kuluttajalle.  
Finanssialan asiakasraja-
pinnan työntekijöiden 
osaaminen. (OECD 2009.) 
Finanssialan sääntelyn 
avulla helpotettaisiin  
kuluttajien päätöksentekoa 
(Willis 2008). 

Opetusalaan verrattuna re-
surssien tuoman etumatkan 
myötä finanssiala tavoittaa 
kuluttajat hetkinä, jolloin 
nämä ovat halukkaimpia 
tietoa vastaanottamaan.  
(Willis 2008). 
Nuorten pääsyn helpottami-
nen finanssipalveluiden ja 
instituutioiden pariin  
(Johnson & Sherraden 2007). 

Järjestöt & 
yhdistykset 

Osallisena taloudellisen 
osaamisen edistämisessä.  
Valtion tuen avulla tiedon & 
koulutuksen tarjoaminen. 
(OECD 2009.) 

Riippumattomuuden säilyt-
täminen finanssialan toimi-
joista (OECD 2009). 

Yritysyhteistyö ja yritysten 
aktivoiminen vastuullisen 
nuorisotyön puolesta (Suo-
men lasten ja nuorten säätiö 
2012). 

Opetusala Taloudellisen opetuksen olisi 
hyvä olla varhain alkavaa ja 
koko kouluiän kestävää ikä ja 
kehitysvaihe kulloinkin huo-
mioiden (OECD 2008). 
Nuorten motivoiminen tiedon 
tarpeen ymmärtämiseen 
(Wallis 2005). 
Kuluttajien resurssien lisää-
minen markkinoiden koh-
taamista varten (Willis 2008). 

Alati muuttuva talous on 
haasteena opettajille ja ope-
tusmateriaalien laatijoille. 
Riittävän kattavan taloudel-
lisen osaamisen edistämis-
ohjelman luominen on ajal-
lisesti ja taloudellisesti kus-
tannuksiltaan erittäin suuri.  
Opetuksella voi olla joihin-
kin vääränlaista itseluotta-
musta ruokkiva vaikutus. 
(Willis 2008.) 

Koululla on koko ikäluokan 
tavoittajana tärkeä rooli 
(OECD 2008). 
Oppiminen tapahtuu yhä 
enemmän myös perinteisten 
oppimisympäristöjen ulko-
puolella (Kangas et al. 2008). 
Digitaalinen kulttuuri mah-
dollistaa median valjastami-
sen osaksi opetusta (Kangas 
et al. 2008). 

Koti Vanhemmat ovat tärkeä nuor-
ten taloustietämyksen lähde 
(Samson et al. 2004; Lusardi et 
al. 2010). 

Nuoret luottavat vanhem-
piensa neuvoihin varaukset-
ta, vaikka näiden tietotaso ja 
osaaminen voi olla hyvinkin 
rajoittunutta (Samson et al. 
2004). 

Nuorten talousosaamista 
voisi edistää vanhemmille 
suunnatun talousneuvonnan 
kautta (Lusardi et al. 2010). 

Media Media toimii tiedonhankki-
misen ja ympäristöntarkkai-
lun sekä myös huvituksen 
että sosiaalisten suhteiden 
luomisen välineenä  
(Olkinuora 2006). 

Nuorten talouteen liittyvä 
tieto on usein lähtöisin 
sensaatiohakuisestakin 
massamediasta, jolloin 
kuluttajan oman vastuun 
osuus finanssituotteiden 
yhteydessä voi jäädä epä-
selväksi (Atkinson et al. 
2007). 

Digitaalinen toimintakulttuu-
ri mahdollistaa uudenlaisen 
tiedon tuottamisen ja vaikut-
tamisen (Kangas et al. 2008). 
Internet on tärkeä vertaistuen 
hakemisen kanava (Salokoski 
& Mustonen 2007). 
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KUVIO 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
    
Tutkimuksen empiirisen osion suorittamista eli aineiston keruuta voidaan pei-
lata tutkimuksen viitekehykseen. Haastatteluissa nuoret määrittelevät taloudel-
lista osaamista sekä kertovat näkemyksiään taloudellisen ympäristön toimijoi-
den rooleista ja tehtävistä talousosaamisen edistämiseen liittyen. Tällä tavoin 
aineistosta voidaan erottaa eri toimijoiden vastuullisuuden ulottuvuuksia liitty-
en nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseen. Haastatteluissa käydään 
myös läpi nuorten käsityksiä toimijoiden vastuullisuuden viestimisen eri kana-
vista ja tavoista.  

 
 

Viranomaiset Finanssiala Yhdistykset Koulu Koti Media 

Tavoitteet, tehtävät 
& velvollisuudet 

Haasteet, riskit & 
kustannukset 

Hyödyt &  
mahdollisuudet 

Vastuun viestimisen 
kanavat ja tavat 

 
 

Ajan tasalla 
pysyminen 

 
 

Finanssituotteiden 
 valinta 

 
Päivittäistalouden  

hallinta 
 

 
Talouden  

suunnittelu 

Nuoren  
taloudellinen 

osaaminen 
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4 METODOLOGIA 
 
 
Metodologia eli menetelmäoppi keskittyy niihin keinoihin, joita tarvitaan tie-
don hankkimiseen ympäröivästä maailmasta (Denzin & Lincoln 1994, 183). Me-
todologiaa ei yleensä nähdä oikeana tai vääränä, vaan se on joko enemmän tai 
vähemmän hyödyllinen ja käyttökelpoinen, yleinen tutkimusaiheen tai ilmiön 
lähestymistapa (Silverman 2000, 77, 79). Metodologia nähdään siis teoreettisena 
tarkasteluna koskien tutkimustyön rakentumista, välineitä ja perusteluita (Var-
to 2005, 195). 
 
 
4.1 Laadullinen tutkimus 
 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän 
kuvaaminen ja tulkitseminen. Tällaisen lähestymistavan taustalla on ajatus, että 
todellisuus on moninainen, jolloin tutkimuksen kohdetta pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009, 161.) Ihmistä tutkit-
taessa suositaan laadullisia menetelmiä, sillä tutkittavat merkitykset ja näiden 
kietoutuneisuus ilmenevät laatuina, joita ihmisillä, heidän toiminnallaan ja kult-
tuurin ilmiöillä on. Näitä laatuja kvantifioitaessa sovellettaisiin rationalisointia 
ja idealisointia, jolloin niiden sisältö olisi vaarassa kadota. (Varto 2005, 14.) Kva-
len (1996) mukaan laadullinen tutkimus voidaan nähdä progressiivisena ja 
määrällinen tutkimus tietyllä tapaa rajoittavana metodina, sillä väitetään, että 
laadullinen tutkimus suhtautuu ymmärtäväisemmin tutkimustilanteisiin, joissa 
on mukana ihmisiä. Tällöin aineiston keruuseen kuuluu empaattinen dialogi 
tutkittavien kanssa, jolloin tilanteella voi jopa parhaimmassa tapauksessa olla 
positiivinen vaikutus tutkimukseen osallistuviin ihmisiin. Laadullinen tutki-
mushaastattelu on ainutlaatuisen herkkä ja voimakas tapa tavoittaa kokemuk-
sia ja merkityksiä tutkittavien elämästä. (Kvale 1996, 70.) Laadullisen tutkimuk-
sen tarkoituksena on selvittää ihmisten ajatusmaailmaa, tunteita ja mielipiteitä 
sekä päästä tarkastelemaan asioita heidän näkökulmastaan. Laadullista aineis-
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toa kerätään, jotta saadaan lisää tietoa asioista, joita ei suoraan voida havain-
noida tai mitata. (Aaker 2007, 189.) 

Laadulliselle tutkimukselle on usein ominaista vähitellen tapahtuva tutkit-
tavan ilmiön käsitteellistäminen, eikä niinkään etukäteen hahmotellun teorian 
testaaminen. Aineiston keruun ja teorian kehittämisen vuorovaikutteisuutta 
pidetään luonnollisena. Laadullinen tutkimusprosessi voidaan siten myös miel-
tää eräänlaisena tutkijan oppimisprosessina, jossa koko tutkimuksen ajan pyri-
tään kasvattamaan tietoisuutta tutkimusilmiöstä ja sitä ohjaavista tekijöistä. 
(Kiviniemi 2007, 74–76.) 
 
 
4.2 Fokusryhmät 
 
 
Tässä haastattelututkimuksessa hyödynnettiin tutkimusmetodina fokusryhmiä. 
Fokusryhmät ovat tiettyyn aihealueeseen perehtyviä keskusteluryhmiä, jossa 
ryhmätilanne on fokusoitunut eli kohdistunut tiettyihin kollektiivisiin aktivi-
teetteihin esimerkiksi keskustelujen tai erilaisten materiaalien tarkastelun ja 
arvioinnin muodossa (Kitzinger & Barbour 1999, 4). Tutkimuksessa haastatellut 
nuoret pyrittiin saamaan fokusryhmien avulla keskustelemaan taloudellisen 
osaamisen edistämisen vastuurooleista. Nuoret saivat lisäksi arvioitavakseen 
talouden toimijoiden verkkomateriaaleja. Fokusryhmien hyödyntämisen etuna 
nähdään, että sitä kautta voidaan haastatella henkilöitä, jotka olisivat mahdolli-
sesti haluttomia yksilöhaastatteluihin. Toisinaan ryhmässä voi syntyä myös 
kriittisempiä kommentteja kuin yksilöhaastatteluissa. Fokusryhmään voidaan 
rohkaista osallistumaan sellaisia henkilöitä, jotka ajattelevat, ettei heillä ole tar-
peeksi asiantuntemusta tai sanottavaa aiheesta. (Eriksson & Kovalainen 2008, 
178.) Nämä ajatukset sopivat tämän tutkimuksen osalta metodin valintaperuste-
luiksi. Taloudellinen osaaminen ja sen edistämiseen liittyvät vastuuroolit osoit-
tautui ajoittain hankalaksi aiheeksi herättää keskustelua nuorten välille, sillä 
osa haastatelluista ei kokenut aihetta itselleen kovin läheiseksi tai sellaiseksi 
asiaksi, joista heillä olisi esittää selkeitä näkemyksiä.  

Vaikka fokusryhmä on haastattelumetodina vanha keksintö, yleistyivät ne 
useilla tieteenaloilla vasta 1990-luvulla. Fokusryhmä-menetelmä on laadullisen 
aineiston keruutapa, jossa kootaan usein noin 6–8 henkeä vapaamuotoisiin 
ryhmäkeskusteluihin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin saamaan kuusi henkilöä 
kerrallaan ryhmäkeskusteluun. Keskustelua käydään yleensä tietyn aiheen ja 
kysymysten ympärillä ja tutkija toimii keskustelussa eräänlaisena puheenjohta-
jana, joka huolehtii keskustelun etenemisestä ja varmistaa, että kaikki ryhmän 
jäsenet osallistuvat keskusteluun mahdollisimman täysipainoisesti. Vaikka fo-
kusryhmiin viitataan myös termillä ryhmähaastattelu, fokusryhmän vetäjän 
tarkoituksena ei ole kysellä jokaiselta keskustelijalta erikseen kysymyksiä, vaan 
pikemminkin pyrkiä huolehtimaan ryhmäkeskustelun ylläpitämisestä. (Wilkin-
son 2011, 168–169.)  
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Suurin osa fokusryhmiä menetelmänä hyödyntävistä tutkimuksista käyt-
tää jonkinlaista sisältöanalyysia, joka yksinkertaisimmillaan pyrkii löytämään 
aineistosta jonkinlaisia toistuvia ilmentymiä, kuten teemoja tai merkityksiä. 
Kun määrällisen sisältöanalyysin tulokset esiintyvät numeerisessa muodossa, 
esitetään laadullisessa sisällöllisessä analyysissä tulokset havainnollistavina 
aineiston sitaatteina. Kvalitatiivisesta sisältöanalyysistä käytetään myös nimi-
tystä temaattinen analyysi, jossa voidaan hyödyntää sitaatteja tekstiin sisällytet-
tyinä. (Wilkinson 2011, 171–173.) Tässä tutkimuksessa aineistosta etsittiin sisäl-
töanalyysin tavoin tutkittavan aiheen kannalta olennaisia asioita sekä tarkastel-
tiin aineistossa toistuvia ilmiöitä. Tutkimuksen tulosten raportoinnin yhteydes-
sä esitetään muutamia sitaatteja haastatteluaineistosta tulosten havainnollista-
miseksi. Fokusryhmien sisällöllistä analyysiä hyödyntäen tutkimukseen osallis-
tujien puhe voidaan Wilkinsonin (2011) mukaan nähdä eräänlaisena pääsynä tai 
ikkunana heidän ajatteluunsa, ymmärrykseensä ja uskomuksiinsa käsiteltävään 
aiheeseen liittyen. Tutkittavien itsensä kertomien (self-report) asioiden avulla 
pyritään selvittämään heidän kognitioitaan, eli uskomuksia, asenteita ja mielipi-
teitä, joiden oletetaan kumpuavan heidän puheestaan ja joihin tutkijoiden on 
muutoin vaikea päästä käsiksi. (Wilkinson 2011, 174.) 

Tutkimuksen haastattelurunko suunniteltiin ryhmäkeskustelua ohjaavaksi 
liiallista yksityiskohtaisuutta kysymysten tasolla kuitenkin välttäen. Kysymys-
ten muotoilu on erittäin olennaista haastattelun onnistumisen kannalta (Stewart 
et al. 2007, 61). Haastatteluissa pyrittiin kuitenkin aina tarvittaessa esittämään 
sama asia uudestaan eri tavoin, mikäli kysymysten muotoilu oli johtanut vää-
rinymmärryksiin tai vastausta kysymykseen ei oltu saatu. Solatien (2001) mu-
kaan hyvä haastattelurunko on suunniteltu tutkittavan asiakokonaisuuden vaa-
timalla tavalla antaen myös mahdollisuuden syventyä rungon ulkopuolelta 
nouseviin asioihin. Runkoa ja sen järjestystä ei tarvitse välttämättä noudattaa 
orjallisesti. Tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa edettiinkin pitkälti kes-
kustelijoiden ehdoilla ja usein asioita käsiteltiin laajemmin sitä mukaa, kun 
haastateltavat niitä itse toivat esille. Parhaimmillaan tutkijan ei tarvitse kuin 
esittää alkukysymykset ja muutamia väli- ja tarkennuskysymyksiä ja haastatel-
tavat tuovat asioita esille omaehtoisesti ja oma-aloitteisesti. Tämä on Solatien 
mukaan kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö, mikä huomattiin myös täs-
sä tutkimuksessa. Vain muutamassa ryhmässä keskustelijat innostuivat puhu-
maan keskenään siten, ettei jatkuvaa ohjausta tarvittu. Tämänkaltaisen haastat-
telutilanteen aikaansaaminen edellyttää hyviä ja aktiivisia keskustelijoita sekä 
kokenutta tutkijaa, joka saa luotua keskustelua aktivoivan ilmapiirin, saa kes-
kustelijat rentoutuneiksi ja kykenee pitämään keskustelun oikeassa aiheessa. 
(Solatie 2001, 30–31.) Huolellisestikin suunniteltu keskustelurunko elää tutki-
muksen mukana ja sitä voidaan joutua muokkaamaan matkan varrella, jos esi-
merkiksi huomataan, etteivät tietyt kysymykset toimi tai herätä toivotunlaista 
keskustelua (Solatie 2001, 40). Ensimmäisten haastatteluryhmien jälkeen haas-
tattelurunkoa hieman muokattiinkin käsiteltyjen tehtävien järjestystä muutta-
malla sekä joitakin harhaanjohtavia sanamuotoja tarkistamalla. Kysymyksiä 
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lisäksi tarkennettiin ja tehtäviä muokattiin siten, että keskustelua saatiin pa-
remmin luotua ja ohjattua haluttujen aiheiden ympärille.  

Fokusryhmiä voidaan Morganin (2001) mukaan jaotella strukturoituihin ja 
vähemmän strukturoituihin lähestymistapoihin. Strukturoidut haastattelut ovat 
tarkemmin suunniteltuja ja ajoitettuja ja ryhmän vetäjällä on hallitsevampi rooli 
keskustelun etenemisessä, kun taas vähemmän strukturoidussa haastattelussa 
kysymykset ovat yleisemmällä tasolla, keskustelu voi rönsyillä keskustelijoiden 
mukana uusiin suuntiin ja haastateltavat keskustelevat vapaammin keskenään. 
(Morgan 2001, 147.) Tässä tutkimuksessa käydyissä fokusryhmäkeskusteluissa 
voidaan nähdä piirteitä molemmista tavoista. Tavoitteena oli strukturoidumpaa 
haastattelutapaa mukaillen saada vastauksia etukäteen mietittyihin kysymyk-
siin, mutta ajankäytöllisesti haastattelut etenivät joustavasti ryhmän keskuste-
luinnokkuutta mukaillen. Keskustelut olivat yleensä pitkälti ryhmän vetäjien 
ohjaamaa ja haastateltavat osoittivat puheensa useimmiten enemmänkin haas-
tattelijoille kuin toisilleen. Tämä on Morganin (2001) mukaan luonnollista tilan-
teessa, jossa haastateltavat eivät koe keskustelunaihetta itselleen kovin läheisek-
si tai helpoksi. Tämänkaltaisissa tilanteissa ryhmän vetäjä joutuu ponnistele-
maan saadakseen keskustelun käyntiin ja pysymään aiheessa. (Morgan 2001, 
147.) Osassa tutkimuksen haastatteluista keskusteluilmapiiri oli melko niuk-
kasanainen ja hieman turhautunutkin, mihin oli luultavasti syynä se, että osa 
haastateltavista koki aiheesta keskustelemisen haastavaksi.  

Fokusryhmätutkimuksissa käytetään Solatien (2001) mukaan hämmästyt-
tävän harvoin kysymyslomaketta apuvälineenä. Lomake tarjoaa kuitenkin 
haastateltaville mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä ilman, että muita 
mielipiteitä on vielä tuotu esiin. Lomake myös ikään kuin pakottaa jokaisen 
muodostamaan mielipiteen asiasta, eivätkä he siten vain ajaudu myötäilemään 
ensimmäisenä mielipiteensä ääneen sanonutta. (Solatie 2001, 40.) Tässä tutki-
muksessa hyödynnettiin lomakkeita kahden tehtävän tukena. Tällä tavoin py-
rittiin ensinnäkin varmistamaan, että kaikilta osallistujilta saatiin mielipiteet 
käsiteltyyn asiaan. Toisaalta lomakkeiden täyttäminen tarjosi nuorille mahdolli-
suuden keskustella ja neuvotella näkemyksistään aluksi vapaammin pareittain 
lomakkeen äärellä, minkä jälkeen keskustelua jatkettiin koko ryhmän välillä.   
 
 
4.3 Projektiiviset tekniikat 
 
 
Fokusryhmäkeskusteluissa hyödynnettiin erilaisten tehtävien muodossa projek-
tiivisia tekniikoita, jotka mahdollistavat epäsuorien kysymysten hyödyntämisen 
(Will et al. 1996, 43). Aakerin et al. (2007) mukaan projektiivisia tekniikoita käy-
tetään, kun on syytä olettaa, että haastateltavat eivät haluaisi tai osaisi vastata 
mielekkäällä tavalla suoriin kysymyksiin koskien esimerkiksi syitä tietynlaiselle 
käytökselle tai asenteille tai asioiden merkityksiä heille itselleen. Haastateltavat 
saattavat olla epätietoisia tunteistaan tai mielipiteistään, haluttomia myöntä-
mään asioita, jotka ovat ristiriidassa heidän omakuvansa kanssa. Tällöin heidän 
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vastauksistaan on taipumus muokkautua järkeistettyjä ja sosiaalisesti hyväksyt-
täviä. Jotkut haastateltavat saattavat myös pelätä olevansa liian kriittisiä, jolloin 
he jättävät todelliset asenteensa ja mielipiteensä ilmaisematta. (Aaker et al. 2007, 
204.) Asianmukainen projektiivisten tekniikoiden hyödyntäminen sallii haasta-
teltavien ilmaista tunteitaan, ilman että he kokevat loukkaavansa muita tai ylit-
tävänsä kohteliaisuuden rajoja (Will et al. 1996, 39). Projektiivisia tekniikoita 
hyödyntäen voidaan saada vastauksia, joita suoremmilla kysymyksillä ei saada. 
Parhaimmillaan näillä tekniikoilla herätetään uusia ajatuksia ja kuvataan haas-
tateltavien tiedostamatonta maailmaa. (Solatie 2001, 44.) Taloudellista osaamis-
ta ja siihen liitettäviä vastuurooleja käsittelevän tutkimuksen puitteissa koet-
tiinkin järkeväksi hyödyntää näitä tekniikoita, jotta haastateltavat voitaisiin 
saada avoimemmin kertomaan ajatuksistaan ja näkemyksistään.  

Tutkimushaastatteluissa hyödynnettiin sekä case study- että third-person-
tyyppisiä projektiivisia tekniikoita. Case study –tekniikkaa hyödyntäen haasta-
teltavat saivat ratkaistavakseen tilanteen, jossa henkilö X kaipasi taloudellista 
apua tai neuvontaa ja haastateltavien tuli ehdottaa ratkaisuja tälle henkilölle. 
Third person –tekniikan avulla haastateltavia pyydettiin kertomaan sivullisen, 
niin sanotun kolmannen henkilön näkökulmasta, kuinka tiettyjä, tässä tapauk-
sessa taloudellisia, ominaisuuksia omaava henkilö toimii tai ajattelee. Tällä ta-
voin haastateltavat pyrittiin saada projisoimaan eli heijastamaan omia asentei-
taan tähän todelliseen tai kuvitteelliseen henkilöön ja paljastamaan siten omat 
todelliset tuntemuksensa. (Aaker et al. 2007, 207–208.) 
 
 
4.4 Aineiston kerääminen 
 
 
Tutkimuksen aineiston keruu tapahtui toukokuun ja lokakuun 2011 välillä eri 
puolilla maata lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ryhmähaastatteluiden 
avulla. Tavoitteena oli haastatella noin kuutta nuorta kerrallaan, mutta aina 
ryhmää ei poissaolojen tähden saatu täytettyä. Haastatteluja oli suorittamassa 
kaksi tutkijaa. Oppilaitokset valikoituivat tutkimushankkeen johtoryhmäläisten 
kontaktien perusteella. Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan mahdollisimman 
erityyppisiä ja kooltaan erisuuruisia kouluja. Mukaan valittiin oppilaitoksia, 
joissa lukio-opintojen lisäksi oli myös ammatillista koulutusta, sillä tarkoituk-
sena oli tavoittaa koulutaustaltaan mahdollisimman erilaisia nuoria. Haastatte-
luryhmiin saatiin kuitenkin vain vähän ei-lukiotaustaisia nuoria. Tutkimuksen 
kohderyhmänä ovat 15–20-vuotiaat nuoret, joten myös haastatteluihin pyrittiin 
rekrytoimaan tämän ikäluokan edustajia. Eräässä toisen asteen oppilaitoksessa 
osa haastateltavista oli kuitenkin myös yli 20-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan haas-
tatteluja suoritettiin neljällä paikkakunnalla, viidessä eri oppilaitoksessa ja haas-
tatteluryhmiä kertyi yhteensä 31. 

Haastattelutilanne aloitettiin lyhyellä tutkimusta esittelevällä ja fokus-
ryhmätilannetta pohjustavalla alkujohdannolla, jossa haastateltavat pyrittiin 
motivoimaan keskusteluun osallistumiseen. Varsinainen haastattelu aloitettiin 
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lämmittelykierroksella, jossa osallistujia pyydettiin esittäytymään ja kertomaan, 
milloin viimeksi, kenen kanssa ja mihin liittyen he olivat viimeksi keskustelleet 
rahankäytöstä tai raha-asioista. Näin osallistujat pääsivät itse mahdollisimman 
nopeasti ääneen, keskustelun aloituksen toivottiin helpottuvan ja haastateltavil-
ta saatiin nauhalle ääninäytteet.  

Haastatteluiden tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään haastateltavien nä-
kemyksiä siitä, mitä he ylipäätään ymmärtävät taloudellisella osaamisella. 
Haastateltaville esitettiin taloudellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi heidän oli 
etsittävä internetistä tietoa. Tarkoituksena oli projektiivisia tekniikoita hyödyn-
täen selvittää paitsi nuorten tekemiä taloudellisia valintoja myös heidän käyt-
tämiään tietolähteitä erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja heidän käsityksiään 
eri tahojen vastuista liittyen tiedontarjoamiseen ja -tuottamiseen. Seuraavaksi 
heitä pyydettiin määrittelemään henkilö, jolla on hyvät taloustaidot ja joka on 
hyvä raha-asioiden hallinnassa sekä päinvastaisesti sellainen henkilö, jolla on 
huonot taloustaidot ja joka on huono raha-asioiden hallinnassa. Kolmannessa 
tehtävässä nuoria pyydettiin kuvion avulla pohtimaan taloudellisen ympäris-
tön toimijoiden tehtäviä nuoren taloudellisen osaamisen edistämiseksi.  Lopuk-
si oppilaita pyydettiin arvioimaan valittua verkkomateriaalia.  
 
 
4.5 Aineiston analyysi 
 
 
Kaikkein ongelmallisinta laadullisessa tutkimuksessa on usein aineiston ana-
lyysi. Laadullisen tutkimuksen analyysilla pyritään tiivistämään aineisto kadot-
tamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota eli pyritään luomaan hajanai-
sesta aineistomassasta mielekäs ja selkeä kokonaisuus, jolloin informaatioarvo 
kasvaa. (Eskola & Suoranta 2008, 137.) Alasuutari (1999) määrittelee laadullisen 
analyysin koostuvan kahdesta vaiheesta; havaintojen pelkistämisestä ja arvoi-
tuksen ratkaisemisesta. Aluksi pelkistämisvaiheessa aineistoa tarkastellaan tie-
tystä valitusta metodologisesta näkökulmasta, minkä jälkeen havainnot pyri-
tään yhdistämään joukoiksi, joihin tiettyjen sääntöjen voidaan katsoa pätevän. 
Havaintojoukoista pyritään lopulta tekemään tulkintoja eli ratkaisemaan aineis-
ton arvoitus. (Alasuutari 1999, 39–40, 44.) Tulkintojen perustana tulisi olla mer-
kityksen koherenssi eli ymmärtämisen kokonaisuuden huomioiminen. Tutkit-
tavan maailma rakentuu merkityksistä ja merkityskokonaisuus määrää osien 
merkityksen. Osia eriteltäessä tulee niitä aina vertailla kokonaisuuteen, jotta 
merkitykset pysyvät oikeassa suhteessa. (Varto 2005, 93–94.) 

Miles & Huberman (1994) näkevät laadullisen aineiston analyysin koostu-
van kolmesta vaiheesta: Aineiston pelkistämisestä, aineiston esittämisestä sekä 
johtopäätösten tekemisestä ja niiden varmentamisesta. Pelkistämisellä viitataan 
prosessiin, jossa valikoidaan, keskitytään ja yksinkertaistetaan kiinnostavia 
poimintoja aineistosta. Jonkinlaista pelkistystä tapahtuu jo ennen aineiston ke-
ruuta kysymysten suunnittelun ja metodivalintojen muodossa. Aineiston käsit-
telyn yhteydessä suoritetaan koodausta ja pyritään löytämään teemoja. Tämän-
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kaltainen pelkistäminen nähdään osana analyysiä ja niiden taustalla olevista 
tutkijan tekemistä päätöksistä voidaan käyttää nimitystä analyyttiset valinnat. 
Aineiston esittäminen eli aineiston saattaminen sellaiseen muotoon, että siitä 
voidaan vetää johtopäätöksiä tarkoittaa pelkistetyn aineiston esittämistä esi-
merkiksi taulukoiden, kaavioiden tai matriisien muodossa. Näiden tehtävänä 
on koota järjestetty informaatio ymmärrettävään, tiiviiseen muotoon, jolloin 
aineiston tarkastelu helpottuu. Myös tämä on osa analyysiprosessia, ei erillinen 
toimenpide. Johtopäätökset ja niiden varmentaminen ovat analyysiprosessin 
viimeinen vaihe. Aineiston keruuvaiheesta lähtien tutkija alkaa pohtia, mitä eri 
esille nousevat asiat tarkoittavat, ja alkaa nähdä aineistossa säännönmukai-
suuksia, toistuvia rakenteita, selityksiä ja kausaalisuuksia. Taitava tutkija pitää 
näitä päätelmiä kuitenkin vain alustavina ja säilyttää avoimuuden ja kyseen-
alaistavan suhtautumisen viimeisiin päätelmiin saakka. Analysoinnin varmen-
tamisvaiheessa päätelmiä pyritään testaamaan, jotta niiden luotettavuudesta 
voidaan päästä varmuuteen. (Miles & Huberman 1994, 10–11.) Pääpaino tässä 
tutkimuksessa on aineiston analyysissä. Kirjallisuuskatsaus nähdään siten ai-
neistoa tukevana, ei niinkään aineistoanalyysiä johdattelevana.  

4.5.1 Koodaus 

Aineiston keruun jälkeisinä kuukausina haastattelut litteroitiin sanatarkasti, 
minkä jälkeen aineisto koodattiin värikoodien avulla hyödyntäen mm. Atkin-
sonin et al. (2006) luomaa jaottelua. Tämän teorian mukaisesti kuluttajien ta-
loudellinen osaaminen jaetaan neljään osa-alueeseen; raha-asioiden hallintaan, 
oman talouden suunnitteluun, finanssituotteiden valitsemiseen sekä ajan tasalla 
pysymiseen. Litteroidusta haastatteluaineistosta koodattiin värien, maalausten 
ja alleviivauksien avulla myös muita asioita, joita haluttiin selvittää, kuten 
nuorten käsityksiä eri tahoista, jotka tarjoavat tietoa ja apua talous- ja raha-
asioissa, eri tahoille kuuluvista tehtävistä nuorten taloudellisen osaamisen edis-
tämisessä sekä niistä kanavista ja tavoista, joiden avulla nuorten taloudellista 
osaamista voidaan pyrkiä edistämään.    

Koodaus on osa analysointiprosessia, jossa erotellaan ja liitetään yhteen 
kerätyn aineiston osia. Koodit ovat merkintöjä, joita annetaan tietyille merki-
tysyksiköille, ja niiden avulla voidaan kategorioida haluttuja tutkimuksessa 
esiin nousevia teemoja. Tutkija valitsee siten tietylle koodille kontekstin määrit-
tämän merkityksen riippuen tutkittavasta asiasta ja käytetystä tutkimuslogii-
kasta. (Miles & Huberman 1994, 56–57.) Koodit yhdessä selitteidensä kanssa 
ovat siten tulkintojen jäsennys. Niiden voidaan ajatella olevan litteroidun teks-
tin sisään kirjoitettuja muistiinpanoja, joita tietyille tekstin kohdille on annettu 
tulkinnoiksi. Aineiston koodauksessa on siten kyse aineiston pilkkomisesta 
helpommin tulkittaviin osiin. (Eskola & Suoranta 2008, 154–155.) 

4.5.2 Teemoittelu 

Teemoittelusta puhutaan silloin, kun tutkimusaineistosta nostetaan esiin tutki-
musongelmaa valaisevia teemoja ja pyritään löytämään ja erottelemaan sen 
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kannalta olennaiset aiheet. Teemoittelu nähdään suositeltavana analyysitapana 
käytännöllisten ongelmien ratkaisemisessa, jolloin aineistosta voi poimia tutki-
musongelman kannalta relevanttia tietoa. (Eskola & Suoranta 2008, 174, 178.) 
Tässä tutkimuksessa teemoittelu muodostettiin koodauksen avulla eli kunkin 
muodostetun teeman alle koottiin haastatteluista ne kohdat, joiden nähtiin liit-
tyvän kyseiseen teemaan. Tulokset osiossa esitetään teemojen käsittelyn yhtey-
dessä sitaatteja haastatteluista. Näiden näytepalojen on tarkoitus antaa havain-
nollistavia esimerkkejä ja olla ikään kuin todisteena siitä aineistosta, mihin ana-
lyysi pohjautuu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
 
4.6 Tutkimusprosessin ja tutkimustulosten laadukkuus 
 
 
Laadullista tutkimusta on kritisoitu luotettavuuskriteereiden hämäryydestä, 
mikä johtuu osittain siitä, että aineistoin analyysivaihetta ja luotettavuuden ar-
viointia on vaikeaa, toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, tarkasti erottaa 
toisistaan (Eskola & Suoranta 2008, 208). Laadullinen tutkimus on pitkälti tutki-
jan omaan tulkintaan, järkeilyyn, päättelykykyyn sekä intuitioon perustuvaa, 
sillä päätelmien tekoon voi samankin aineiston kohdalla olla monta tapaa (Met-
sämuuronen 2006, 82). Tutkija on itse tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline 
ja siten myös pääasiallinen luotettavuuden kriteeri, jolloin luotettavuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon koko tutkimusprosessi. Tämän johdosta laadulliset 
tutkimusraportit ovat usein henkilökohtaisempia ja enemmän omaa pohdintaa 
sisältäviä. (Eskola & Suoranta 2008, 210.) 

Aineiston keruuvaiheessa laadukkuutta voidaan tavoitella panostamalla 
etukäteen haastattelurungon suunnitteluun ja hiomiseen, sekä varmistamalla 
haastattelun teknisen puolen eli nauhureiden ja säätöjen toimivuus. Aineiston 
käsittelyn laatu varmistetaan parhaiten mahdollisimman pian haastattelun jäl-
keen tapahtuvalla litteroinnilla, jonka haastattelijana toiminut tutkija itse suorit-
taa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 184–185.) Näiden laatukriteerien voidaan nähdä 
toteutuvan tässä tutkimuksessa. Haastatteluja varten laadittiin etukäteen haas-
tattelurunko (Liite 1), jota myös ensimmäisten haastattelujen perusteella fokus-
ryhmämetodin idean mukaisesti hieman hiottiin jatkoa varten. Haastattelutilan-
teissa oli käytössä neljä nauhuria, joista kolme oli varattu pari keskusteluille ja 
yksi koko ryhmän keskusteluille. Näin myös haastateltavien parikeskustelut 
saatiin tallennettua nauhalle. Haastattelutilanteiden jälkeen haastattelijana toi-
minut tutkija suoritti itse kaikki litteroinnit koko haastatteluaineistosta. Litteroi-
tua tekstiä kertyi yhteensä lähes 500 sivua.  

Reliabiliteetti ja validiteetti ovat muodollisia termejä, joilla perinteisesti 
tutkimuksen luotettavuutta määriteltäessä viitataan tutkimuksen objektiivisuu-
teen ja uskottavuuteen (Peräkylä 2011, 366). Tutkimuksen reliaabeliudesta pu-
huttaessa tarkoitetaan perinteisesti mittaustulosten toistettavuutta ja validiudel-
la käytetyn tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä tutkija on halun-
nut mitata. Erityisesti laadullisissa tutkimuksissa nämä käsitteet ovat saaneet 
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kuitenkin erilaisia tulkintoja. (Hirsjärvi et al. 2009, 231–232.) Tutkimushaastatte-
lun yhteydessä Hirsjärvi & Hurme (2001) määrittelevät reliaabeliuden tarkoit-
tavan sitä, että samoja henkilöitä tutkittaessa saadaan kahdella tutkimuskerralla 
samat tulokset. Reliaabeliutta voidaan myös parantaa, jos prosessissa on muka-
na kaksi eri arvioitsijaa ja he päätyvät samankaltaiseen tulokseen. (Hirsjärvi & 
Hurme 2001, 186.) Tässä tutkimuksessa ryhmähaastatteluissa toimi haastatteli-
joina aina kaksi henkilöä. Laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius koskee siten 
enemmänkin tutkijan toimintaa kuin haastateltavien vastauksia. Reliaabeliudel-
la tarkoitetaan sitä, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on, onko 
käytettävissä oleva aineisto otettu kokonaisuudessaan huomioon ja aineisto 
litteroitu oikein. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189.) Laadullisessa tutkimuksessa 
reliaabeliuden käsitteellä viitataan Flickin (2007) mukaan siten menettelytapo-
jen suuntaan. Pyrkimyksenä on saattaa aineiston tuottamisprosessia läpinäky-
vämmäksi niin, että sekä lukijat että tutkijat itse pystyvät tarkistamaan, mikä on 
haastateltavien toteamaa ja milloin kyseessä on tutkijan tekemää tulkintaa. Tä-
hän pyritään tarkalla litterointiohjeiden noudattamisella, tarkalla suorien laina-
usten ja tutkijan omien muotoilujen erottamisella sekä tutkimusprosessin ref-
lektoinnilla. (Flick 2007, 16.) Haastatteluaineisto on tässä tutkimuksessa litteroi-
tu sanatarkasti. Fokusryhmätilanne on pyritty kuvaamaan tarkasti alaluvussa 
4.4 Aineiston kerääminen, jotta lukijalle olisi tutkimuksen suorittamisesta muo-
dostettavissa mahdollisimman tarkka käsitys ja ymmärrys. Tutkimusraportissa 
esitetään tulosten yhteydessä lisäksi muutamia suoria lainauksia litteroidusta 
haastatteluaineistosta eräänlaisena havainnollistavana tukena aineiston analyy-
sille.  

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan havaintojen tulkintaa ja sitä, tu-
keeko aineisto tutkijan tekemiä päätelmiä ja ovatko päätelmät mielekkäitä ai-
empiin tutkimuksiin verrattuna (Peräkylä 2011, 365). Jos tutkimuksen tulos vas-
taa hyvin sille asetettuja päämääriä ja tutkimuskohdetta, voidaan tutkimus kat-
soa päteväksi. Tutkimuksessa tehtävien päätelmien, jotka esitetään tutkimustu-
loksina, täytyy syntyä tematisoidusta kokonaisuudesta, ei muualta. (Varto 2005, 
167–168.) Tutkijan täytyy kyetä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt siihen 
luokitteluun ja tutkittavien maailman kuvaukseen juuri siten kun hän on sen 
tehnyt. Tästä käytetään nimitystä rakennevalidius. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
189.) Tutkimusmenetelmän validiteetti taas määräytyy sen mukaan, kuinka 
hyödyllisiä ja mielenkiintoisia tuloksia sen avulla saavutetaan. Fokusryhmien 
kasvava suosio ja laaja-alainen hyödynnettävyys voidaan nähdä merkkeinä siitä, 
että menetelmä mahdollistaa validiteetin saavuttamisen. (Stewart et al. 2007, 
166.) Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten voidaan nähdä olevan samansuun-
taisia, kuin aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella esitetyt näkemykset. 
Tästä osoituksena johtopäätökset osiossa esitetään päätelmien yhteydessä viit-
tauksia tutkimusraportin kirjallisuuskatsaukseen niiltä osin, kuin samankaltai-
sia näkemyksiä ja ilmiöitä tämän tutkimuksen valossa on nähtävissä.  

Miles & Huberman (1994) määrittävät tutkimuksen laadukkuudelle viisi 
standardia. (1) Ensimmäinen kriteeri on tutkimuksen objektiivisuus ja todennet-
tavuus, joilla tarkoitetaan mahdollisimman avointa ja neutraalia tutkimusta kil-
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pailevatkin selitykset huomioiden sekä mahdollisten vääristymien peittelemä-
töntä kuvaamista.  Tutkimuksessa on pyritty avoimuuteen kaikissa vaiheissa. 
Tutkimuksen tarkoituksena onkin ollut selvittää nimenomaan nuorten omia 
näkemyksiä ja mielipiteitä tutkimusaiheesta eli antaa nuorille vapaat kädet ker-
toa ajatuksistaan taloudellisen osaamisen edistämiseen liittyen. Aineiston ana-
lysoinnissa on pyritty raportoimaan mahdollisia eri selitysvaihtoehtoja tulkitta-
ville ilmiöille. (2) Toisen kriteerin, reliabiliteetin, nähdään viittaavan läpi pro-
sessin kantavaan vakauteen ja johdonmukaisuuteen koskien sekä tutkijoita että 
tutkimusmenetelmiä. Reliabiliteetin määrittämiseen kuuluvat mm. tutkimusky-
symysten selkeys ja tutkijan roolin tarkka kuvaaminen. Tutkimuskysymykset 
on pyritty laatimaan mahdollisimman selkeästi ja ne ovat toimineet haastattelu-
tilanteissa keskustelua ohjaavina aiheina. Tutkijoiden roolia on kuvattu tutki-
musraportin metodologia-osion eri alaluvuissa laajasti. (3) Sisäinen validiteetti 
ja autenttisuus kolmantena kriteerinä viittaavat tutkimuksen totuusarvoon eli 
siihen, ovatko tutkimuksen tulokset järkeviä ja uskottavia tutkittaville tai tut-
kimuksen lukijoille. Tutkimustuloksia voidaan pitää uskottavia, sillä lähtökoh-
taisestikin tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten omia näkemyksiä ja 
määritelmiä tutkittavasta aiheesta. Haastateltaville painotettiin haastattelutilan-
teen aluksi, ettei heidän esittämiään ajatuksia jälkikäteen henkilöidä heihin it-
seensä eivätkä heidän näkemyksensä ja haastattelun aikana käydyt keskustelut 
millään lailla vaikuta heidän opiskeluarvosanoihinsa. Tällä pyrittiin varmista-
maan, että haastateltavat olisivat mahdollisimman avoimia ja rehellisiä puheis-
saan. Haastateltaville annettiin vapaus esittää myös kriittisiä näkökulmia, joita 
haastatteluissa tuotiinkin esille. (4) Ulkoinen validiteetti neljäntenä kriteerinä 
viittaa tutkimuksen merkitykseen, yleistettävyyteen ja siirrettävyyteen laajem-
massa mittakaavassa. Ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa myös, onko mahdolliset 
esteet yleistysten tekemiselle tutkittu tai tulokset yhteneviä teoriaviitekehyksen 
kanssa. Vaikka tutkimuksessa suoritettiin yhteensä 31 fokusryhmähaastattelua, 
joissa samojen teemojen havaittiin alkavan toistua siten, että aineiston katsottiin 
saturoituneen, ei laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuitenkaan kuulu yleis-
tettävyyteen pyrkiminen. Tutkimustulosten voidaan sen sijaan nähdä olevan 
samassa linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. (5) Viimeisenä kritee-
rinä on tutkimuksen hyödyntäminen ja sovellettavuus, eli mitä todellista hyö-
tyä tutkimuksesta on osanottajille, tutkijoille tai tutkimuksen hyödyntäjille. 
Tutkimuksen tulokset ovat julkisia ja siten vapaasti hyödynnettävissä. Tutki-
mus tuo julki nuorten näkemyksiä eri tahojen vastuullisuudesta taloudellisen 
osaamisen edistämisen kanaviin ja tapoihin liittyen. Tutkimuksen pyrkimykse-
nä voidaan siten nähdä paitsi tietoisuuden kasvattaminen siitä, kuinka nuoret 
itse kokevat vallitsevan tilanteen, mutta myös eräänlaisen toimintasuunnitel-
man laatiminen sen perusteella, kuinka nuoret näkevät taloudellisen osaamisen 
edistämisen parhaiten olevan järjestettävissä ja tuettavissa yhteiskunnassamme.  
(Miles & Huberman 1994, 277–279.) 
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5  TULOKSET 
 
 
Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen tulokset taloudellisen osaami-
sen määrittelyyn sekä nuorten taloudellisen ympäristön toimijoiden vastuulli-
suuskysymyksiin liittyen. Ensimmäisenä kuvataan haastateltavien näkemyksiä 
siitä, mitä taloudellinen osaaminen ja osaamattomuus tarkoittavat sekä siitä 
miten nämä ilmenevät. Luvun toisessa alaluvussa (5.2) esitetään haastateltavien 
tapoja käsitellä erilaisia taloudellisia ongelmatilanteita. Kolmannessa alaluvussa 
käydään läpi nuorten näkemyksiä talouden toimijoiden rooleista ja tehtävistä 
nuoren talousosaamisen tukemisessa.  Viimeisessä kappaleessa esitetään haas-
tateltavien mielipiteitä taloudellisen ympäristön toimijoiden tarjoamista nuoril-
le suunnatuista verkkomateriaaleista.  
 
 
5.1 Taloudellinen osaaminen 
 
 
Haastattelujen perusteella nuorten taloudellisen osaamisen kuvailu ja talous-
osaajaan määrittely voidaan nähdä Atkinsonin et al. (2006) jaotteluun peilaten 
jakautuvan neljään kategoriaan (1) päivittäistalouden hoitoon, (2) talouden 
suunnitteluun, (3) finanssituotteiden tuntemukseen ja valintaan sekä (4) ajan 
tasalla pysymiseen. 

5.1.1 Päivittäistalouden hoito 

Nuoret näkivät hyvää taloudellista osaamista määrittäväksi tekijäksi laskujen 
maksamisen hallitsemisen, menojen ja tulojen seuraamisen jonkinlaisen kulu-
päiväkirjan muodossa sekä oman rahankäytön seuraamisen siten, etteivät rahat 
tilillä yllättäen pääse loppumaan kesken. Menojen suhteuttamista tuloihin ko-
rostettiin sekä taitoa priorisoida menojaan ja tarpeitaan. Hyvän talousosaajan 
nähtiin kiinnittävän huomiota hinta-laatusuhteeseen. Muutama toi esille kestä-
vien vaatteiden ja kodinkoneiden hankkimisen, jottei vähän väliä joudu hank-
kimaan uusia kuluneiden tai rikkoutuneiden tuotteiden tilalle. Jotkut mainitsi-
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vat konkreettisena esimerkkinä taloustaidoista kauppalistojen teon kuluttami-
sen hallinnassa sekä luotettavien ostospaikkojen valitsemisen hankinnoissa. 
Taloudellisesti osaavan henkilön ominaisuuksiksi mainittiin mm. pihiys, tark-
kuus, määrätietoisuus ja järjestelmällisyys raha-asioiden suhteen.  

Vanhempien tuki oli myös osaltaan vaikuttamassa hyvien taloustaitojen 
kehittymiseen. Tärkeänä nähtiin, että vanhemmat haluavat antaa nuoren oppia 
hallitsemaan raha-asioitaan, eivätkä hoida kaikkia asioita tämän puolesta. Hy-
vän talousosaajan todettiin myös saaneen paljon tietoa kotoa. Taitava talous-
osaaminen yhdistettiin lisäksi henkilön opiskelualaan tai ammattiin, joista mai-
nittiin liiketalouden opiskelu sekä pankkivirkailijana, yksityisyrittäjänä ja talo-
ustiedon opettajana toimiminen. Eräässä ryhmässä nuoret kertoivat, että hyväs-
tä talousosaajasta tuli mieleen joko oma äiti tai että tällainen henkilö on itse äiti, 
sillä äitien kuuluu osata suoriutua hyvin ruokaostoksista ym. taloudellisista 
asioista.  
 Tuhlaaminen ja heräteostosten tekeminen nähtiin usein esimerkkeinä 
huonosta päivittäistalouden hoidosta. Huonon talousosaajan nähtiin käyttävän 
rahaa ns. vääriin asioihin sillä tavoin, että säännöllisesti maksettaviin laskuihin 
kuten vuokraan ja sähköön eivät rahat enää riitäkään. Huono talousosaaja ku-
luttaa haastateltavien mukaan kaiken saamansa rahan saman tien riippumatta 
siitä, onko hänellä tietoa seuraavasta rahantulosta. Tällaisia henkilöitä kuvattiin 
välinpitämättömiksi ja huolettomiksi kuluttajiksi, jotka ajattelevat raha-
asioidensa aina jollain tapaa järjestyvän ja toimivat tämän ajattelutavan mukai-
sesti. Huonolla talousosaajalla käsitys rahan arvosta nähtiin hämärtyneen, jol-
loin henkilö usein myös tekee huonoja ostopäätöksiä ja elää yli varojensa. 

5.1.2 Talouden suunnittelu  

Haastateltavat lukivat hyviin taloustaitoihin usein säästämisen ja pidemmän 
tähtäimen suunnitelmien tekemisen. Hyvän taloustaitajan nähtiin varautuvan 
taloudellisesti tulevaisuuteensa siten, että jos myöhemmin oma taloudellinen 
tilanne yhtäkkiä huononisi, ei kuitenkaan jäisi tyhjän päälle. Joku korosti pi-
demmän tähtäimen suunnittelun olevan pidempi kuin viikon tai kuukauden 
päähän ulottuva tulevaisuus. Hyviin taloustaitoihin katsottiin kuuluvan yli-
määräisen rahan sijoittaminen pahanpäivän varalle esimerkiksi rahastoihin.  
Osa haastateltavista pohti hyvän taloustaitajan myös osaavan lainanoton yh-
teydessä miettiä, kykeneekö varmasti maksamaan lainansa takaisin. Muutamat 
keskustelivat eläkesäästämisestä tulevaisuuteen varautumisen yhteydessä, mut-
ta totesivat myös, että eläkeasioiden miettiminen tulisi todennäköisemmin 
ajankohtaiseksi vasta opintojen jälkeisessä työelämässä.   
 Velkaantuminen nousi huonojen taloustaitojen määrittelyssä usein esille. 
Jotkut kuitenkin tunnistivat velan ottamisen välttämättömyyden tiettyjen suu-
rempien hankintojen kohdalla. Hyväksyttävän lainan ottamisen nähtiin olevan 
yhteydessä tulojen jatkuvaluonteisuuteen, jolloin lainan takaisinmaksukykyä 
voitiin pitää varmempana. Turha velkaantuminen ja lainanottaminen vääristä 
syistä tuomittiin kuitenkin huonoihin taloustaitoihin. Haastateltavien mielestä 
huonon talousosaaja ei pidä velkaantumista ongelmana eikä ymmärrä velkaan-
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tumisen riskejä ja hankkii siten itselleen mm. pikavippejä, joita saattaa lyhentää 
vielä uusilla pikavippilainoilla. Myös lyhytnäköinen suhtautuminen tulevai-
suuteen nähtiin olevan esimerkkinä huonosta taloudellisesta osaamisesta. Huo-
non talousosaajan todettiin lisäksi tuntevan kelan tukiin liittyvät asiat parem-
min kuin erilaiset säästämisvaihtoehdot. Tällaisen henkilön nähtiin elävän het-
kessä eikä hänen ajateltu säästävän tulevaisuutta varten. Huonon talousosaajan 
toimintaa kuvasi useiden haastateltavien mielestä nimenomaan suunnittelemat-
tomuus. Muutama haastateltava suhtautui velanottoon lähtökohtaisesti kieltei-
sesti kokien, ettei missään tilanteessa haluaisi olla velkaa kenelläkään. 

5.1.3 Finanssituotteiden tuntemus ja valinta 

Hyvän taloustaitajan nähtiin tietävän minne kannattaa sijoittaa ja olevan hyvin 
perillä siitä, millä tavoin rahaa kannattaa säästää. Esimerkkeinä mainittiin 
oman asunnon ostaminen, isompien yritysten osakkeet, rahastot sekä eläkesääs-
täminen. Osa näki hyvän talousosaajan laittavan kuukausipalkastaan aina tie-
tyn osan säästöön, mutta ei liian suurta osaa, jotta arkielämiseen riittäisi rahaa. 
Toisaalta osa haastateltavista suhtautui varauksellisesti sijoittamiseen, joka näh-
tiin lähinnä riskialttiina ja huonompana vaihtoehtona omalle tilille säästämiselle. 
Muutamat myös kyseenalaistivat ylipäätään sijoittamisen yhdistämisen hyviin 
taloustaitoihin ja näkivät, ettei hyvän talousosaajan pidäkään välttämättä sijoit-
taa rahojaan. Osa taas ilmaisi huolensa sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja koki, 
ettei ainakaan vielä uskaltaisi sijoittaa rahojaan osakkeisiin. He pitivät parhaana 
tulevaisuuteen varautumistapana säästämistä nimenomaan säästötileille, joista 
rahat tarpeen vaatiessa olisivat varmasti ja helposti saatavilla omaan käyttöön.  

Hyvän taloustaitajan nähtiin ymmärtävän erilaisia korkoja sekä osaavan 
vertailla erilaisia säästötapoja. Ylipäänsä vaihtoehtojen tunteminen ja ymmär-
täminen sekä itselleen parhaiden vaihtoehtojen löytäminen nousivat esille. Hy-
vällä talousosaajalla nähtiin olevan eri tarkoituksia varten useampia tilejä. Käy-
tännön kokemuksen rahan kanssa toimimisesta nähtiin edistävän taloustaitoja. 
Muutama haastateltava halusi nimenomaan erottaa kirjaoppineisuuden talous-
asioissa käytännön osaamisesta, jonka nähtiin osoittavan paremmin todellisten 
talousasioiden hallintaa. Vakuutusten hankkimisen osana taloustaitoja mainitsi 
omaehtoisesti ainoastaan muutama. 

Esimerkkinä huonojen taloustaitojen seurauksista osa haastatelluista ni-
mesi maksamattomista laskuista johtuvan maksuhäiriömerkinnän. Muutamat 
näkivät huonon talousosaajan jättävän vakuutukset hankkimatta. Huonoihin 
taloustaitoihin liittyen finanssituotteiden tuntemuksen kohdalla pohdittiin, ettei 
tällainen henkilö haastateltavien näkemyksen mukaan tutustu vaihtoehtoihin 
eikä välitä minne rahansa tallettaa ja voi siten helposti joutua muiden johdatel-
tavaksi.   

5.1.4 Ajan tasalla pysyminen 

Osa haastateltavista näki hyvien taloustaitojen tarkoittavan yleisten talouteen 
liittyvien asioiden, käsitteiden ja tahojen tuntemista. Taloustaitoihin liitettiin 
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myös se, että osaa lukea mm. sanomalehtien talousuutisia ja ymmärtää talou-
dellisia käänteitä ja talouselämän tapahtumia sekä kykenee keskustelemaan 
taloudellisista asioista.  
 

pystyt lukeen hesarii ja sit siin kerrotaan näistä kriiseistä ja muuta niin sit ymmärtää 
ne hyvin ja sit on ehkä oma mielipide näistä asioista (poika 16v.) 
 

Talouden ajankohtaisuuksien seuraaminen eli jatkuva ja aktiivinen omien tieto-
jen päivittäminen mainittiin myös muutamien haastateltavien puheessa. Hyvän 
talousosaajan nähtiin osaavan hakea tietoa ongelmatilanteissa ja tietävän, mistä 
ja miten informaatioita kulloinkin voi löytää. Hyvän talousosaamisen merkkei-
nä nähtiin lisäksi, että on ylipäätään kiinnostunut taloustiedosta ja kuluttami-
seen liittyvästä tiedosta, on itse aktiivinen hakemaan monipuolista tietoa sekä 
osaa hyödyntää näitä tietoja ja taitoja arkielämässään. Nuoret myös korostivat 
oman aloitteellisuuden merkitystä taloustaitojen kehittymisessä ja osaamisen 
karttumisessa. 

Huono taloudellinen osaaminen ilmenee haastateltavien mukaan siten, 
ettei henkilö pyri konsultoimaan muita tahoja tai hakemaan neuvoa ja tietoa 
taloudellisissa valinnoissaan, vaan toimii kenties järjen vastaisesti tunteiden 
johdattamana, hetken mielijohteesta. Huonolle talousosaajalle rahan ei ylipää-
tään ajateltu välttämättä olevan kovin tärkeä asia eikä tämän nähty juurikaan 
pohtivan omaan rahatalouden hallintaan liittyviä asioita. 

Taloudellinen osaaminen nuoren kuluttajan näkökulmasta näyttäytyy ar-
kielämässä menojen ja tulojen hallintana. Haastateltavien puheessa ilmenee 
usein myös tulevaisuuteen varautumisen ja säästämisen merkitys osana talou-
dellista osaamista. Atkinsonin et al. (2006) taloudellisen osaamisen jaottelun 
kaksi ensimmäistä kategoriaa tulevat lähes kaikissa keskusteluryhmissä esiin, 
kun taas finanssituotteiden tuntemista ja ajan tasalla pysymistä osana taloudel-
lista osaamista sivutaan keskusteluissa oma-aloitteisesti harvemmin. 
 
 
5.2 Taloudellisten tilanteiden ratkaiseminen 
 
 
Ryhmähaastatteluiden alussa haastateltaville annettiin ratkaistavaksi taloudel-
lisia valintoja edellyttävä tilanne. Heitä pyydettiin ensin pareittain keskustele-
maan tilanteeseen liittyvistä asioista ja heille annettiin mahdollisuus etsiä inter-
netistä tietoa ratkaisujensa tueksi. Haastateltavilla oli tehtävässä vastauslomak-
keet, joihin he listasivat tehtävään liittyneitä pohdintojaan sekä kuvasivat suo-
rittamaansa tiedonhakua. Tämän jälkeen tehtävää käytiin läpi vielä koko ryh-
män kesken käydyssä keskustelussa.  

5.2.1 Muutto omaan kotiin 

Ensimmäisessä tehtävässä haastateltavat pohtivat tilannetta, jossa 16-vuotias 
nuori haluaa itsenäistyä ja muuttaa lapsuudenkodista omaan talouteen. Heitä 
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pyydettiin aluksi pareittain miettimään, mitä päivittäistaloudellisia asioita uu-
dessa elämäntilanteessa ja sen aloittamisessa tulisi ottaa huomioon. Monet 
haastateltavat lähtivät keskusteluissaan liikkeelle asumiseen liittyvistä kuluista, 
joista yleisimmin mainittiin vuokran, vesi- ja sähkölaskujen maksaminen sekä 
ruokakulut. Myös viestintään liittyvät kulut kuten puhelinlasku ja tv-
lupamaksu, internet-yhteyden ja lehtitilausten kulut, tulivat usein keskusteluis-
sa esiin. Osa haastateltavista keskusteli myös matkustus- ja vaatetuskuluista 
sekä hygieniatuotteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä menoista. 
Harvemmin haastateltavat nuoret pohtivat vakuutusasioita tai esimerkiksi par-
turissa käymistä, koulukirjojen ostamista, huonekalujen ostamista, takuuvuok-
ran maksamista tai asumismuodon vaikutusta omien menojen säätelyssä. Myös 
varautuminen yllättäviin suurempiin menoihin esimerkiksi kodinkoneiden ha-
joamisen varalta tuli haastateltavien puheessa harvemmin esille. Vain muutama 
pari, joilla oli jo kokemusta työnteon ja opiskelun yhdistämisestä, pohti oman 
ajallisten resurssien riittämistä ja sitä, joutuisiko opiskelun ja työnteon ohella 
mahdollisesti luopumaan joistakin enemmän aikaa ja rahaa vaativista harras-
tuksista. Joidenkin haastateltavien keskusteluja taas sävyttivät optimistisemmat 
tulevaisuuden kuvat, joihin liittyivät mm. uusien taloudellisia resurssejakin 
vaativien harrastusten aloittaminen. 

Osa haastateltavista aloitti tilanteen tarkastelun pohtimalla menojen kat-
tamisen eli toimeentulon eri vaihtoehtoja. 16-vuotiaan nuoren tulonlähteinä 
tunnistettiin opintotuen ja muiden mahdollisten tukien lisäksi opintolainan ot-
taminen, vanhemmilta tai muilta sukulaisilta saatava taloudellinen tuki sekä 
työpaikan hankinta. Osa haastateltavista pohti sitä, missä suhteessa vanhempi-
en on hyvä tukea kotoa pois muuttanutta nuorta. Toiset näkivät kotoa lähtemi-
sen tarkoittavan täydellistä itsenäistymistä myös taloudellisesti ajatellen, kun 
taas toiset näkivät vanhempien velvollisuutena tukea ala-ikäistä lastaan. 
Useimmiten vanhemmat nähtiin kuitenkin melko itsestään selvänä tulonlähtee-
nä.  

Ne haastateltavat nuoret, jotka olivat itse jo käyneet läpi kotoa poismuut-
tamisen, osasivat kertoa tarkasti tilanteeseen liittyvistä huomioitavista asioista. 
He pitivät rahantulonlähteiden miettimistä ja menojen ja tulojen yhteensovit-
tamista ja tasapainottamista erityisen tärkeänä asiana ja näkivät käytännön asi-
oiden hoituvan siinä sivussa. Osa totesi yllättyneensä toteutuneiden menojensa 
ja erityisesti ruokaan kuluvan rahamäärän suuruudesta ja korosti siten suunnit-
telun ja säästämisen tärkeyttä.  

Tärkeinä tiedonlähteinä itsenäistyvälle nuorelle pidettiin kotia ja vanhem-
pia, joiden ajateltiin kykenevän neuvomaan, koska ovat itse aikanaan käyneet 
läpi saman. Moni haastateltava koki, ettei kodin vastuuta nuoren talouskasvat-
tamisessa voi siirtää muille tahoille ja että perusta ymmärrykselle luodaan ni-
menomaan kotona. Toisaalta koulu, yhteiskuntaopin opettaja ja opinto-ohjaaja 
nähtiin tärkeinä tiedontarjoajina erityisesti, mikäli kotoa ei ollut mahdollista 
saada tukea taloudellisen osaamisen kehittymiselle. Pankit ja kela mainittiin 
myös useasti tiedon lähteinä, joiden puoleen nuoren henkilön nähtiin voivan 
kääntyä neuvontaa tarvitessaan. Muita satunnaisemmin esille nousseita tahoja 
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olivat sosiaaliviranomaiset, nuorisotyöntekijät ja erilaiset järjestöt. Myös vertais-
tieto koettiin tärkeänä. Kaveripiiri, jolla oli jo aiempaa kokemusta tietystä asias-
ta, nähtiin tärkeänä tiedon lähteenä, josta saatava tietämys koettiin käytännön 
esimerkkinä tai sovelluksena esimerkiksi muiden toimijoiden vaikeaselkoiseksi 
koettuun informaatioon verrattuna. Internetin keskustelupalstoihin viitattiin 
myös tässä yhteydessä hyvänä tietolähteenä, josta voi saada kavereiden tapaan 
malliesimerkkejä eri aiheiden käytännön toteutuksista.  

5.2.2 Säästäminen tulevaisuutta varten 

Toisessa taloudellisen tilanteen ratkaisemistehtävässä haastateltavien tuli poh-
tia, kuinka 19-vuotias nuori voisi säästää 2000 euron lahjasumman tulevaisuut-
taan varten. Haastateltavien pohdinnoissa oli erotettavissa kaksi päälinjaa. 
Osan mielestä säästäminen toteutui parhaiten, kun rahasumman tallettaa sääs-
tötilille, mitä pidettiin parempana vaihtoehtona kuin sijoittamista. Käyttötilistä 
erillisellä säästötilillä rahojen koettiin olevan turvassa ja kasvavan korkoa, kun 
taas osakkeissa kiinni olevat rahat saattaisi hyvinkin menettää. Haastateltavat 
suorittaisivat vertailua pankkien välillä siitä, missä saisi säästösummalleen par-
haan koron ja mihin pankkiin raha siten olisi järkevintä tallettaa. Säästötililtä 
rahat olisivat lisäksi tarpeen vaatiessa helposti saatavilla. 
 Osa haastateltavista sen sijaan ajatteli, ettei rahoja inflaation tähden tulisi 
säilyttää pankkitilillä. He näkivät parempina vaihtoehtoina rahojen sijoittami-
sen osakkeisiin tai erilaisiin rahastoihin. Vaihtoehtoina tarjottiin myös vakuu-
tus- ja eläkesäästämistä. Toisaalta sijoittamiseen epäilevästi suhtautuvat pohti-
vat, että nuorella henkilöllä ei välttämättä ole riittävästi tietoa, jotta sijoittami-
seen liittyviltä riskeiltä voisi suojautua.  
 Nuoret pohtivat myös arvometallien hankintaa kuten kullan tai taidekap-
paleiden, joiden arvo tulisi todennäköisesti nousemaan. Jotkut pitivät käyttöta-
varoiden kuten astioiden hankintaa järkevänä, sillä niistä nuoren nähtiin hyö-
tyvän tulevaisuudessaan. Maan tai metsäalueen ostamista ja asuntosäästämistä 
tarjottiin myös rahankäyttökohteina. Muutamat olivat lisäksi sitä mieltä, että 
rahat voisi hyvin pitää kotona sukanvarressakin. Muutama järkeili, että tulevai-
suuden työelämässä rahaa olisi kuitenkin nykyhetkeä enemmän käytössä, jol-
loin lahjarahat olisi viisainta ottaa saman tien käyttöön. Ajokortinkin hankki-
minen rahoilla nähtiin hyvänä hankintana tulevaisuutta ajatellen. 
 Vanhemmat ja pankit koettiin hyvinä säästämiseen ja sijoittamiseen liitty-
vinä tiedon lähteinä. Pankissa nähtiin olevan tarjolla sijoitusneuvontaa, kunhan 
sitä asiakkaana vain käy oma-aloitteisesti pyytämässä. Pankkeja pidettiin ylei-
sesti ottaen luotettavina toimijoina, vaikka toisaalta osa suhtautuikin kriittisesti 
heidän omien finanssituotteiden mainospuheeseen. Pohtiessaan tiedonhakunsa 
vaiheita osa totesi, että ensisijaisesti lähtisi etsimään netistä tietoa, sitten pyytäi-
si apua vanhemmilta tai läheisiltä ja vasta todellisten sijoitusaikeiden herättyä 
olisi yhteydessä pankkiin. Jotkut kaipasivat ”näin käytät rahaa”-tyyppistä nuo-
rille suunnattua kattavaa ja helppokäyttöistä nettisivustoa, jossa tarjottava in-
formaatio olisi puolueetonta. Osa taas näki, ettei luottaisi netistä löytämäänsä 
tietoon, vaan ainoastaan pankin antamaan informaatioon, mitä selitettiin pank-
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kien tuttuudella ja tunnettuudella. Muina tietolähteinä mainittiin koulu, johon 
kaivattiin nykyistä taloustietoa yksityiskohtaisempaa omaan talouteen keskit-
tyvää opetusta, sekä erilaiset nuorten lehdet. 

5.2.3 Maksusopimuksen solmiminen ja maksuvaikeudet 

Kolmannessa taloudellisessa tilanteessa haastateltavien nuorten tuli pohtia rat-
kaisuja ongelmaan, jossa 18-vuotias nuori on tilannut internetistä osamaksuso-
pimuksella kotiteatterilaitteiston eikä hänellä ole varaa maksaa saamaansa en-
simmäistä laskua. Haastateltavat lähtivät pohdinnoissaan liikkeelle pääasiassa 
kahdella tavalla. Osa mietti erilaisia rahansaannin tapoja, jotta laskun maksun 
voisi mahdollisimman pikaisesti saada hoidettua. Vaihtoehtoina nähtiin lai-
naaminen tai rahan pyytäminen vanhemmilta ja kavereilta tai opintolainan ot-
taminen tai pankista lainan pyytäminen esim kulutusluoton, käyttöluoton tai 
luottokortin hankkimisen muodossa. Jotkut miettivät työnhankkimista ja työn-
antajan kanssa ennakkopalkkiosta neuvottelemista. Muutamat pohtivat myös, 
riittäisivätkö henkilön rahat seuraavinakaan kuukausina osamaksulaskujen 
maksamiseen. Pikavipit nousivat haastateltavien puheessa usein omaehtoisesti 
esille yhtenä vaihtoehtona saada nopeasti rahaa, mutta ne nähtiin lähes järjestä-
en huonona vaihtoehtona, jolle jopa naureskeltiin. Pikavippien ottamisen moni 
yhdisti nimenomaan kasaantuviin ongelmiin ja velkakierteen syntymiseen. 
Vanhemmilta saatavia yhdentyyppisiä pikavippejä pidettiinkin suotavampana 
vaihtoehtona. 
 Osa taas pohti ensin yhteydenottamista kyseiseen yritykseen ja pidenne-
tystä maksuaikataulusta neuvottelemista sekä tavaran mahdollista palauttamis-
ta ja siihen liittyviä ehtoja. Uutta maksuaikataulutusta pidettiin parempana 
vaihtoehtona kuin maksun viivästymis- ja perimiskulujen hoitamista. Muutama 
toi lisäksi esille, että henkilön olisi pitänyt ennen tuotteen tilaamista tarkkaan 
harkita pystyykö maksamaan osamaksulaskuja kuukausittain. Jotkut nuorista 
keskustelivat myös siitä, onko 18-vuotiaan nuoren henkilön välttämätöntä saa-
da kallis kotiteatterilaitteisto. Osa taas oli sitä mieltä, että on täysin kuluttajan 
oma valinta, mitä pitää tärkeänä ja mitä tuotteita haluaa itselleen hankkia.  

Koti, koulu ja pankit nähtiin hyvinä tietolähteinä. Kodin tehtävänä nähtiin 
usein huolehtia ensisijaisesti nuorten valistamisesta maksusopimuksiin ja ta-
loudellisiin sitoumuksiin liittyvissä asioissa. Muutama oli jyrkästi sitä mieltä, 
että on vanhempien vika, jos lapsi ei osaa huolehtia raha-asioistaan. Osa muisti 
koulun yhteiskuntaopin tunneilla olleen puhetta erilaisten maksusopimusten 
teosta. Yleisesti koulussa toivottiin voitavan käsitellä laajemmin myös oman 
talouden hallintaan liittyviä asioita. Osa näki nimenomaan pankeilta tulevan 
maksusopimuksiin liittyvän informaation olevan luotettavinta tietoa. Nähtiin 
myös hyväksi ja kannatettavaksi asiaksi, että pankki olisi velvollinen tiedotta-
maan tämän tyyppisistä asioista. Moni suositteli tehtävän nuorelle henkilölle, 
että tämä menisi pankkiin kyselemään näistä asioista asiantuntevilta työnteki-
jöiltä. Näin asian nähtiin parhaiten ratkeavan. Pankkiin yhteydenottoa huo-
nompana ja epäluotettavampana vaihtoehtona tuotiin esille, että henkilö vain 
etsisi netistä tietoa. Jotkut haastateltavat taas epäilivät, ettei pankissa välttämät-
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tä edes otettaisi 18-vuotiasta avuntarvitsijaa tällaisessa tilanteessa tosissaan. 
Muutamat tunsivat kuluttajaviraston tahona ja pitivät sen puoleen kääntymistä 
hyvänä asiana kyseisessä tilanteessa, sillä se nähtiin luotettavana kattavan tie-
dontarjoajana. Joku kaipasi nuorille kriisipuhelinta, johon voisi hädän hetkellä 
soittaa myös talousasioissa. Tähän liittyi henkilökohtaisen neuvonnan tarve, 
jonka tämä haastateltava koki parempana kuin netissä tapahtuvan persoonat-
toman informaation tarjoaminen.  

Tässä 5.2 alaluvussa läpikäydyissä taloudellisten tilanteiden ratkaisemis-
keskusteluissa voidaan haastateltavien pohdinnoissa erottaa Atkinsonin et al. 
(2006) taloudellisen osaamisen nelijaottelun teemoja. Ensimmäisen, muutto 
omaan kotiin, tilanteen yhteydessä haastateltavat käsittelevät päivittäistalouden 
hallintaan liittyviä asioita, kuten menojen ja tulojen seuraamista ja budjetointia. 
Toisessa, säästäminen tulevaisuutta varten, tilanteessa esiintyy tulevaisuuteen 
varautumiseen liittyvää pohdintaa säästämisestä ja sijoittamisesta. Myös finans-
situotteiden tuntemisen kategorian aiheita sivutaan tämän tehtävän pohdin-
noissa. Kolmannessa, maksusopimusten solmiminen ja maksuvaikeudet, tilan-
teessa nuorten voidaan nähdä keskustelevan paitsi päivittäistalouden hallinnan 
alle luettavista maksutavoista ja niiden seurauksista, myös finanssituotteiden 
valintaan liitettävistä erilaisista luotoista kuten pikavipeistä. Kaikissa tehtävissä 
nuoria lisäksi pyydettiin miettimään, mitkä tahot voisivat tarjota apua ja neuvo-
ja tilanteeseen liittyvistä asioista. Nuoret pohtivat siten Atkinsonin et al. (2006) 
neljännen kategorian ajan tasalla pysymisen teemoista mahdollisia tietolähteitä 
taloudellisia valintoja vaativissa tilanteissa.  
 
 
5.3 Taloudellisen ympäristön toimijoiden vastuuroolit ja tehtävät 
 
 
Tässä kappaleessa esitetään haastateltavien näkemyksiä eri toimijoiden rooleis-
ta ja tehtävistä nuorten taloudellisen osaamisen tukemisessa. Keskusteluissa eri 
toimijoiden tehtäviä sivuttiin sen mukaan, miten ne nousivat haastattelujen ku-
luessa esille. Haastattelujen loppupuolella eri toimijoiden rooleja käsiteltiin sys-
temaattisemmin. Nuoret saivat tarkasteltavakseen kuvion (liite 3), jossa keskellä 
nähdään nuori, jonka ympärillä vaikuttavina tahoina oli listattuina viranomai-
set, finanssiala, yhdistykset, koulu, koti ja media. Tässä kappaleessa tarkastel-
laan nuorten näkemyksiä kunkin tahon roolista ja tehtävistä tarkemmin.  

5.3.1 Viranomaisten rooli ja tehtävät 

Monet haastatelluista eivät kokeneet viranomaisia itselleen kovinkaan tutuiksi 
ja pohtivatkin, että niiden merkitys omassa elämässä tulisi varmasti kasvamaan 
myöhemmin työelämään mentäessä. Viranomaisten välittämä tieto koettiin 
usein vaikeaselkoiseksi sekä sitä ei nähty olevan kovinkaan helposti saatavilla. 
Haastateltavat eivät useinkaan kokeneet saaneensa tietoa suoraan viranomaisil-
ta, mutta totesivat, että välikäsien kautta koulussa tai mediassa jotakin tietoutta 
oli tullut esille yleisimmin juuri Kelaan liittyen. Muutamat näkivät viranomaiset, 
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joista useimmiten keskusteltiin nimenomaan Kelan yhteydessä, tietynlaisen sy-
ventävän ja tarkentavan tiedon tarjoajana. Kun koulussa oli sivuttu jotakin asiaa, 
pystyi nuori sitten kiinnostuksen herättyä syventymään tarkemmin eri toimi-
joihin ja etsimään heiltä lisätietoa.  
 Viranomaisten edustajista haastatelluille tutuin oli Kela, joka tunnettiin 
nimenomaan tukiasioiden yhteydessä. Kelasta koettiin olevan tietoa saatavilla, 
kunhan itse sitä aktiivisesti pyrkisi etsimään. Muutama haastateltava toivoi, 
että yhteyden saaminen Kelaan olisi jollain tapaa helpompaa, sillä nykyisellään 
yhteydenotossa nähtiin kynnys. Osa taas oli sitä mieltä, että Kela olisi nimen-
omaan se turvallisin ja helpoiten lähestyttävä taho, jonka puoleen kääntyä.  
 Kysyttäessä haastateltavilta avoimesti, miltä tahoilta nuorten olisi hyvä 
saada enemmän tietoutta oman talouden hallintaan liittyvistä asioista, osa haas-
tateltavista pohti eri viranomaistahoja. Ne koettiin luotettavina ja puolueetto-
mina tahoina. Muutama haastateltava kaipasi valtiolta ja viranomaistahoilta 
täysikäistyville nuorille suunnattua neuvontaa tai palvelua, jossa kerrottaisiin 
oman talouden hallintaan liittyvistä konkreettisistakin asioista kuten oman tilin 
hallintaan ottamisesta ja yleisesti järkevästä rahankäytöstä. Kelan katsottiin so-
pivan tähän rooliin, sillä sen nähtiin tukiasioiden hoitajana olevan keskiössä 
tilanteissa, joissa oman talouden hallinnassa aiheutuu ongelmia. Tätä kautta se 
nähtiin sopivana tahona järjestämään ennalta ehkäisevää tiedotusta.  
 

Tavallaan annettais myös välineitä siihen omaan kasvuun eikä vaan sysättäis rahaa 
(tyttö 18v.) 

 
Muutamat ehdottivat myös kutsuntojentyyppistä, tietyn ikäluokan huomion 
tavoittamista, kutsumalla heidät henkilökohtaiseen talousneuvontaan. Velvolli-
suutta osallistua tämän tyyppiseen tilaisuuteen pidettiin hyvänä asiana. Mikäli 
nämä kutsunnat olisivat vapaaehtoiset, monet eivät haastateltavien mielestä 
välttämättä ymmärtäisi tarvettaan tarttua tilaisuuteen, ennen kuin olisi omalla 
kohdalla liian myöhäistä. Siksi siitä voitaisiinkin haastateltavien mielestä tehdä 
ikään kuin pakollinen tai velvoittava tapahtuma nuoren elämässä.  
 Jotkut haastateltavat pohtivat sosiaaliviranomaisten mahdollista roolia 
tiedontarjoajana. He miettivät, että koulun kautta voitaisiin järjestää erilaisia 
tilaisuuksia, mutta epäilivät kuitenkin, saataisiinko nuoria osallistumaan näihin 
tapahtumiin. Haastateltavat näkivät kyllä viranomaisilta olevan tietoa saatavilla, 
mikäli nuori itse vain menisi kysymään. Ylipäätään viranomaistahoilta kaivat-
tiin lisää näkyvyyttä, jotta tietoisuus heistä ja heidän toiminnastaan lisääntyisi. 
Viranomaisilta kaivattiin osan mielestä pankkeja mieluummin perustietoja nuo-
ren talouden hallintaan liittyen, sillä sen etuna pidettiin puolueettomuutta. 
Eräässä haastatteluryhmässä viranomaisista keskusteltiin tietynlaisena turva-
verkkona. Viranomaisten nähtiin ennemmin pitävän huolta siitä, ettei kellään 
menisi todella huonosti, eikä niinkään pyrkivän varmistamaan, että ihmisillä 
menisi elämässään hyvin. Muutamat haastateltavat keskustelivat velkaneuvo-
jista, joiden puoleen voisi olla hyvä kääntyä. Osa haastateltavista tunsi kulutta-
javiraston tahona ja piti sitä luotettavana ja asiantuntevana tahona. Jotkut piti-
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vät Kelaa ja kuluttajavirastoa tahoina, joihin mennään selkeästi vain silloin, kun 
on jotain ongelmia.  

Kelan internet-sivustot saivat useissa haastatteluryhmissä osakseen kri-
tiikkiä ympäripyöreydestä ja vaikeaselkoisuudesta. Useat haastateltavat koki-
vat, etteivät olleet löytäneet sivustolta vastauksia mieltään askarruttaneisiin 
asioihin. Kelan sivuilla olevaa laskuria kiiteltiin, mutta siihen suhtauduttiin kui-
tenkin hieman varauksella, sillä erinäisten asioiden tiedettiin vaikuttavan tuki-
en saamiseen sekä niiden laajuuteen. Osa haastatelluista koki, ettei Kela edes 
halua kertoa selkeästi palveluistaan, vaan tukien hakijan pitää itse osata kysyä 
ja vaatia tiettyjä asioita.  

5.3.2 Finanssialan rooli ja tehtävät 

Finanssialan roolia ja tehtäviä pohdittaessa haastateltavat jakautuivat näke-
myksiltään kahteen linjaan: Niihin, jotka kaipasivat pankeilta lisää aktiivisuutta 
ja vastuuta asiakkaiden suuntaan, ja niihin, jotka korostivat asiakkaan ja nuoren 
omaa vastuuta. Osa haastatelluista toivoi, että pankki voisi pitää vähän enem-
män huolta asiakkaistaan. Joku pohti, että pankista voitaisiin myös ottaa yhteyt-
tä, jos tilin saldo on alhainen, jos rahaa tulisi kuitenkin olla tilillä erinäisiä pan-
kin tiedossa olevia menoeriä varten. Pankeilta kaivattiin myös enemmän nuoril-
le suunnattua materiaalia kuten uutiskirjeitä, jossa vaikeista asioista pyrittäisiin 
kertomaan selkeästi ja kattavasti. Monet haastateltavista kokivat, että finans-
sialalta saa kyllä hyvin asiantuntevaa apua, mutta ilmaisivat huolensa erityises-
ti nuorten kohdalla siitä, että asiakas ei välttämättä ymmärrä alan termejä ja 
käsitteitä. Muutamat toivoivat, että pankit voisivat lähestyä yksilöä yksityiskoh-
taisemmin henkilökohtaisen neuvonnan avulla. Tässä yhteydessä korostettiin, 
ettei tämänkaltaista neuvontaa rakennettaisi välttämättä pelkästään tietyn tar-
peen ympärille, vaan että pankeissa voisi käydä juttelemassa myös muissa ti-
lanteissa.  
 Osa haastatelluista taas koki, ettei pankin tehtävänä olekaan valistaa tai 
opettaa nuoria näiden taloudellisen osaamisen kehittymisessä. He näkivät, että 
pankkiin mennään, kun sitä itse halutaan ja tarpeelliseksi koetaan, muulloin 
yhteydenottoja ei välttämättä kaivata. Osa haastatelluista ajatteli pankkia ni-
menomaan liike-elämän toimijana, jonka välittämä tieto voi olla voiton tavoitte-
lun sävyttämää. Siten ajateltiin, että pankkeihin ja heidän välittämään informaa-
tioon tulisi suhtautua tietyllä varauksella. Näistä nuorista osa halusi pitää jyr-
kästi erillään pankit ja ajatuksen tiedontarjoamisen vastuusta.    
 Pankkien välittämää tietoa pidettiin yleisesti ottaen luotettavana, vaikka 
tietynlainen mainospuhe kuitenkin tunnistettiin. Finanssialalta kaivattiinkin 
yleisluontoisemman, mainospuheesta helposti erotettavan tiedon tarjoamista, 
sillä pankkien todettiin internetin hakukoneissa nousevan yleensä kärkeen ja 
olevan siten hyödynnetyimpien tiedontarjoajien joukossa. Tärkeänä pidettiin 
myös sitä, että nuoret tulisivat tietoisiksi eri asioista esimerkiksi finanssituot-
teista ja –palveluista juuri finanssialan mainosten kautta. Tällöin mainospuhetta 
ei koettu lähtökohtaisesti negatiivisena asiana.  Osa suhtautui pankkien tarjoa-
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maan tietoon hyvin kielteisesti, kun taas osa piti pankkien yhteydenottoja hy-
vänä asiana ja nimenomaan merkkinä asiakkaista huolehtimiselle. 
 Monet haastateltavista näkivät, etteivät pankit oma-aloitteisesti tarjoa tie-
toa, vaan asiakkaan tulee itse olla aktiivinen ja kysyä tai pyytää neuvoa, jolloin 
informaatiota kyllä saisi. Osa haastateltavista toivoi pankeilta neuvontapalvelua 
18 vuotta täyttäneille erityisesti säästämiseen ja sijoittamiseen ja yleisesti kulut-
tamiseen. Osa haastatelluista toivoi pankilta neuvontaa laina-asioihin ja ylei-
seen rahankäyttöön liittyen. 

Tietoa hakiessaan osa haastateltavista totesi hakukoneen tuloksista tarttu-
vansa nimenomaan pankkien linkkeihin ja sivuuttavan muut, sillä pankilta tu-
levaa tietoa pidettiin kaikista luotettavimpana ja asiantuntevimpana. Muutamat 
pitivät pankista saatavaa tietoutta luotettavampana kuin koulusta saatavaa tie-
toa. Tätä he perustelivat sillä, että pankissa todella tiedetään näistä asioista ja 
ollaan asiantuntijoita, kun taas koulussa tarjolla on vain opettajan näkökulma. 
Muutamat totesivat uskovansa lähes kaiken, mitä pankissa sanotaan. Nämä 
henkilöt kertoivat kyllä tiedostavansa, ettei pankki välttämättä ole puolueeton 
toimija, mutta kokivat silti voivansa luottaa pankin sanaan. Vertailun tärkeyttä 
korostettiin pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamien palvelujen yhteydessä. 
Pankeilta kaivattiin selkeätä tiedonantoa tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyen, 
jotta vertailu olisi mahdollisimman vaivatonta nuorelle. Osa haastateltavista 
kaipasi tietoutta eri näkökulmista erilaisilta toimijoilta, jotta nuori ei lähtisi en-
simmäisen yritystoimijan tarjoukseen mukaan.  
 Osa haastateltavista kertoi, että pankkien sivustoja katsottiin nimenomaan 
silloin, kun oli tarvetta tietyille pankkipalveluille, ei niinkään pelkästään yleisen 
tiedonhaun vuoksi. Pankkien tiedonantajaroolia he pitivät kuitenkin hyvänä 
asiana, mutta jotkut korostivat, ettei sitä tulisi nähdä ainoana tiedonlähteenä. 
Nämä haastateltavat eivät siten myöskään nähneet pankeilla erityistä tiedonvä-
litys- tai tiedotusvastuuta. Riittävänä nähtiin, etteivät pankit pyrkisi antamaan 
vääristävää tietoa tai tietoa, joka aiheuttaisi väärinymmärryksiä nuorten asiak-
kaiden keskuudessa.  
 Kun haastateltavia pyydettiin miettimään, miltä taholta he toivoisivat saa-
vansa lisää tietoa oman talouden hallintaan liittyvistä asioista, kodin ja koulun 
ohella mainitsivat he usein pankit. Niiden koettiin olevan tunnetuimmat tahot, 
joita on helppo lähestyä ja joiden asiantuntemukseen voi luottaa. Pankeilla 
myös ajatellaan olevan neuvontatyyppistä toimintaa nuorille. Jotkut totesivat, 
ettei internetissä tarjottava tieto tuntuisi kovin luotettavalta, jos se tulisi joltain 
muulta taholta kuin pankeilta. Nuorimmat haastateltavista kokivat, etteivät 
finanssiala niin kuin eivät viranomaiset ja yhdistyksetkään vielä olleet osallise-
na heidän elämässään. Tilanteen nähtiin kuitenkin muuttuvan iän karttuessa.  

Pyydettäessä vertailemaan viranomaisia, finanssialaa ja yhdistyksiä tavoi-
tettavuudeltaan ja tunnettuudeltaan, nousivat finanssialan toimijat useimmiten 
helpoimpana ja yleisimpänä esiin. Pankkien nähtiin myös pystyvän tarkemmin 
neuvomaan, mitä missäkin tilanteessa kannattaa tehdä. Muutamat epäilivät 
kuitenkin, etteivät pankit ehkä suhtautuisi vakavasti 16-vuotiaaseen avun tar-
vitsijaan, vaan pitäisivät tätä vähemmän tärkeänä asiakkaana. Osa toivoikin, 
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että pankit ymmärtäisivät panostaa nuoriin tulevaisuuden suurempina asiak-
kainaan. Pankeilta toivottiin lisäksi usein kouluihin suuntautuvia vierailuja, 
joissa nuorille kerrottaisiin heille tärkeistä asioista. 

  
No just jos jostain pankista tulee joku kertomaan niin enemmän silleen kertois jotain 
tarinoita et ei mitään sellasta faktatietoa (poika 20v.). 

 
Pankkien ja muidenkin toimijoiden taloustietämyksen tarjoamiseen toivottiin 
kiinnostavaa nuoria puhuttelevaa otetta. Perinteisen faktoihin painottuvan tie-
donvälityksen sijaan muutamat haastateltavat olivat sitä mieltä, että nuoret he-
räisivät taloudellisten asioiden tärkeyteen parhaiten esimerkkien kertomisen ja 
tarinallisuuden kautta. Tällä tavoin nuoret näkivät asioiden jäävän parhaiten 
mieliin.  

5.3.3 Yhdistysten rooli ja tehtävät 

Haastateltavia pyydettiin pohtimaan myös yhdistysten roolia taloustiedon tar-
joajana. Yhdistysten ja järjestöjen todettiin vaikuttavan puolueettomalta ja koet-
tiin hyväksi asiaksi, mikäli ne voisivat kertoa nuorille talouteen liittyvistä pe-
rusasioista maanläheisesti. Muutamat maalailivat visiota, jonka mukaan olisi 
hienoa, jos jokin yhdistys ottaisi tehtäväkseen nuorista huolehtimisen ja opettai-
sivat nuoria omien varojensa hallinnassa. Jotkut haastatelluista pohtivat, että 
pankkien lisäksi myös yhdistykset voisivat järjestää neuvontatyyppisiä tilai-
suuksia kuten sijoitusiltoja, joihin esimerkiksi tietyn ikäluokan nuoria kutsuttai-
siin. Toisaalta nuoret pohtivat, että yhdistykset voisivat järjestää tällaista toi-
mintaa nimenomaan yhteistyössä koulujen kanssa, sillä siten nuoret ikäluokka-
na olisivat parhaiten tavoitettavissa. Osa haastatelluista mietti, että yhdistys-
toimijat voisivat myös lähestyä nuoria kotiin lähetettävillä lehtisillä tai esitteillä. 
Muutamat pitivät perinteisiä postituslähetyksiä sähköistä postia parempana 
vaihtoehtona sen harvinaistumisen vuoksi. Eräs haastateltava ehdotti lisäksi 
kuluttajalehden tyyppistä ilmaisjakelulehteä, joka voitaisiin lähettää nuorille 
kotiin, hyvänä keinona välittää tietämystä oman talouden hallintaan liittyen.   
 Yhdistys- ja järjestötahoja ei kuitenkaan koettu kovinkaan helposti lähes-
tyttävinä. Niiden rooli oli isolle osalle haastatelluista epäselvä. 
 

…yhdistykset niistä on voinu ollaki jotain mut sit ne on vaan liittäny päässään tohon 
mediaan et niinku sielt on vaan hakenu tietoa mut ei varsinaisesti suoraan noista jär-
jestöistä…(poika 16v.)  

 
Tätä selitettiin sillä, ettei näitä tahoja juuri tunnettu eikä niiden toiminnasta si-
ten myöskään tiedetty mitään. Tästä syystä osa pitikin parempana vaihtoehtona, 
että yhdistykset itse ottaisivat aktiivisemman roolin ja lähestyisivät nuoria. 
Koulua tarjottiin useita kertoja hyvänä kanavana nuorten tavoittamiselle ja yh-
distysten tunnetuksi tekemiselle. Tunnettuus olisi muutamien haastateltavien 
mukaan tärkeä saavuttaa, jotta nuorille jäisi muistijälki toimijasta ja tällöin nuo-
ri voisi tarpeen herätessä hakeutua ennalta tutun tietolähteen äärelle.  
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 Suomen lukiolaisten liitto tunnettiin melko hyvin osan haastateltavista 
keskuudessa. Sen toivottiin kertovan erityisesti Kelaan liittyvistä asioista tar-
kemmin. Osa oli ainoastaan kuullut puhuttavan Suomen lukiolaisten liitosta, 
mutta ei ollut tullut liittyneeksi siihen. Yhdistyksistä haastatteluissa esimerkki-
nä tarjottu kuluttajaliitto oli vähemmän tunnettu, mutta sitä pidettiin kuitenkin 
luotettavana erityisesti niiden haastateltavien keskuudessa, jotka olivat tarkas-
telleet workshopissa kuluttajaliiton Valtti-sivustoa. Pörssisäätiö, joka myös 
mainittiin haastateltaville esimerkkinä tämänkaltaisista toimijoista, oli sen si-
jaan melko lailla tuntematon. Muutama haastateltavista toi nuorisosäätiön ja 
nuorisoyhdistykset esille mahdollisina tahoina, jotka voisivat tarjota nuorelle 
tietoa ja apua talousasioihin liittyen. 
 Eräs haastateltava kertoi nuorisotaloon tai vastaavaan yhdistyksen kerho-
tilaan tuodusta neuvontapalvelusta, johon oli kotipaikkakunnallaan törmännyt. 
Hän piti sitä onnistuneena tapana auttaa nuoria. Kerhotilassa oli tiettynä vii-
konpäivänä tavattavissa neuvova henkilö, joka auttoi nuoria erilaisten hake-
musten ja lomakkeiden täyttämisessä sekä vastaili kysymyksiin esimerkiksi 
työnhakuun ja raha-asioihin liittyen. Muutkin haastateltavat totesivat nuoriso-
ohjaajien olevan mahdollisesti hyvä taho, jonka puoleen kääntyä taloudellisissa 
ongelmatilanteissa. 

5.3.4 Koulun rooli ja tehtävät 

Useissa haastatteluissa koulun rooli nähtiin tärkeänä nuoren taloudellisen tie-
tämyksen ja ymmärryksen kehittymisen kannalta. Yhteiskuntaopin opettajat, 
ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat koettiin yleisten perusasioiden ja -käsitteiden 
oppimisessa ja omaksumisessa hyvinä tietolähteinä, joilta nuoret tarvittaessa 
näkivät voivansa myös pyytää neuvoa. Osa haastatelluista muisti, että koulussa 
oli käsitelty oman talouden hallintaan liittyviä asioita, kun taas osa ei kokenut 
saaneensa koulusta minkäänlaista opastusta oman talouden hallintaan liittyen. 
Muutamat haastateltavat, jotka olivat jo lukio-ikäisinä muuttaneet omaan talou-
teen, kokivat, etteivät he olleet juurikaan saaneet koulusta tietämystä oman ta-
louden hallintaa koskien. Osa näki yhteiskuntaopin ja taloustiedon kurssit kui-
tenkin hyvänä tapana saavuttaa taloustaitoja ja hankkia yleissivistystä taloudel-
lisista asioista.  
 

koulussa on yhteiskuntaopin tunnilla käyty perusasiat läpi mut ei pahemmin miten 
ne käytännössä toteutuu (poika 17v.) 

 
Osa näki koulun opettavan enemmänkin ymmärtämään koko taloutta kuin yk-
silön oman talouden hallintaan liittyviä asioita. Yläasteen yhteiskuntaopin tun-
nit nähtäisiinkin hyvänä paikkana kertoa, kuinka esimerkiksi pankit toimivat. 
Ylipäätään taloustiedon opettamiseen kaivattiin käytännönläheisempää otetta, 
jotta nuoret saataisiin kiinnostumaan talouteen liittyvistä asioista. Nuoret poh-
tivatkin monen ajattelevan taloustietoa ja yhteiskuntaoppia vaikeana ja luotaan-
työntävänä asiana. Tällöin nuoret eivät välttämättä myöskään näe taloudellisten 
asioiden ja talouden tapahtumien yhteyttä tai merkityksellisyyttä oman elä-
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mänsä kannalta. Ne haastatelluista, jotka toivat esiin innostuneisuutensa yh-
teiskuntaoppia ja taloustietoa kohtaan pitivät koulua hyvänä paikkana ikään 
kuin puida auki talouden tapahtumia ja olivat innostuneita oppituntien sisältö-
jen ajankohtaisteemoista ja esimerkeistä. He näkivät koulun nimenomaan sy-
ventävän median välittämiä talousuutisia, jotka toimivat hyvänä opetuskeinona. 
Tässä yhteydessä koulun nähtiin syventävän ja laajentavan jo valmiiksi muo-
toutunut ymmärrystä. Muutamat haastateltavat totesivat luottavansa opettajan 
sanaan enemmän kuin esimerkiksi lehdestä lukemaansa tekstiin. Taloustaitojen 
opettamisen toivottiinkin alkavan jo varhaisessa vaiheessa koulussa, jotta siihen 
kasvettaisiin ja siitä tulisi luonnollinen nuoren elämään kuuluva asia.  
 Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että liian varhaisessa vaiheessa aloitettu 
talouskasvatus ei tavoita nuoria, sillä nämä eivät välttämättä koe sitä itselleen 
ajankohtaiseksi eivätkä tällöin sisäistä opetettavia asioita. Muutamat ehdottivat 
yläasteikäisille vierailevia tahoja kertomaan talousasioista käytännönläheisesti 
ja esimerkein höystettynä, ja vasta lukio- ja ammattikouluikäisille varsinaista 
oppiaineeseen sisällytettyä talousopetusta. Hyvien vierailijaluennoitsijoiden 
korostettiin olevan persoonallisuuksia, joita nuoret mielenkiinnolla jaksaisivat 
kuunnella. Alkuvaiheessa opetuksen tulisi siis olla mahdollisimman käytäntöön 
sidottua ja arkielämälähtöistä. Koulun toivottiin myös tuovan esille varoittavia 
esimerkkejä ja kertovan muiden tekemistä virheistä ja niiden seurauksista. Use-
at haastateltavat näkivät, että ne nuoret, jotka eivät olleet kiinnostuneet talous-
asioista tai ymmärtäneet niiden merkitystä oman elämänsä kannalta, olisivat 
parhaiten tavoitettavissa koulun kautta. Tällöin kaikilla olisi saatavillaan samat 
tiedot.  
 Useat haastatellut toivoivat koululle lisää vastuuta raha-asioiden hoidon 
opettamisessa. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa koti ja vanhemmat ovat ky-
kenemättömiä neuvomaan ja auttamaan taloudellisten taitojen kehittymisessä, 
koulun roolia pidettiin tärkeänä. Kouluun toivottiin myös erilaisia vierailu-
luennon tyyppisiä tapahtumia, joissa eri tahot voisivat tarjota tietoa. Koulu näh-
tiin siten myös muiden toimijoiden hyvänä tiedonvälityskanavana. Muutama 
haastateltavista totesikin, että on paljon helpompi kuunnella koulussa opettajaa 
kuin ottaa esimerkiksi suoraan yhteyttä viranomaistahoihin. Tämänkaltaisiin 
koulussa järjestettäviin tapahtumiin toivottiin asiantuntijatahoja esittelemään 
tietolähteitä ja antamaan tietoa erilaisista taloudellisista vaihtoehdoista liittyen 
esimerkiksi sijoittamiseen ja säästämiseen. Haastateltavat pohtivat, että koulus-
sa voitaisiin myös esimerkiksi ryhmänohjaajan välityksellä jakaa tietoiskun 
omaisesti tiedotteita tai flyereita, joissa kerrottaisiin erilaisista tietolähteistä. 
Muutamat toivoivat koulun seinille julisteita, joissa esiteltäisiin talousasioihin 
liittyviä tiedontarjoajia. Monet näkivätkin koulun parhaana ja varmimpana ta-
hona tavoittamassa nuoria talouskasvatuksen osalta. Osa ehdotti lukioihin ja 
ammattikouluihin konkreettista talousosaamisen kurssia, jossa käytäisiin läpi 
mm. erilaisia budjetointivaihtoehtoja sisältäen elämisen kustannukset ja niiden 
vaikutukset arjen kuluttamiseen. 
 Osa totesi, että koulun olisi hyvä kertoa yleisellä tasolla talouden hallin-
nan asioista. Tarkempien yksityiskohtien kertomiseen ei kuitenkaan nähty, että 
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koululla olisi resursseja pelkästään ajan puutteenkin takia. Tärkeänä nähtiin 
kuitenkin, että koulun kautta tutuksi tulisivat eri tietolähteet, joista tarkempaa 
tietoa sitten voisi halutessaan itse etsiä. Haastateltavat totesivatkin, että esimer-
kiksi peruskoulussa opitut asiat, joita ei lähitulevaisuudessa itse tarvinnut, 
unohtuivat nopeasti, mutta mahdolliset tiedontarjoajatahot muistuisivat kenties 
helpommin mieleen, kun asiat myöhemmin tulevat ajankohtaiseksi omassa 
elämässä.    

5.3.5 Kodin rooli ja tehtävät 

Haastateltavat olivat melko yksimielisesti sitä mieltä, että kodin ja vanhempien 
merkitys nuoren taloudellisen osaamisen kehittymiselle on erittäin tärkeä. Rat-
kaisevana nähtiin, millaisia talousosaajia vanhemmat itse ovat, kuinka he toi-
mivat erilaisissa tilanteissa, liittyen esimerkiksi lainanottoon ja suurempiin 
hankintoihin ja kuinka he neuvovat ja ohjeistavat lapsiaan erilaisissa käytännön 
asioissa. Erityisesti kotoa saadun esimerkin rahankäytön, laskujen maksamisen 
ja tuhlaavaisuuden suhteen nähtiin totuttavan lapsen samankaltaiseen käyttäy-
tymismalliin, jolloin opittuja asenteita on haastateltavien mukaan hankalaa 
enää muokata tulevaisuudessa. Vanhempien tulisi haastateltavien mukaan ker-
toa jo aikaisessa vaiheessa, kuinka rahaa kannattaa käyttää. Osa oli sitä mieltä, 
että vanhempien tulisi hieman vaatia lapsiltaan taloudellisten taitojen opettelua 
sekä luoda näille oppimisen mahdollistavat puitteet. Vanhempien ei tulisi haas-
tateltavien mukaan hoitaa kaikkia asioita nuoren puolesta vaan antaa tälle 
mahdollisuus oppia itse jo varhaisessa vaiheessa.  
 

…vanhemmat voi hoitaa sun puolesta, niin et sä varmaan kyl siinä vaiheessa mitään 
opikaan. Että jos sä itse haluat oppia ja sun vanhemmat haluaa antaa sun oppia, niin 
musta se on kaikkein paras yhtälö. (tyttö 17v.) 

 
Eräs haastateltava näki hyvänä asiana, etteivät vanhemmat ikään kuin eristäisi 
lapsiaan omasta rahankäytöstään ja käytännön taloudellisista toimistaan, vaan 
ottaisivat lapsen mukaan pankkiasiointiin, laskujen maksamiseen tai päivit-
täisostosten tekoon ja samalla selvittäisivät, miksi kulloinkin toimitaan niin 
kuin toimitaan. Tavoitteena tulisi haastateltavien mukaan olla, että lapsi ym-
märtäisi jo varhain oman talouden hallinnan perusperiaatteita. Muutama näki 
vanhempien roolin tärkeänä myös siinä, että lapsi oppii tuntemaan eri tietoläh-
teet ja tietää, mistä voi lähteä etsimään tietoa ja apua erilaisissa kohtaamissaan 
tilanteissa. Taloudellisessa ongelmatilanteessa useat haastateltavista kertoivat 
kysyvänsä ensin neuvoa vanhemmiltaan ja sitten etsivänsä netistä tietoa esi-
merkiksi googlettamalla. 
 Osa haastateltavista tunnisti kuitenkin vanhempien tietämyksen rajalli-
suuden. Osa oli sen sijaan vakaasti sitä mieltä, että omat vanhemmat osaavat 
parhaiten neuvoa omaa lastaan. Monet haastateltavat totesivat voivansa kysyä 
kavereiltaan tai tutuiltaan apua, mikäli vanhemmat eivät jostain syystä osaisi 
neuvoa ja auttaa. Muutama haastateltava sanoi, että on helpompi kysellä ko-
keneimmilta kavereilta vinkkejä kuin etsiä tietoa muista lähteistä. Hyvänä tieto-
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lähteenä nähtiin myös vanhemmat sisarukset, joiden esimerkkiä muutamat seu-
rasivat taloudellisessa itsenäistymisprosessissa. Jotkut pohtivat vanhempien 
roolia talousasioissa ja olivat sitä mieltä, että yläasteiässä olisi suotavampaa, 
että neuvontaa olisi saatavilla nimenomaan joltakin kodin ulkopuoliselta tahol-
ta. Nuoren ajateltiin siinä vaiheessa kuuntelevan paremmin muita kuin omia 
vanhempiaan, joita kohtaan saattaa ilmetä kapinointia. Eräs haastateltava totesi 
vanhempiensa eläneen niin erilaista nuoruutta ja elämää, ettei heidän oppinsa 
rahankäytön ja taloudenhoidon suhteen olleet siirtyneet kyseiselle nuorelle, 
joka kokikin siten vanhempiensa paheksuvan tämän rahankäyttöä. 

5.3.6 Median rooli ja tehtävät 

Yleisesti media nähtiin haastateltavien keskuudessa potentiaalisesti hyvänä tie-
tolähteenä, josta halutessaan saisi todella paljon tietoa. Media koettiin par-
haimmillaan omien tietojen syventämiskanavana ja eri toimijoiden äänitorvena. 
Kun peruskäsitteet nähtiin usein saatavan kotoa ja koulusta, koettiin media ka-
navana, jonka kautta omaa tietoutta ja asioiden ymmärrystä pystyi helposti laa-
jentamaan.  
 

Mun mielestä media on se mistä tulee ne asiat mitkä herättää huomion (tyttö 18v.) 
 
Median keskeinen läsnäolo nuorten jokapäiväisessä elämässä näkyy siinä, että 
monet pitivät sitä yhtenä tärkeimmistä taloustiedon lähteistään. Mediaa pidet-
tiin koulun ja lähipiirin tapaan myös eräänlaisena välikätenä, jonka kautta saa 
vaivattomammin informaatiota, kuin että nuori menisi suoraan esimerkiksi Ke-
lasta pyytämään tietoa tukiasioista. Osa tunnisti omaehtoisesti liittävänsä inter-
netissä olevan eri toimijoilta lähtöisin olevan tiedon ensisijaisesti mediaan, eikä 
niinkään nimenomaisiin yksittäisiin tahoihin kuten pankkeihin, viranomais- tai 
yhdistystahoihin. He tarkastelivat mediaa tällöin välineenä tai kanavana eri 
taloudellisen ympäristön toimijoille. Monet eivät kuitenkaan oma-aloitteisesti 
huomanneet tätä yhteyttä tai keskustelleet siitä. 
 Erityisesti internetin rooli korostui mediasta keskusteltaessa. Osa suhtau-
tui suurella varauksella kaikkeen internetistä saatavaan tietoon, sillä he kokivat, 
että kuka tahansa saattaa kirjoittaa esimerkiksi blogeissa tai keskustelupalstoilla 
mitä tahansa. Toiset taas näkivät blogien hyvänä puolena kriittisyyden esimer-
kiksi pankkeja kohtaan ja korostivat siten lukijan omaa arvostelukykyä ja kriit-
tistä suhtautumista tietolähteiden valinnassa. Osa ilmaisi huolensa nuorten ky-
vystä löytää luotettavia lähteitä internetin valtavasta tietomäärästä. Osa haasta-
teltavista toi esille kaipaavansa nimenomaan sellaista sivustoa, johon olisi yh-
delle sivustolle koottuna mahdollisimman kattavasti nuoren talouteen liittyen 
asioita aina asunnon etsimisestä Kelan tukiasioihin saakka. Sivustolla voisi 
myös olla chat-tyyppinen palsta, jossa nuoret voisivat paitsi keskustella keske-
nään myös asiantuntijoiden kanssa ja saada heiltä siten vastauksia kysymyk-
siinsä. Tämänkaltaiselle sivustolle toivottiin myös tärkeiden toimijoiden kuten 
Kelan, pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta ja palveluista tietoa. Nuorel-
le olisi tärkeää myös tietää, mihin erilaisissa tilanteissa voi olla yhteydessä ja 



73 
 

mistä saada lisätietoa. Sivuston haluttiin pomppaavan Googlessa mahdolli-
simman ylös hakutulosten joukossa ja olevan nimetty selkeästi nuorille suunna-
tusti. Tärkeänä nähtiin myös, että sivusto ei ikään kuin pyri esiintymään asian-
tuntijana joka asiassa vaan, että se sisältäisi linkkejä eri asiantuntevien toimijoi-
den kuten Kelan sivuille.  
 Sanomalehdet ja erilaiset nuorten lehdet sekä järjestöjen nuorille suun-
taamat lehdet kuten Suomen Lukiolaisten Liiton lehti nähtiin myös potentiaali-
sesti hyvänä tietolähteenä yleisen taloustietämyksen kartuttamisessa. Median 
nähtiin herättävän nuorten huomion liittyen nimenomaan ajankohtaisiin talou-
den tapahtumiin. Muutamat muistivat lukeneensa nuorten lehdistä budjetoin-
tiin ja oman talouden hallintaan liittyvistä asioista, joita lehdissä on tarjolla mm. 
erilaisten testien muodossa. Eräs haastateltava piti lehtiä luotettavimpana me-
diana, sillä siellä ei julkaista kuin valikoituja kirjoituksia eikä niissä kuka tahan-
sa pääse ääneen. 
 Keskustelupalstat tiedonlähteenä nousivat haastattelutilanteissa usein esil-
le. Toisaalta haastateltavat näkivät ne epäluotettavina ja eräänlaisena malliesi-
merkkinä internetin vaaroista. Osa puolusti keskustelupalstoja vedoten niiden 
käyttäjälähtöisyyteen. Esimerkiksi Kelan sivujen yhteydessä esiin noussut epä-
tietoisuus ja epävarmuus säännösten käytännön toteutumisista toi esiin tarpeen 
eräänlaiselle vertaistiedolle. Osa haastatelluista koki hyvänä kysellä kavereilta 
heidän kokemuksistaan, kun taas osa etsi muiden ihmisten käytännön koke-
muksia vastaavista tilanteista nimenomaan keskustelupalstoilta. 
 Muutamat haastateltavat kaipasivat vastaiskua pikavippimainonnalle jon-
kinlaisen nuorten valistuskampanjan muodossa. Näkyvyyttä toivottiin samoi-
hin paikkoihin, missä pikavippejäkin mainostetaan. Tällaisessa kampanjassa 
toivottiin kerrottavan pikavippien ja velkaantumisen vaaroista sekä korostetta-
van säästämistä ja kerrottavan keinoja ja tapoja siihen.  
 Useimmissa haastatteluissa nousi esille, ettei oman talouden hallintaan 
liittyviä internet-sivustoja tunnettu eikä niiden olemassaolosta ollut aiempaa 
tietoa. Osa nuorista ilmaisikin ryhmähaastattelujen lopussa tyytyväisyytensä 
siihen, että nyt heille oli tullut tutuksi sivusto, josta he voisivat myöhemmin 
etsiä tietoa. 
 

just se ku joku netti on täynnä ihan kaikenlaista niin ei sieltä niinku ei mulle aina-
kaan tullu ees mieleen et olis olemassa mitään sivustoja (tyttö 16v.) 

 
Muutamat haastateltavat harmittelivat sitä, etteivät nuoret löydä tai edes vält-
tämättä ymmärrä etsiä tämänkaltaisia sivustoja. Internetin huonona puolena 
tiedonvälityksessä sivujen yhteydessä pidettiin haastateltavien mielestä myös 
sitä, että epäselvyyksien ja ongelmatilanteiden yhteydessä lisäkysymysten esit-
täminen ei useinkaan ole mahdollista, jolloin tiedon pitäisi olla hyvin selkeästi 
esitetty. Haastateltavat pohtivat, että näitä sivustoja voisi mainostaa muilla 
nuorten käyttämillä sivustoilla esimerkiksi Facebookissa, eri nettilehtien sivuilla, 
Kelan sivuilla, koulujen omilla sivustoilla sekä printtisanomalehdissä ja koulun 
tiloissa julisteiden kautta. Muutamat pohtivat kiinnostuisivatko ne nuoret, jotka 
nimenomaan apua tarvitsisivat, kuitenkaan tällaisista nettisivuista.  
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 Muutamat näkivät median kovin negatiivisessa valossa, mainosvälineenä 
pikavipeille. Osa maalaili televisioon nuorille suunnattua ohjelmaa, jossa käsi-
teltäisiin nuorille läheisiä talousaiheisia teemoja viihteen keinoin. Ohjelmassa 
toivottiin esiintyvän esimerkiksi julkisuuden henkilöitä ja nuorten idoleita, jot-
ka voisivat kertoa omista virheistään ja niiden seurauksista sekä siitä, kuinka he 
näistä tilanteista olivat selvinneet, ja toimia siten varoittavina esimerkkeinä 
nuorille. Tällaisessa ohjelmassa voisi haastateltavien mukaan olla myös budje-
tin laatimisohjeita sekä pikavippikierteeseen joutuneiden nuorten kokemuksia. 

5.3.7 Toimijoiden vastuuroolit ja tehtävät 

Haastateltavat kokivat eri toimijoiden tehtävien erittelyn melko hankalana. Tä-
hän haastateltavat näkivät syynä sen, etteivät kaikki taloudellisen ympäristön 
toimijat olleet heille yhtä lailla tuttuja. Toimijoiden arveltiin myös mahdollisesti 
tuottavan tietoa osittain samoista asioista. Tätä pidettiin kuitenkin nimenomaan 
positiivisena asiana, sillä kaikkien tietoa tarvitsevien ei arveltu päätyvän samo-
jen tiedonlähteiden äärelle. Tällä tavoin voitaisiin lisäksi paremmin varmistua 
siitä, että nuoret löytävät tarvitsemansa tiedon, riippumatta valitsemastaan tie-
tolähteestä. Muutamat korostivat nimenomaan median roolia eri toimijoiden 
äänitorvena. 

Muutamat haastateltavat kaipasivat toimijoiden välille ylipäätään laajem-
paa ja näkyvämpää yhteistyötä. Nuoren toivottiin voivan saada neuvontaa esi-
merkiksi yhdistystahojen kautta. Olennaiseksi tarjottavassa palvelussa nähtiin, 
että siinä kerrottaisiin kokonaisvaltaisesti, miten nuoren toimet vaikuttavat hä-
nen elämänsä eri osa-alueilla: Miten esimerkiksi erilaisten finanssipalveluiden 
hyödyntäminen vaikuttaa nuoren elämään veroviranomaisten perspektiivistä. 
Tällöin ei korostettaisi pelkästään yhtä näkökulmaa vaan autettaisiin nuorta 
hahmottamaan taloudellinen kokonaiskuva. Tällaista palvelua pidettiin poten-
tiaalisesti liian suurena resurssivaatimuksena kouluille, mutta tehokkaana me-
dian välityksellä esiin tuotuna.  

Aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden valossa kappaleessa 3.4 Teoreetti-
nen viitekehys (taulukko 1) tarkasteltiin nuoren taloudellisen ympäristön toimi-
joiden vastuullisuuden ulottuvuuksia. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on 
koottu nuorten haastateltavien näkemyksiä ja mielipiteitä talouden toimijoiden 
vastuullisuuden ulottuvuuksista ja tehtävistä.  
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TAULUKKO 2 Nuorten näkemyksiä toimijoiden vastuullisuudesta 

 Tavoitteet, tehtävät & 
velvollisuudet 

Haasteet, riskit & 
kustannukset 

Hyödyt & 
mahdollisuudet 

Viran-
omaiset 

Viranomaisilta kaivattiin 
enemmän näkyvyyttä ja 
tietoa; täysikäistyville nuoril-
le suunnattua neuvontaa tai 
palvelua. 
Kutsuntojentyyppisen henki-
lökohtaisen talous-
neuvonnan järjestäminen. 

Huono tunnettuus ja merkityk-
sen kasvu vanhempana. 
Viranomaisten välittämä tieto 
vaikeaselkoista eikä sitä nähty 
olevan helposti saatavilla. 
Kelan sivustoja pidettiin esi-
merkkinä epäselvästä tiedontar-
jonnasta. 

Viranomaiset koetaan luotetta-
vana ja puolueettomana tahona, 
sekä syventävän ja tarkentavan 
tiedon tarjoajana. 
Koulu ja media hyvä tiedonvä-
lityskanava 
Nuoret toivovat yhteistyötä eri 
tahojen välille.  

Finans-
siala 

Selkeän ja ymmärrettävän, 
mainospuheesta erillisen 
tiedon tarjoaminen nuorille.  
Toisaalta tuotteiden ja palve-
luiden mainostamista kanna-
tettiin, jotta nuorten tietoi-
suus niistä kasvaisi. 
Osa toivoi henkilökohtaista 
neuvontapalvelua nuorille.  

Osa piti pankkien tarjoamaa 
tietoa voiton tavoittelun sävyt-
tämänä.  
Nuoret näkivät tarpeen tuottei-
den ja palveluiden vertailta-
vuudelle. 
Nuorten asiakkaiden värinym-
märrysten riski kasvaa vaikei-
den tuotteiden yhteydessä. 

Pankit helposti lähestyttävä 
taho, jolta saatava tieto luotet-
tavampaa ja asiantuntevampaa. 
Pankkien toivottiin suhtautu-
van nuoriin tulevaisuuden 
suurempina asiakkainaan. 
Pankeilta toivottiin kouluihin 
suunnattuja vierailuja. 

Järjestö-
tahot 

Yhdistykset voisivat ottaa 
tehtäväkseen nuorista huo-
lehtimisen ja tuottaa oman 
talouden hallinnan materiaa-
lia.  
Yhdistyksiltä kaivattiin aktii-
visempaa nuorten lähesty-
mistä. 

Yhdistystahot olivat tuntemat-
tomia nuorille.  
Yhdistysten rooli oli osalle 
epäselvä eikä niitä koettu 
helposti lähestyttävinä. 
Haasteena tunnettuuden saa-
vuttaminen, jotta nuorille syn-
tyisi toimijasta muistijälki. 

Yhdistykset puolueeton taho.  
Yhdistykset voisivat järjestää 
neuvontatyyppisiä tilaisuuksia 
ja sijoitusiltoja. 
Yhdistykset yhteistyöhön kou-
lujen kanssa. Koulu myös hyvä 
kanava yhdistysten tunnetuksi 
tekemiselle. 

Koulu Koulun kurssit hyvä tapa 
saavuttaa taloustaitoja ja 
hankkia yleissivistystä talou-
dellisista asioista. 
Taloustaitojen opettamisen 
alkaminen jo varhain, jotta 
siitä tulisi luonnollinen osa 
nuoren elämää. 
Koulu paras tapa tavoittaa ne 
nuoret, jotka eivät olleet 
kiinnostuneet tai ymmärtä-
neet talouden merkitystä 
oman elämänsä kannalta. 
Koululle toivottiin lisää vas-
tuuta raha-asioiden hoidon 
opettamisessa. 

Osa näki koulun opettavan 
enemmänkin ymmärtämään 
koko taloutta kuin yksilön 
omaa talouden hallintaan liitty-
viä asioita. 
Taloustiedon opettamiseen 
käytännönläheisempää otetta. 
Koulun taloustiedon opetuk-
sessa joidenkin mielestä huono 
leima, talouden yhteyttä omaan 
elämään ei ymmärretä. 
Liian varhainen talousopetus ei 
tavoita ja kiinnosta nuoria.  
Haasteena koulun vähäiset 
ajalliset resurssit kertoa talous-
asioista. 

Haastateltavat näkivät yhteis-
kuntaopin tunnit hyvänä paik-
kana kertoa, kuinka pankit 
toimivat. 
Koulu hyvä paikka puida auki 
talouden tapahtumia, syventä-
vää median välittämiä talous-
uutisia ja tuoda talouden tieto-
lähteet tutuiksi. 
Osa luotti opettajan sanaan 
enemmän kuin esim.lehdestä 
lukemaansa tekstiin.  
Vierailevia tahoja kertomaan 
talousasioista käytännönlähei-
sesti ja esimerkein höystettynä. 

Koti Vanhempien tulisi vaatia 
lapsiltaan taloustaitojen opet-
telemista, ei hoitaa kaikkea 
tämän puolesta.  
Osa piti tärkeänä, että van-
hemmat tutustuttaisivat 
lapsensa erilaisiin tietolähtei-
siin. 

Vanhempien esimerkki vaikut-
taa siihen, miten lapsi omaksuu 
taloustaitoja. 
Osa haastateltavista tunnisti 
vanhempien tietämyksen rajal-
lisuuden, kun taas osa näki 
omien vanhempien osaavan 
parhaiten neuvoa lastaan. 

Haastateltavat näkivät hyvänä 
asiana, että vanhemmat ottaisi-
vat lapset mukaan taloudellisiin 
toimiin ja kertoisivat jo varhain 
miksi toimitaan tietyllä tavalla, 
jolloin oman talouden hoidosta 
tulisi luonnollinen osa elämää. 

Media Media taloustietämyksen 
syventämisen välineenä sekä 
äänitorvena taloudellisen 
ympäristön toimijoille. 
Tiedonvälityksen tulisi olla 
selkeää ja ymmärrettävää, 
sillä aina lisäkysymyksiin ei 
ole mahdollisuutta. 

Tietoon ja sen lähteisiin interne-
tissä suhtaudutaan varauksella. 
Internetin valtavasta tietomää-
rästä johtuen luotettavan tiedon 
löytäminen haastavaa.  
Osa näki median vain mainos-
välineenä pikavipeille.  

Media koettiin usein hyvänä 
välikätenä muiden toimijoiden 
tarjoamalle taloustiedolle. 
Osa näki mm. blogien tuovan 
kriittisyyttä kaupallisten taho-
jen mainospuheiden joukkoon. 
Keskustelupalstat vertaistiedon 
tarjoajana. 
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Vertailtaessa kirjallisuuden pohjalta aiemmin esitettyjä eri toimijoiden vastuul-
lisuuden ulottuvuuksia (taulukko 1) haastatteluissa esiin nousseisiin näkemyk-
siin toimijoista (taulukko 2) voidaan huomata sekä eroja että yhtäläisyyksiä. 
Erityisesti viranomaisten kohdalla nuorten näkemykset ovat osin erilaiset. Tätä 
voidaan selittää sillä, että nuoret tuntevat huonosti viranomaistahoja, jolloin 
tietämys näiden tehtävistä ja haasteista on rajallista. Nuoret näkevätkin, että 
viranomaisten tulisi ensisijaisesti parantaa näkyvyyttään ja tunnettuuttaan 
nuorten keskuudessa. OECD (2008) on suosittanut valtiovallan ja finanssialan 
välisen yhteistyön kehittämistä (ks. s. 18) ja myös haastatteluissa nousi esille 
tarve toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiselle. Finanssialan suhteen haastat-
teluissa nousi esille samansuuntaisia asioita, kuten informaation selkeys ja 
ymmärrettävyys ja vastuullisuuden määritteleminen.  Willis (2008) toteaa fi-
nanssialan kykenevän resurssiensa turvin tavoittamaan kuluttajat opetusalaa 
paremmin sellaisina hetkinä, jolloin tiedon tarve on kuluttajalle ajankohtaisim-
millaan (ks. s. 18). Tämän voidaan kenties ajatella toteutuneen siinä, että nuoret 
näkevät pankit helposti lähestyttävänä ja asiantuntevana tahona, jonka puoleen 
mielellään käännytään silloin, kun tarve koetaan. Myös yhdistystahojen kohdal-
la huono tunnettuus hankaloitti niiden tehtävien määrittelyä, mutta ne nähtiin 
potentiaalisesti hyväksi talousosaamisen edistäjäksi yhteistyössä erityisesti kou-
lujen kanssa. Koulun vastuullisuuden osalta nuorten näkemykset ovat melko 
yhteneviä tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Taloudellisen 
osaamisen opettamisen tulisi nuorten mielestä olla varhain alkavaa, mutta koh-
deryhmän elämänvaihe ja intressit huomioon ottava. Koulu nähdään myös hy-
vänä paikkana perustella talouden merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Nuoret 
tunnistavat Willisin (2008) tavoin koulun vähäiset resurssit talousopetuksen 
suhteen, mutta toivoisivat kuitenkin opetuksen painottumista käytännönlähei-
syyteen sekä tietolähteiden tunnetuksi tekemiseen. Kodin keskeinen merkitys 
talousosaamisen kehittymisessä tunnistetaan yksiselitteisesti. Osa nuorista jakoi 
Samsonin et al. (2004) huolen vanhempien taitojen rajallisuudesta taloudellise-
na neuvonantajana (ks. s. 24). Huoleen lieneekin todellista aihetta, sillä osa 
haastatelluista nuorista oli vahvasti sitä mieltä, että omat vanhemmat osaavat 
parhaiten neuvoa omaa lastaan taloudellisissa asioissa ja luottivat näihin siten 
varauksetta. Median ja erityisesti digitaalisen median luoma toimintaympäristö 
ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat monille nuorille jo arkipäiväisiä asioita. 
Mediaa pidetäänkin tärkeänä tietolähteenä myös talousasioissa. Toisaalta tie-
don luotettavuus mediassa herättää epäilyksiä nuorten keskuudessa. Internet 
muodostuu kuitenkin myös tärkeäksi vertaistiedon välineeksi. Haastateltavien 
näkemykset ovat samansuuntaisia Salokosken & Mustosen (2007) kanssa siinä, 
että esimerkiksi keskustelupalstat ovat hyvä keino etsiä vertaistukea ja –tietoa 
median kautta. 
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5.4 Talouden toimijoiden verkkomateriaaleja  
 
 
Workshop-haastatteluiden lopussa nuoria pyydettiin tarkastelemaan talouteen 
ja talouden hallintaan liittyvää verkkomateriaalia. Sivustot vaihtelivat ryhmit-
täin ja jokainen ryhmä tutustui yhteen materiaaliin.  Sivustoina vaihtelivat Työ- 
ja elinkeinoministeriön Kalliit kulissit, Suomen Pankin Finanzity, Tapiolan 
Nuoren elämä, Turvan Turhat vakuutukset, Kuluttajaliiton Valtti sekä Opetus-
hallituksen Budjettimestari. Tässä kappaleessa tarkastellaan erikseen kutakin 
sivustoa. 

5.4.1 Kalliit kulissit – Työ- ja elinkeinoministeriö   

Osa haastateltavista piti Kalliit kulissit –sivustoa mielenkiintoisena, värikkäänä 
ja houkuttelevana, mutta osa kaipasi hieman asiallisempaa ja aikuismaisempaa 
ulkoasua sivustolle. Ulkoasun johdosta sivusto nähtiin kuitenkin nimenomaan 
nuorille suunnattuna, ei perinteisen asiasisältösivuston kaltaisena, mitä osa piti 
hyvänä asiana. Sivuston ymmärrettävyyttä ja rakennetta pidettiin melko yksi-
mielisesti selkeänä ja helppokäyttöisenä. Muutamat haastateltavat pitivät sivus-
toa koulun oppikirjoja selkeämpänä kertomaan nuorille tärkeistä oman talou-
den hallintaan liittyvistä asioista. Oppikirjoja he arvostelivat nuoren pään se-
koittamisesta käsittelemällä liian montaa asiaa kerralla ilman, että perusasioita 
selitetään riittävästi. 
 Muutama haastateltava kaipasi tiedon yksityiskohtaisempaa lokerointia 
eli selkeämpää esitystapaa etusivulle, josta näkisi heti, mitä aiheita sivustolta 
löytää. Haastateltavat kokivat sivuston pitävän sisällään tärkeät perusasiat yk-
sinkertaisesti ja hyvin tiivistettynä. Sivustolta nähtiin saatavan tietoa mm. mak-
suvälineistä, säästämisestä, luotoista, nuoren oikeuksista ja taloudellisten toimi-
en seurauksista. Muutama koki, että sivustolla olisi voitu tarjota tarkempaankin 
informaatiota aiheista, kun taas osa painotti sivuston etuna sitä, ettei sitä oltu 
kuormitettu liiallisella tietomäärällä. Lisälinkkejä eri aiheisiin pidettiin hyvänä. 
Muutamat tosin kaipasivat linkkejä erityisesti pankkien sivuille sekä tietoutta 
pankkien kanssa solmittavista sopimuksista. Jotkut taas toivoivat Kelan asioista 
kertomista yksinkertaisessa muodossa, sillä Kela nähtiin hyvin tärkeäksi osaksi 
nuoren elämää.  
 Haastateltavia ärsytti sivustolla olevan oman talouden suunnitteluun liit-
tyvän testin vastausvaihtoehtojen samankaltaisuus ja vastaajan ohjaileminen 
sitä kautta. Nuoret eivät kokeneet siten pääsevänsä itse vaikuttamaan kyselyn 
lopputulokseen. Sivustolla testin esimerkkihahmona seikkaillut animoitu hiiri 
herätti osassa haastatelluista närkästyksen tunteita, sillä se koettiin lapselliseksi. 
Muutamat pitivät sitä kuitenkin hyvänä tapana elävöittää asiasivustoa.  

Verotukseen liittyvää tietoutta kaivattiin Kalliit kulissit –sivustolle lisää. 
Muutamat toivoivat omakohtaisista kokemuksista esimerkin kaltaisia tarinoita 
tai raha-asioihin liittyviä tilanteita sivustolle. Haastateltavat huomauttivat, että 
sivustolta puuttui sivuston sisäinen hakupalkki. Osa pohti, että sivustolle voisi 
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lisätä enemmän kuvia. Toisaalta mietittiin, minkälaisia lisättävät kuvat sitten 
voisivat olla, että ne jollain tapaa soveltuisivat sivustolle ja liittyisivät käsiteltä-
vään aiheeseen. Interaktiivisuutta kaivattiin erilaisten pelien, gallupien, testien, 
kilpailujen tai keskustelupalstan muodossa. Muutamat kaipasivat sivustolle 
tietoutta ja linkkejä sijoittamiseen liittyen. Eräs haastateltava ehdotti pikavippi-
aiheen ympärille laadittujen haastattelun kaltaisten videoiden tuomista sivus-
tolle. Ylipäätään asioista kaivattiin esimerkkejä käytännön toteutuksista. Sivus-
tolle toivottiin myös mahdollisuutta lähettää sivuston aiheisiin liittyviä kysy-
myksiä, joihin sivuston ylläpitäjien puolesta annettaisiin vastauksia. 
 Muutama haastateltava koki, etteivät vastuutahot tulleet sivustolla riittä-
vän selkeästi esille. Monet toivat lisäksi esille, että sivusto tarvitsisi näkyvyyttä 
nuorten käyttämissä medioissa, jotta sen olemassa olosta ylipäätään tiedettäi-
siin. Sivuston nähtiin toimivan hyvänä aloituksena tiedonhaussa, sillä se ohjasi 
linkkien kautta hyvin lisätiedon tarjoajien suuntaan. Muutamat toivoivat, että 
sivustosta voitaisiin kertoa koulussa esimerkiksi ryhmänohjaajan kautta tai ju-
listeen avulla koulun seinällä. Kelan sivut, nettilehdet ja radio mainittiin myös 
mahdollisina paikkoina mainostaa sivustoa. Eräs haastateltava huomautti, ettei 
sivustolta käynyt ilmi, milloin sitä oli päivitetty edellisen kerran, joten sivuston 
ajantasaisuudesta ei siten voitu varmistua. 

Kalliit kulissit –sivustoa pidettiin sopivana esimerkiksi yläasteen yhteis-
kuntaopin tunneilla esiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Osa haastateltavista to-
tesi, että taloudellisessa ongelmatilanteessa voisi kuvitella käyttävänsä sivustoa 
tiedonhaussa. Haastateltavat kertoivat voivansa käyttää sivustoa tilanteessa, 
jossa heidän kokemansa tiedon tarve olisi ajankohtainen ja mikäli he tietäisivät 
löytävänsä sivustolta tietoa.  

5.4.2 Finanzity – Suomen Pankki 

Suomen Pankin Finanzity-sivustoa kuvattiin yleishyödylliseksi ja sen olemas-
saoloa pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä asiana. Haastateltavat eivät kokeneet 
löytävänsä pelin avulla tietoa mihinkään tiettyyn asiaan tai tilanteeseen liittyen, 
mutta tämänkaltainen peli koettiin periaatteessa kiinnostavaksi tavaksi ottaa 
selvää taloudellisista asioista ja kartuttaa yleistietoa talouteen liittyen. Haasta-
teltavat eivät varsinaisesti kuitenkaan kokeneet oppineensa talouteen liittyvistä 
asioista kokeiltuaan Finanzity-peliä. Muutamat totesivat, että ajan kanssa tutus-
tumalla pelistä voisi kuitenkin saada jotakin irti. 
 Oppimismuotona osa haastateltavista piti peliä hyvänä tapana päästä 
kiinni talouden käsitteisiin ja asioihin. Muutamat totesivat pelin soveltuvan 
niille henkilöille, jotka jo muutenkin tykkäävät pelata paljon. Oppimistarkoi-
tukseen Finanzityä tai muita vastaavia pelejä monet pitivät soveltuvampina 
peruskoulun loppupuolelle. Lukioikäisten ei ajateltu enää niinkään innostuvan 
talousaiheisesta pelistä. Osa haastateltavista totesi mieluummin pelaavansa 
kuin lukevansa, mikäli näitä oppimiskeinoja rinnastettaisiin.  
 Pelaaminen ylipäänsä nähtiin hauskana ja vähemmän puuduttavana ta-
pana etsiä tietoa ja opettaa talousasioita. Haastateltavat totesivat kuitenkin, että 
opettajalta saa selkeämmin tietoa verrattuna siihen, että yrittäisi pelin kautta 
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hakea tietoa. Osa haastateltavista näki pelaamisen toimivan opetuksessa pa-
remmin, jos ensin on valmiiksi perehtynyt pelin käsittelemiin asioihin. Pelin 
käyttämiseksi pitäisi haastateltavien mukaan tuntea jo talouden peruskäsitteet, 
jotta pelaamisesta olisi jotakin hyötyä nuorelle. Pelissä käsiteltyjä aiheita suurin 
osa haastatelluista piti mielenkiintoisina. Vain muutamat haastatelluista eivät 
olleet lainkaan kiinnostuneita pelistä tai sen sisältämistä aiheista. 
 Eräs haastatteluryhmä oli yhteiskuntaopin tunnilla aiemmin tutustunut 
Finanzityyn. He pitivät käytettävyyttä ja sivuston rakennetta suhteellisen sel-
keänä, mutta totesivat, että sivuston käyttö vaatii harjoittelua ja keskittymistä, 
eikä sen idea välttämättä aukea ensimmäisellä käyttökerralla. Muutkin haasta-
teltavat kritisoivat sivuston käytettävyyttä ja sivuston ajateltiin olevan viihdyt-
tävämpi ja mukavampi pelata, mikäli se ei olisi käytettävyydeltään niin vaikea. 
Visuaalisesti ja grafiikaltaan sivustoa ei pidetty erityisen mielenkiintoisesti to-
teutettuna. Osa ei kokenut peliä kovinkaan mukaansatempaavana, kun taas osa 
kuvaili sitä viihteelliseksi.  
 Pelin ohjeistusta haastateltavat pitivät toimimattomana, sillä käyttäjä saat-
toi ohittaa ohjetekstit niitä lainkaan lukematta. Näin haastateltavat myönsivät 
itsekin tekevänsä. Toisaalta he kuitenkin toivoivat selkeytystä tehtävänantoon. 
Haastateltavat eivät kokeneet voivansa hakea sivuston sisältä tietoa. He ehdot-
tivatkin selkeää hakuominaisuutta sivustolle. Sivustolle oli kyllä rakennettu 
oma hakukone, mutta haastateltavien mukaan sieltä löytyi tietoa ainoastaan 
asioista, joista pelissä oli tarkoituskin hakea tietoa. Haastateltavat toivoivat pe-
lin yhteyteen enemmän mahdollisuuksia saada tietoa esimerkiksi sanakirjan 
muodossa. Muutamat kaipasivat peliin käytännönläheisempää tietoutta ja 
konkreettisempia neuvoja. Tällöin pelin ajateltiin olevan opettavaisempi. Muu-
tamat haastateltavat huomauttivat, että jos pelissä tulee esille sanoja ja käsitteitä, 
jotka eivät ole nuorelle tuttuja eikä niitä selitetä, pelaaminen ei ole kovinkaan 
mielekästä tai hyödyllistä. Osa olikin sivustoa käyttäessään jumittunut turhau-
tuneena yhteen tehtävään, kun ei ollut ymmärtänyt tehtävänantoa. He kokivat-
kin, että olisivat tarvinneet enemmän aikaa tutustua peliin, jotta sen käyttämi-
nen olisi ollut sujuvampaa. Muutamat kertoivat, että pelin tehtävät olivat olleet 
heille melko vaikeita, vaikka he olivat pelanneet helpoimmalla tasolla. He piti-
vätkin parempana, että pelin tehtävät alkaisivat helpommista tehtävistä ja vai-
keutuisivat vähitellen. Ohjeiden huolellisempi lukeminen olisi kuitenkin heidän 
itsensä mielestä voinut auttaa tehtävien suorittamisessa. Ohjeistukset olivat pe-
lissä heidän mukaansa liian nopeasti ohitettavissa. 
 Vastuutaho ei muutamien haastateltavien mielestä käynyt suoraan sivus-
tosta riittävän selkeästi ilmi. Vaikka pelin aloitussivulla on Suomen Pankin logo, 
useat haastateltavat eivät kiinnittäneet siihen huomiota. He toivoivat kuitenkin, 
että tahoa tuotaisiin läpi pelin selkeämmin esille. Muutamat haastateltavat piti-
vät tärkeänä, että myös Suomen Pankki olisi nuorille näkyvämmin esillä, sillä 
sitä pidettiin tärkeänä linkkinä Eurooppaan. Positiivisena asiana koettiin tällai-
sen materiaalin tekeminen nuorille ja toivottiin, että Suomen Pankki myös sel-
keästi toisi nuorten keskuudessa itseään esille tiedontarjoajana ja talouden toi-
mijana Euroopassa. Eräs haastateltava piti tärkeänä sitä, että Suomen Pankki 
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edistäisi tietoutta rahaliikenteestä ja sen tärkeydestä, ja nostaisi siten kansallista 
tietämystasoa talouden suhteen. 
 

On hienoa että on yritetty pistää kortensa kekoon et ihmisten tietoisuus asioista li-
sääntyis että onhan se parempi kuin et ei tee mitään että kyllähän tää nyt varmasti 
tavottaa enemmän ihmisiä kun et ei tee mitään asian eteen (tyttö 18v.)  

 
Haastateltavat kokivatkin yleensä pelkästään positiivisena asiana, että nuorille 
pyritään kertomaan taloudellisista asioista, vaikkei toteutustapaa tai keinoja 
aina olisikaan pidetty niin toimivana.  

Suomen Pankkia tahona pidettiin ehdottoman luotettavana. Luotettavuut-
ta perusteltiin sillä, että se koettiin linkkinä Eurooppaan ja että se on tunnettu 
rahajärjestelmä. Toisaalta Suomen Pankkia kuvattiin melko kaukaiseksi ja pas-
siiviseksi tahoksi, joka on kaikessa tavallaan mukana, mutta yksilötasolla jää 
etäiseksi. Sen vaikuttavuus nuoren omaan elämään ja tietämys siitä todettiin 
epäselväksi. 

5.4.3 Nuoren elämä – Tapiola 

Haastateltavat näkivät Tapiolan Nuoren elämä –sivuston olevan hyödyllinen ja 
kattava tietopaketti. Sivustolta koettiin löytyvän perustietoa esimerkiksi pank-
kipalveluista, vakuutuksista, oman asunnon tai auton hankkimisesta, täysikäis-
tymiseen, työelämään ja opintojen rahoittamiseen liittyvistä asioista, suurista 
hankinnoista, harrastuksista ja matkustuksesta. Sivuston nähtiin soveltuvan 
kaikkiin nuorta koskeviin, rahaan liittyviin asioihin ja sieltä koettiin löytyvän 
apua nuorelle, joka vastaa itse omista raha-asioistaan. Hyvänä asiana koettiin 
nuorten eduista selkeästi kertominen. Yhdessä haastatteluryhmässä tuotiin esil-
le, että sivusto toimi hyvänä pohjatietona, jonka jälkeen on helpompi mennä 
itse pankista kysymään eri asioista. Sivuston käytön perusteella muutamat 
haastateltavat kertoivat kasvattaneensa tietämystään siitä, mistä tietolähteestä ja 
mihin asioihin liittyen he tulevaisuudessaan voisivat kysyä neuvoa. 
 Sivusto koettiin melko yksimielisesti selkeäksi ja sen asiat järkevästi jaotel-
luiksi. Jäsentelyä kiiteltiin hyvänä ja helppokäyttöisenä. Myös linkit tarkenta-
van lisätiedon pariin nähtiin hyvänä asiana. Osa haastateltavista koki, että si-
vustolla käsiteltiin ytimekkäästi niitä asioita, joita nuoret itsenäistymisessään 
tarvitsevat. Muutamien mielestä asiat olivat kuitenkin melko suppeasti esitetty 
ja tietoa olisi kaivattu tarkemmin. Tärkeimmät asiat koettiin kuitenkin löytyvän 
sivustolta. Lisätietoa olisi kaivattu myös muilta toimijoilta esimerkiksi linkkien 
takaa löydettäväksi. Osa koki sivuston kiinnostavuuden kumpuavan nimen-
omaan lyhyistä ja vaivattomasti luettavissa olevista teksteistä.  

Nuoret näkivät sivuston olevan mielenkiintoinen niille, joita käsitellyt asi-
at koskettavat. Osa haastatelluista piti sivustoa periaatteessa hyödyllisenä, mut-
ta totesi, ettei se ollut vielä itselleen hyödyllinen. Täysikäisyyttä lähestyvät 
haastatellut näkivät sivuston asiat itselleen tärkeiksi. Muutamia sivuston väri-
tys ilahdutti, kun taas toiset toivoivat sivustosta mielenkiintoisemman näköistä. 
Kuvien ja värikkäämmän ulkoasun olisivat muutamat kokeneet auttavan asioi-
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den paremmassa hahmottamisessa. Osa taas oli sitä mieltä, että pelkistetty väri-
tys oli aiheeseen sopivampi ja että kuvien lisääminen olisi turhaa. Enemmän 
käyttäjän nähtiin hyötyvän selkeästä tekstistä kuin kuvamateriaalista. Eräs 
haastateltava totesi, ettei sivustoa oikeastaan voisi millään tietyillä keinoilla 
saada mielenkiintoisemmaksi, kuin mitä se jo on. Tähän liitettiin näkemys siitä, 
ettei tämänkaltaisella sivustolla surfailla huvin vuoksi vaan tiedontarvelähtöi-
sesti. Haastateltavat näkivät siten, että niille, joita sivuston asiat eivät kiinnosta, 
on turha yrittää tyrkyttää tietoutta sivustosta. Muutamien mielenkiinnon sivus-
to herätti kuitenkin siinä määrin, että he totesivat voivansa tutkistella sivustoa 
tarkemmin, vaikka aiheet eivät vielä ajankohtaisia olekaan. Nämä nuoret tun-
nistivat asioiden ajankohtaistumisen omassa elämässä lähitulevaisuudessa.  

Yhdessä haastatteluryhmässä toivottiin, että Nuoren elämä –osiossa olisi 
nostettu erikseen nuorille kohdistetusti säästäminen ja sijoittaminen tärkeäm-
miksi aiheiksi, sillä ne koettiin kiinnostavina teemoina. Eräs haastateltava toivoi 
erikseen alle 18-vuotiaille kohdistettua osiota sivustolle, sillä osa muuttaa jo 
alaikäisenä omaan talouteen. Myös kesätyöt nousivat esiin aiheena, jonka ym-
päriltä tietoutta kaivattiin. 

Sivustolla käytettyä kieltä ja asioiden ilmaisua pidettiin ymmärrettävänä 
ja selkeänä. Sivustolla ei haastateltavien mielestä käytetty liikaa sivistyssanoja, 
eikä asioista kerrottu lakitekstimäisesti. Muutamat haastateltavat olisivat toivo-
neet parannusta asioiden ymmärrettävyyteen tuomalla sivustolle esimerkkejä. 
Käytettävyydeltään sivustoa pidettiin yksinkertaisena ja mukavana käyttää. 
Muutamat nimenomaan kiittelivät sivuston asiallisuutta ja sitä, ettei sivustoa 
oltu yritetty tehdä liioitellulla nuorisokielellä, sillä se koettiin ärsyttävänä.  

Sivuston havainnollisuudesta keskusteltaessa muutamat haastatellut toi-
voivat sivustolle kuvia tai taulukoita, joissa esimerkiksi vertailtaisiin yritystä 
muihin toimijoihin. Kuvien suhteen suurin osa kuitenkin totesi niiden olevan 
melko hyödyttömiä. Sivuston nähtiin menettävän asiallisuutensa ja vakavas-
tiotettavuutensa, mikäli siellä olisi hyödynnetty kuvia suuremmassa määrin. 
Eräs haastateltava totesi, ettei osannut kuvitella mitään, mitä kuvilla voitaisiin 
kertoa. Joku taas näki kuvien yhdistyvän mainostamiseen. Eräässä haastattelu-
ryhmässä kaivattiin sivustolle havainnollisuutta pienten videopätkien tai ani-
maatioiden muodossa. Toivottiin myös testin avulla oman tilanteen kartoitus-
mahdollisuutta, joka auttaisi havainnollistamaan sen, minkälaisessa elämänti-
lanteessa on ja mitä tuotteita tai palveluita kyseisessä vaiheessa voisi tarvita. 
Myös keskustelupalsta ja kysymysvastauspalsta nousivat esille mahdollisina 
lisäelementteinä.  

Muutamat haastateltavat ehdottivat Tapiolan etusivuille tai oman verkko-
pankin käytön yhteyteen mainosta tai suoraa linkkiä nuorille suunnattuun osi-
oon, jonka koettiin tällä hetkellä olevan sivuston sisällä huonosti löydettävissä. 
He olivat huonolla menestyksellä yrittäneet etsiytyä etusivun kautta nuorten 
osioon. Tästäkin syystä nuoret arvelivat, että sivuston löytäisi parhaiten goog-
lettamalla. Sivuston löydettävyyden yhteydessä todettiin, että tämänkaltaiseen 
sivustoon nuoret tuskin kuitenkaan törmäävät arkisessa internetin käytössään. 
Muutamat totesivat vierailevansa ainoastaan tietyillä sivustoilla, eivätkä niin-



82 

kään surfailevansa netissä päämäärättömästi. Informaation tarpeen herätessä, 
nuoret ajattelivat löytävänsä tietolähteet googlettamalla.  

Nuoren elämä –tyyppisistä sivustoista voitaisiin haastateltavien mielestä 
kertoa ja mainostaa niitä esimerkiksi Facebookissa. Muutamat mainitsivat kil-
pailut ja niiden mainostamiset nuorten käyttämillä sivustoilla hyvänä tapana 
löytää taloustietämystä tarjoaville sivustoille. Muutamat totesivat, että koulun 
taloustiedon tunnilla olisi helppo käydä tämänkaltaisia sivustoja tarkastelemas-
sa. Joku ehdotti julisteita bussipysäkeille, missä nuorille mainostettaisiin sivus-
toa tiedon ja avun tarjoajana.  

Sivuston vastuutahoa Tapiolaa pidettiin tiedontarjoajana suhteellisen luo-
tettavana. Tapiolan luotettavuutta muutamat perustelivat sillä, että se on pank-
ki, sitä on mainostettu paljon ja että se on suuri, tunnettu, näkyvä ja joka kau-
pungista löytyvä taho. Eräs haastateltava totesi, että se tarjoaa vastauksia myös 
muille kuin nuorille. Yhteystietojenkin näkyminen lisäsi luotettavuuden tunnet-
ta. Tämänkaltaiseen pohdintaan lisättiin usein haastatteluryhmän sisällä, että 
olisi kuitenkin hyvä suorittaa vertailua eri pankkien välillä eikä tukeutua vain 
yhden toimijan tarjoamaan tietoon. Eräs haastateltava totesi tahon olevan luo-
tettava, kunhan pitää mielessä, että se on voittoa tavoitteleva yritystoimija. 

Useat haastateltavat toivat keskusteluissa esille, että sivustolla mainostet-
tiin yrityksen tuotteita. Mainosten lisäksi he olisivatkin mielellään lukeneet 
esimerkin tapaisia tarkempia kuvauksia tuotteisiin liittyvistä tilanteista ja mah-
dollisuuksista. Yleisesti ottaen mainostamista pidettiin hyvänä asiana, jotta 
nuorten tietoisuus vakuutusten ottamisesta ja niiden ominaisuuksista lisääntyi-
si. Osa totesi myös olevan luonnollista, että yrityksen omilla sivuilla mainoste-
taan nimenomaan kyseisen yrityksen tuotteita. He näkivät hyvänä asiana, että 
sivustolla käsitellään yritysten tuotteiden mainostamisen lisäksi myös yleisiä 
asioita ja ohjeistetaan nuoria esimerkiksi muuttamiseen liittyvissä käytännön 
asioissa. 

Muutamat haastatelluista suhtautuivat lähtökohtaisen epäilevästi kaikkiin 
yksityisen sektorin toimijoihin. He olivat sitä mieltä, ettei kannata luottaa vain 
yhden pankin tarjoamaan tietoon, mikä voi olla taloudellisten tavoitteiden sä-
vyttämää. Nämä haastatellut totesivat, että perustietoutta nuoren talouden hal-
lintaan liittyen olisi hyvä etsiä esimerkiksi Kelan tai muun julkisen tahon tar-
joamasta materiaalista. He näkivät hyvänä asiana, että pankit kertovat tuotteis-
taan ja palveluistaan nuorille, mutta yleisemmän tiedontarpeen osalta olisi suo-
tavampaa, mikäli nuoret kartuttaisivat taloudellista tietämystään muiden tie-
dontarjoajien tuella. Muutamat toivoivat sivustolle eriteltynä yleistä tietoa talo-
usosaamiseen liittyen ja selkeästi erikseen yrityksen omista tuotteista ja palve-
luista tietoa. Jotkut karsastivat asiakkaaksi johdattelua. 

Eräs haastatteluryhmä oli saanut oppilaitoksensa kautta Tapiolalta toi-
meksiannon suositella kavereilleen nuorille suunnattua Undo-vakuutusta, jol-
loin he samalla pystyivät kerryttämään itselleen pisteitä ja osallistuivat Tapio-
lan järjestämään kilpailuun. Kun he sitten haastattelutilanteessa saivat tarkastel-
tavakseen Tapiolan Nuoren elämä –sivuston, aiheutti tämä yhteensattuma heis-
sä negatiivisia tuntemuksia, että heille yritetään nyt toistamiseen tyrkyttää Ta-
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piolan tuotteita. Haastateltavat kertoivat kokeneensa, että heitä käytetään hy-
väksi, kun heitä pyydettiin mainostamaan lähipiirilleen yrityksen tuotteita, 
ikään kuin he olisivat yrityksen työntekijöitä. Haastateltavat olivat oppitunnilla 
tässä yhteydessä perehtyneet myös muiden toimijoiden nuorille tarjoamiin pal-
veluihin ja vertailun jälkeen todenneet, että Tapiolan palvelupaketti ei ollut 
muita parempi. He eivät siten olleet kampanjan idean mukaisesti suositelleet 
palvelua kavereilleen.  

5.4.4 Turhat vakuutukset – Turva 

Useimmat haastateltavista näkivät Turvan Turhat vakuutukset yksinkertaisena 
ja hyvänä perustietoa antavana sivustona, jota ei ollut kuormitettu liiallisella 
tietomäärällä. Eräs haastateltava totesi sen olevan riittävän lyhyt, että sen jaksaa 
lukea loppuun asti. Sivustoa kuvattiin myös helposti luettavaksi, moderniksi 
sivustoksi, jossa keskeiset asiat oli hyvin kiteytetty. Muutamat pitivät hyvänä, 
että sivuston ulkoasu oli nuorille suunnattu ja se kertoi mukavan rennosti va-
kuutuksista. Sivuston konkreettiset esimerkit nähtiin kuvaavina ja selkeinä. 
Haastateltavat kokivat myös hyvänä, että nuorille ylipäätään kerrotaan vakuu-
tuksista ja niiden hyödyllisyydestä erikseen pelkästään nuorille suunnatun ma-
teriaalin avulla, sillä he olivat sitä mieltä, että harva nuori ymmärtää vakuutta-
misen tärkeyden. Eräs haastateltava kertoi sivuston olevan ajatuksia herättävä, 
jos ei ole aiemmin vielä ymmärtänyt pohtia, mitä kaikkea voi sattua. 
 Sivuston ajateltiin soveltuvan tilanteeseen, jossa on tarvetta vakuutuksille 
tai tilanteeseen, jossa nuori haluaa tietoa omaisuutensa arvosta. Eräs haastatel-
tava totesi sivuston soveltuvan käyttäjälle, jolla on jo yleistietoa ja perustietä-
mystä vakuutuksista ja joka etsii vakuutusvaihtoehtoa. Ne nuoret, jotka ajatte-
livat tarvitsevansa vakuutuksia, pitivät sivustoa sopivana tietopakettina sellai-
sille henkilöille, jotka mieltävät vakuutukset turhina ja kalliina. Osa oli sitä 
mieltä, että sivusto soveltuu nimenomaan tilanteeseen, jossa nuori on muutta-
massa omilleen.  
 Muutamat haastateltavat pitivät ärsyttävänä sitä, että sivuston yläreunas-
sa olevien sivunumerointeja klikkaamalla ei odotusten vastaisesti voinut hyp-
piä sivulta toiselle. Jotkut toivat lisäksi esille, että tekstin selattavuus ei ollut 
toimivaa, sillä he eivät olleet sitä aluksi ollenkaan huomanneet. Tähän huomau-
tettiin kuitenkin, että lukemisinnokkuus voisi laskea, jos koko teksti olisi kerral-
la nähtävissä. Sivuston rakennetta kuvattiin selkeäksi siinä mielessä, että siinä 
annetaan ensin vakuutustietoa, minkä jälkeen voi itse kokeilla syöttää omia tie-
tojaan sivustolle. Tietoa todettiin kuitenkin löytyvän vain näennäisesti ja sitä 
olisi kaivattu enemmän.  
 Osa haastateltavista koki sivustossa mukavana nimenomaan sen, että siinä 
sai itse tehdä jotakin. Sivuston kiinnostavuuden nähtiin syntyvän sitä kautta, 
että se mahdollisti käyttäjän oman osallistumisen, muussa tapauksessa eräs 
haastateltava totesi, ettei olisi jaksanut lukea sivuston kertomista asioista. Sivus-
toa pidettiin siinä määrin mielenkiintoisena, että se ikään kuin pakotti luke-
maan eteenpäin, koukutti lukijan. Kiinnostavuutta olisi haastateltavien mielestä 
voitu lisätä tuomalla lisää laskureita sivustolle. Eräs haastateltava totesi sivus-
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ton olevan kiinnostavinta materiaalia, mitä hän vakuutuksiin liittyvistä asioista 
voisi kuvitella olevan olemassa. Puhekuplamaisesti toteutettu informaation 
asettelu herätti haastateltavien mielenkiinnon ja huomion. Tärkein informaatio 
nousi haastateltavien mielestä hyvin esiin. 
 Muutamat haastatellut pitivät kiinnostavana sivustossa nimenomaan sitä, 
että oman irtaimiston arvon laskemisen myötä käyttäjä pystyy paremmin ym-
märtämään tarpeen vakuutusten ottamiselle. Tällä tavoin sivuston asiat konkre-
tisoituivat haastateltavien mukaan yleiseltä tasolta omalle kohdalle. Sivuston 
mielenkiinnon nähtiin syntyvän myös siitä, että se on erilainen kuin muut va-
kuutusaiheiset sivustot. Jotkut näkivät sivustolla olevan kilpailun lisäävän mie-
lenkiintoa. Osa taas toi esiin, että oli miellyttävää, ettei sivusto koostunut pel-
kästään tekstistä vaan kuvitusta ja värejä oli käytetty sopivasti. Toiset taas poh-
tivat, ottaako sivuston käyttäjä sivuston tosissaan vai kokeeko mahdollisesti 
sivuston lapselliseksi. Jotkut ehdottivat todellista kuvamateriaalia esimerkiksi 
vesivahingosta, jotta asia konkretisoituisi entisestään. 
 Eräs haastateltava kertoi, etteivät nämä asiat kiinnosta häntä tällä hetkellä, 
mutta sivusto oli kuitenkin hänen mielestään mielenkiintoisesti laadittu. Yhdes-
sä haastatteluryhmässä katsottiin, etteivät asiat olleet ajankohtaisia vielä omalla 
kohdalla. Vasta omaan talouteen muuttamisen yhteydessä koettiin, että vakuu-
tukset tulevat ajankohtaisiksi. Muutamat näkivät tarvitsevansa vakuutuksia 
vasta vanhemmalla iällä, kun omaisuuttakin on kertynyt jo enemmän. He toivat 
esille, etteivät he vielä opiskelijakämppään alkaisi vakuutuksia ostelemaan.  
 Sivuston kieli koettiin selkeänä, yksinkertaisena ja yleiskielisenä. Sivuston 
koettiin myös olevan nuorten kieltä. Ymmärrettävyyden mahdollinen paranta-
minen olisi haastateltavien mukaan voinut toteutua esimerkkejä lisäämällä. 
Eräässä ryhmässä koettiin, että sivustolla esiintyi vaikeampiakin käsitteitä, joille 
olisi kaivattu selvennystä esimerkiksi sanakirjan muodossa tai epäselviä sanoja 
klikkaamalla.  
 Haastateltavat olisivat kaivanneet sivustolle linkkejä, joiden takaa olisi 
saanut tarkempaa tietoa vakuuttamisesta. Tällöin tiedon löytyminen olisi koettu 
helpommaksi. Sivustolla ei osan haastateltavien mielestä koettu, että haluamis-
taan asioista olisi helposti etsimällä löytänyt tiedon, minkä tähden olisikin kai-
vattu linkkiä yrityksen varsinaiselle sivustolle. Lisää tietoa haastateltavat olisi-
vat kaivanneet myös yleisellä tasolla kaikenlaisista vakuutuksista. Muutamat 
haastateltavat kertoivat, että heille jäi epäselväksi, tarjotaanko sivustolla vakuu-
tuksia vai kerrotaanko niistä ainoastaan. Eräässä haastatteluryhmässä toivottiin 
sivustolle mahdollisuutta lähettää omia kysymyksiä. Eräs haastateltava toivoi 
sivustolle sovellusta, jossa nappia painamalla saisi tarkemman selostuksen epä-
selväksi jääneelle asialle äänitiedoston muodossa. Hän koki oppivansa kuunte-
lemalla parhaiten asioista. Eräällä haastateltavalla oli jo omia kokemuksia eri 
vakuutuksista ja hän huomautti, että sivustolla voitaisiin kertoa tarkemmin va-
kuutusrajoista ja siitä, kuinka vakuutuksenottaja itse omilla toimillaan voi vai-
kuttaa vakuutuskorvausten määrään. Hän tiesi kertoa, että ilman toimivaa pa-
lohälytintä tai astianpesukoneen vesikaukaloa ei vahingon sattuessa saa vakuu-
tusyhtiöltä korvauksia. 
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 Sivuston nimi herätti muutamassa parikeskustelussa hämmennystä, sillä 
he olivat aluksi epävarmoja tarkoittiko Turhat vakuutukset –nimi vakuutusten 
olevan turhia vai oliko nimi valittu siksi, että monet ajattelevat vakuutusten 
olevan turhia. Muutamat toivoivat, että sivuston alussa kerrottaisiin heti selke-
ämmin, mistä on kyse ja mikä sivuston idea on, mainostetaanko siinä vakuu-
tuksia vai kielletäänkö ottamasta niitä.  
 Vastuutahoa pidettiin yleisesti ottaen luotettavana. Osalle haastateltavista 
se oli tuttu, tunnettu ja se vaikutti luotettavalta ja viralliselta. Osa ei muistanut 
kuulleensakaan yrityksestä ja osa muisti ainoastaan nähneensä yrityksen logon 
jossakin. Muutamat pohtivat, ettei taho ollut kuitenkaan tarpeeksi luotettava, 
koska he eivät olleet aiemmin kuulleet yrityksestä eikä heillä ollut siitä riittä-
västi tietoa. Eräs haastateltava huomautti, että vaikka vakuutusyhtiöt yleisesti 
ovatkin luotettavia, täytyy vakuutuksen ottajan osata olla hieman skeptinen ja 
tarkasti selvittää, mitä kaikkea vakuutus pitää sisällään, jotta varmasti saa par-
haiten omia tarpeitaan vastaavan vakuutuksen. Muutama haastateltava suhtau-
tui hyvin epäilevästi sivustoon ja sen tuotemainontaan. He kokeilivat syöttää 
sivuston laskuriin kokeilumielessä erilaisia toisistaan poikkeavia arvoja ja olivat 
pettyneitä, kun laskuri ilmoitti aina saman vakuutushinnan omaisuuksille. Tä-
mä herätti heissä epäluuloisuutta sivustoa kohtaan sekä sai heidät näkemään 
koko sivuston ja tahon negatiivisessa valossa. Vastuutahon ilmeneminen sivus-
tolta oli muutamien haastateltavien mielestä heikosti toteutettu. He eivät löytä-
neet varsinaiselta sivustolta tietoa, mikä sivuston vastuutaho oli. Muutamat 
olisivat myös kaivanneet sivustolle esittelyä itse yrityksestä.  

Muutamat nuoret kaipasivat puolueetonta näkökulmaa vakuutuksiin, ei 
pelkästään yritysten tarjoamaa tiettyihin tuotteisiin liittyvää tietoa. Tämä tieto 
voisi heidän mukaansa olla parhaiten saatavilla netistä tai erilaisista lehdistä. 
Vertailun mahdollisuutta toivottiin ja pidettiin erityisen hyvänä. Koulua pidet-
tiin myös hyvänä paikkana kertoa vakuutuksista ainakin yleistiedon muodossa 
pintapuolisesti. Televisiomainosten todettiin myös olevan tehokas tapa saattaa 
nuorten tietoisuuteen vakuutusten tarjoajia ja lisätiedon lähteitä. Opiskelijoiden 
vuokranvälityssivustojen yhteyteen ehdotettiin vakuutustietouden levittämistä, 
sillä asian nähtiin tulevan ajankohtaiseksi nimenomaan omaan talouteen muut-
tamisen yhteydessä. Tällöin toivottiin myös tietyssä elämäntilanteessa tarvitta-
van tärkeän tiedon löytymistä yhdestä paikasta. Eräs haastateltava totesi, että 
mitä enemmän asioita joutuu erikseen hakemaan, sitä enemmän tietoa jää ha-
kematta alun alkaenkin.  

5.4.5 Valtti – Kuluttajaliitto  

Kuluttajaliiton nuorille suunnattua Valtti-sivustoa haastateltavat pitivät yleises-
ti hyvänä ja helppokäyttöisenä tietopakettina. Sivuston materiaali nähtiin hyvin 
nimenomaan nuorille suunnatuksi ja käytännönläheiseksi. Sivustolta koettiin 
löytyvän hyvin tietoa nuoria koskevista aiheista, eikä pelkästään ongelmatilan-
teissa, vaan haastateltavien näkemysten mukaan sieltä voi saada vinkkejä arki-
elämään, liittyen esimerkiksi säästämiseen, muuttamiseen, laina-, tuki- ja va-
kuutusasioihin, sopimusten solmimiseen, kuluttajansuojaan, pankkikortteihin 
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ja koulutöiden tekoon. Osa haastatelluista piti erityisesti säästövinkkejä kiinnos-
tavana aiheena. Lisäksi sivustolle listatut konkreettiset asiat liittyen omaan ta-
louden hoitoon siirtymiseen ilahduttivat muutamia haastateltavia, jotka totesi-
vatkin, ettei kotona asuva nuori välttämättä tule ajatelleeksi, mitä kaikkia lasku-
ja pitääkään maksaa. Jotkut näkivätkin sivuston hyvänä apuna nuorille, jotka 
eivät saa vanhemmiltaan tukea tai tietämystä taloudellisen osaamisen kehittä-
miseen. 

Kysyttäessä sivuston mielenkiintoisuudesta muutamat totesivat, että tie-
don etsiminen tapahtuu yleensä ongelmalähtöisesti tietyn nimenomaisen asian 
ympärillä, jolloin lisämielenkiintoa herättäviä asioita ei tiedonhaussa enää kai-
vata. Olennaista informaation haussa on, että hyödynnettävä sivusto on mah-
dollisimman selkeä. Sivuston aiheita pidettiin mielenkiintoisena, mikäli aiheet 
sillä hetkellä kiinnostavat tai ovat ajankohtaisia. Kiinnostavuuden nähtiin li-
sääntyvän sitä mukaan, mitä enemmän nuori tietoa tarvitsee. Osa taas totesi, 
että sivusto oli laadittu sen verran mielenkiintoisesti, että sitä jaksoi lukea mie-
lellään, vaikka asiat eivät sillä hetkellä kiinnostaisikaan. Kiinnostavuutta perus-
teltiin myös sillä, että sivuston aiheet koskettavat jokaista ihmistä jossakin vai-
heessa. Haastateltavat näkivät sivuston olevan suunnattu talousasioissa koke-
mattomalle, täysikäistyvälle nuorelle, joka on itsenäistymässä ja muuttamassa 
omaan talouteen. Asioista nähtiin siten hyvänä tietää jo etukäteen. Osa haasta-
teltavista oli tosin sitä mieltä, ettei sivusto sovellu muuten vaan –tyyppiseen 
surfailuun, vaan nimenomaan tilanteeseen, jossa on tarve kyseiselle tiedolle. 
Tilanteessa, jossa nuorella ei ole ongelmia tai tiedontarvetta, eivät nämä haasta-
teltavat lähtisi käyttämään sivustoa.  

Suurin osa haastatelluista piti sivuston ulkoasua mukavana sekä värimaa-
ilmaltaan miellyttävänä ja raikkaana. Sivustoa pidettiin yleisesti ottaen ymmär-
rettävänä ja nuorekkaalla selkokielellä laadittuna, eikä sivustolla oltu haastatel-
tavien mielestä liikaa viljelty sivistyssanoja. Muutamat totesivat, että perustie-
tämystä tulee kuitenkin olla, jotta sivustoa kykenee kunnolla hyödyntämään. 
Joku ehdotti sivustolle kulloisenkin otsikon alle tiivistelmiä tärkeimmistä käsi-
tellyistä aiheista, jotta kiireisempikin lukija saisi käsityksen olennaisimmista 
asioista. 

Sivuston sanastoa pidettiin hyvänä tapana varmistaa, että nuoret käyttäjät 
varmasti ymmärtävät käsitellyt aiheet myös vaikeampien sanojen kohdalla. 
Muutamat haastateltavat kaipasivat sivustolle keskustelupalstan tyyppistä so-
vellusta, jossa asiantuntijat vastaisivat nuorten kysymyksiin ja nuoret voisivat 
myös keskenään keskustella asioista. Sivustolle toivottiin myös lisää tietoa tu-
kiin ja niiden hakemiseen liittyvistä asioista. Eräässä haastatteluryhmässä kai-
vattiin testejä esimerkiksi aiheista, kuinka itse hoidat raha-asioitasi tai testaa 
minkälainen talousosaaja olet. Muutama haastateltava kiitteli sivustolla säästö-
vinkkien yhteydessä esiteltyjä kierrätys- ja ympäristöystävällisyysnäkökulmia. 
Eräs haastateltava toi esille, että sivustolla voitaisiin tarjota tarkempaa tietoutta 
työttömyyteen liittyen. Sivuston hyvänä puolena muutamat toivat esille sen, 
ettei siellä ollut mainoksia. 
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Käytettävyyden osalta muutamat haastateltavat huomauttivat, että sivus-
ton teksti voisi olla aseteltu leveämmäksi tekstipalkiksi, jolloin tekstiä ei tarvit-
sisi jatkuvasti vierittää alaspäin. Muutamat toivat esille tarpeen sivuston teksti-
pohjaiselle versiolle ilman grafiikkaa, jotta sivustoa olisi hitaammallakin inter-
net-yhteydellä vaivatonta käyttää. Myös mahdollisessa mobiilikäytössä olisi 
tarvetta sivuston kevyemmälle versiolle. Myös Valtti-sivuston kohdalla pohdit-
tiin kuvamateriaalin lisäämistä sivustolle, mutta todettiin asiapohjaisen raken-
teen soveltuvan aiheeseen paremmin. Liiallisen kuvien hyödyntämisen ajatel-
tiin mahdollisesti tekevän sivustosta epäluotettavan näköisen.  

Haastateltavat kokivat sivustolta löytyvän helposti tietoa, kunhan käyttäjä 
vain jaksaa lukea ja käydä läpi tekstikokonaisuuksia. Sivuston sivupalkin selkeä 
otsikointi ja alaotsikot lisäsivät haastateltavien mielestä tiedon löydettävyyttä. 
Osa haastatelluista kaipasi kuitenkin sivustolle hakuominaisuutta, jonka avulla 
sivuston sisältä löytää nopeasti avainsanojen ympäriltä tietoa. Sivuston margi-
naalissa olevat linkit muiden tiedontarjoajien sivustoille nähtiin hyvänä asiana. 
Etusivulle joku ehdotti, että siellä kerrottaisiin tarkemmin siitä, mitä kaikkea 
sivustolta voi löytää, sillä sivuston aiheita pidettiin yllättävänkin laaja-alaisina 
avioliiton solmimisesta kierrätysvinkkeihin. Sivustolle kaivattiin sarjakuvia se-
kä esimerkin tapaisia nuorten omakohtaisia kokemuksia ja kuvauksia siitä, mi-
ten niistä voisi ottaa mallia. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta suunnitella oma 
viikko- tai kuukausibudjetti, johon syötettäisiin omat menot ja tulot. Tällaisen 
budjettilaskurin avulla nuori voisi konkreettisemmin pohtia omaa kulutustaan 
ja talouden hallintaa. Joku piti mielenkiintoisena sitä, mikäli sivustolta löytyisi 
nuorille räätälöity päivän ajankohtaiset talousasiat –tyyppinen uutisosio. Erääs-
sä haastatteluryhmässä toivottiin sivustolle selkeämmin sisältöä vastaavaa ni-
meä. Muutamat kaipasivat sivuston yhteyteen yhteydenpitokanavaa tai palve-
lua, jonka kautta voisi hakeutua henkilökohtaisen ohjauksen pariin. Sivustolle 
toivottiin myös asiantuntijavideoita rahankäyttöön liittyen, sillä videoita ajatel-
tiin olevan hauskempi katsella verrattuna tekstin lukemiseen. 

Sivuston vastuutahon koettiin käyvän hyvin ilmi sivustolta. Kuluttajaliit-
toa pidettiin haastatteluissa luotettavana tahona. Muutamat perustelivat luotet-
tavuutta sillä, ettei Kuluttajaliiton toiminta ole luonteeltaan voittoa tavoittele-
vaa ja sillä, että sen nimenomainen tehtävä on valvoa kuluttajien etua ja olla 
kuluttajan puolella. Muutamat haastateltavat kertoivat yllättyneensä, että Ku-
luttajaliitolla on tarjolla tällainen tietopaketti nuorille. He olivat ajatelleet löytä-
vänsä pikemminkin Kelalta tämänkaltaista palvelua. Eräät näkivät luotetta-
vuuden syntyvän sitä kautta, että Kuluttajaliitto on rekisteröity liitto ja ajatteli-
vat sen myös olevan yhteydessä viranomaisiin. 

Haastateltavat toivat esille harmistuneisuutensa siitä, etteivät he aiemmas-
sa tiedonhaussakaan olleet törmänneet Valtti-sivustoon tai vastaaviin sivustoi-
hin. Sivuston näkyvyyteen ja löydettävyyteen toivottiinkin parannusta. Mah-
dollisina paikkoina, missä sivustosta voitaisiin kertoa, nähtiin mm. blogit, verk-
kolehdet, Helsingin Sanomien sivusto, Facebook, koulujen internet-sivut ja Ke-
lan sivut. Kouluihin toivottiin ylipäätään jotakin mainintaa tämänkaltaisten si-
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vustojen olemassaolosta. Kadunvarsimainokset mainittiin myös hyvänä paik-
kana mainostaa nuorille suunnattuja talousaiheisia internet-sivustoja. 

5.4.6 Budjettimestari – Opetushallitus 

Haastateltavat pitivät peliä hauskana ja hyvänä ideana, mutta sen toteutusta 
kritisoitiin. Peliä kuvattiin käytännönläheiseksi ja asioiltaan melko kattavaksi. 
Hyvänä haastateltavat näkivät pelissä sen, että se antaa erilaisia vinkkejä käy-
tännöllisestä näkökulmasta. Pelimuotoa pidettiin potentiaalisesti innostavana 
tapana kertoa talousasioista. Peli nähtiin asiasisällöltään hyvänä, mutta aina-
kaan vanhempiin lukiolaisiin se ei oppimistapana vedonnut. He eivät osanneet 
ottaa pelin tarjoamaa tietoa kovinkaan tosissaan ja pitivät sitä hieman lapselli-
sena. Nämä haastateltavat olisivatkin suositelleet peliä nuoremmille, esimerkik-
si peruskouluikäisille. He myös pitivät pelin visuaalista ilmettä enemmän lap-
sille kuin aikuistuville nuorille suunnattuna. Osa haastateltavista toi esille pelin 
hyvänä puolena sen, että siinä voi turvallisesti kokeilla erilaisia isompiakin rat-
kaisuja ja nähdä valintojensa seurauksia. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että 
vaikka peli ei täysin vastaisikaan todellisuutta, oli siinä kuitenkin mahdollisuus 
oppia jotakin ja pelattuaan ei välttämättä enää tekisi samoja virheitä todellisuu-
dessa. Osa haastateltavista taas oli jyrkästi sitä mieltä, ettei pelaaminen oppi-
mismuotona ole toimivaa, sillä se menisi heidän mielestään vain pelleilyksi ja 
itse asia eli oppiminen jäisi taustalle. Osa taas piti toimivana vaihtoehtona sitä, 
että opettaja ensin kertoisi asioista, minkä jälkeen oppilaat tutustuisivat asiaan 
syvemmin pelin avulla. Yhteiskuntaopin ja opon tunteja pidettiin sopivina pe-
liin tutustumiselle. Muutamat taas olivat nimenomaan sitä mieltä, että pelaami-
nen on mielekkäämpää kuin pelkän tekstin lukeminen.  

Muutamat pohtivat, että sivusto sopisi hyvin käytettäväksi ennen omaan 
kotiin muuttamista tulevaisuuden suunnittelun avuksi. Pelin avulla nuoren 
nähtiin voivan harjoitella taloudellisia toimia, budjetointia ja luoda katsauksen 
siihen, minkälaisia asioita oman talouden hoitoon kuuluu ja minkälaisia tukia 
on mahdollista hakea.  

Budjettimestari-sivustoa ei koettu käytettävyydeltään kovin selkeäksi. 
Haastateltavat olivat sivustoa käyttäessään epätietoisia siitä, mitä heidän piti 
klikkailla ja mitä heidän ylipäänsä piti tehdä päästääkseen pelissä eteenpäin. 
Sivuston ei myöskään nähty soveltuvan varsinaisesti tietyn tiedon etsimiseen. 
Sivustolle kaivattiinkin läpi pelin ja erityisesti pelin alkuun selkeää opastusta 
pelin käyttöön. Yleisesti pelin nähtiin soveltuvan nuoren elämään hyvin, mikäli 
nuori vain jaksaisi perehtyä ohjelmaan. Muutamat olivat sitä mieltä, että puut-
teellisen alkuohjeistuksen takia satunnainen sivustolle eksyjä ei välttämättä 
ymmärtäisi, että kyseessä on järkevä ohjelma, jota kannattaa kokeilla. Haastatel-
tavat olisivatkin halunneet sivuston alussa korostettavan sivuston olevan peli, 
jossa voi testata taitojaan.  

Sivustoa pidettiin mielenkiintoisena, sillä sen avulla pystyi haastateltavien 
mukaan hahmottamaan hyvin, mitä kaikkea elämiseen sisältyy. Muutamat tote-
sivat, että sitä olisi kiva pelata koulussa oppitunneilla, mutta eivät kuitenkaan 
vapaa-ajallaan käyttäisi aikaa sen parissa. Pelin mielenkiinnon muutamat näki-
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vät syntyvän sitä kautta, että pelissä käsiteltävät asiat ovat nimenomaan todelli-
sesta elämästä.  

Haastateltavat eivät kokeneet, että pelissä olisi riittävästi tavoitteellisuutta. 
Pelin alkuun olisi toivottu pelaamista motivoivaa selkeää kuvausta siitä, miksi 
peliä pelataan ja mitä siinä voi saavuttaa. Tällä tavoin nuorille syntyisi kiinnos-
tus pelata peliä. Haastateltavat ehdottivat, että pelin alkutilanne olisi kaikille 
sama ja tavoitteena olisi esimerkiksi muuttaa pois kotoa, jolloin pelistä saisi rea-
listisemman. Tärkeää ja opettavaista olisi haastateltavien mielestä, että nuori 
voisi pelissä omilla valinnoillaan vaikuttaa pelin kulkuun ja nähdä omien valin-
tojensa seuraukset. Nykyisellään pelissä haastateltavat eivät nähneet selkeitä 
tavoitteita käyttäjälle ja ilman mitään saavutettavaa peliä ei haastateltavien mu-
kaan kauaa jaksaisi pelata. Pelissä olisi myös toivottu olevan enemmän vaihto-
ehtoja, joista valita.  

Haastateltavat pitivät hyvänä sivuston käyttäjälleen tarjoamia linkkejä, 
mutta pohtivat, löytyisikö niille pelin yhteydessä varsinaista käyttöä. He ehdot-
tivatkin, että pelissä käyttäjä joutuisi suorittamaan pelissä jonkinlaisia tehtäviä, 
joihin kuuluisi eri tietolähteiden ja linkkien hyödyntäminen. Sivustolle toivot-
tiin myös jonkinlaista info-painiketta, sillä arveltiin, että sen tarjoamasta tiedos-
ta ainakin osa saattaisi jäädä käyttäjän mieleen. Tosin sivustolla käytettyjä sano-
ja ja ilmaisuja ei pidetty vaikeina. 

Muutamat haastateltavat kritisoivat pelin köykäisen oloista animointia. 
He pitivät tylsänä, että peliin vain ilmestyi pöytä hajosi –tyyppisiä ilmoituksia 
tekstin muodossa, vaikka varsinaisesti pelissä ei visuaalisesti tapahtunut mi-
tään eikä tapahtuneelle annettu mitään selitystä tai perusteluja. Tällainen liian 
tekstillinen toteutus oli heidän mielestään sama kuin lukisi samoja asioita kuvi-
tetusta kirjasta. Nämäkin haastateltavat kaipasivat peliin lisäksi jonkinlaista 
alkukoukutusta, joka innostaisi pelaamaan ja saisi myös palaamaan pelin ää-
reen. Haastateltavat pohtivat, että hyvän pelin tulisi tuottaa jotakin tyydytystä 
pelaajalleen, että esimerkiksi hoidettuaan hyvin raha-asioitaan pääsisi seuraa-
valle tasolle tai saisi mahdollisuuden ostaa jonkin tavaran, kuten pelikonsolin, 
josta olisi iloa ja sitä saisi oikeasti pelata ohjelman sisällä. Tämänkaltaiset asiat 
lisäisivät haastateltavien mielestä pelin koukuttavuutta. 

Eräässä haastatteluryhmässä pohdittiin sivuston kehittämistä Habbo Ho-
tel –tyyppiseen suuntaan eli tekemällä siitä online-pelin, jota voisi pelata mui-
den käyttäjien kanssa. Eräs nuori ehdotti, että peliin voisi myös saapua vieraili-
joiksi talousalan asiantuntijoita, jotka keskustelisivat nuorten kanssa ja vastaili-
sivat kysymyksiin. Toisessa haastatteluryhmässä peliä olisi haluttu muokata 
Sims-pelin kaltaiseksi. Haastateltavat kertoivat, että pelissä eletään ihmisen 
elämää ja se voisi toimia tämänkaltaisenkin pelin yhteydessä. 

Useat haastateltavat ehdottivat pelin viemistä facebookiin, missä sen kuvi-
teltiin saavuttavan suosiota ainakin aluksi. Muutamat kehittelivät ajatusta, jossa 
facebookin Budjettimestari-peliin voisi ikään kuin tallentaa omat tietonsa, jol-
loin käyttäjä voisi jatkaa siitä, mihin aiemmin on jäänyt. Haastateltavat myös 
arvelivat, että koulussa pelistä olisi hyvä kertoa. Muutamat lähtisivät mainos-
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tamaan peliä suoraan historian ja yhteiskuntaopin opettajille.  Peli nähtiin mah-
dollisesti toimivaksi osaksi opetusta.  

Pelin vastuutahoa, opetushallitusta pidettiin yksimielisesti luotettavana, 
sillä sen nähtiin toimivan yhteistyössä kaikkien koulujen kanssa. Luotettavuut-
ta toi myös se, että tahon yhteystiedot oli tarkkaan esitetty ja sivuston ulkonäkö 
sekä teksti olivat hyvin laadittuja. Eräs haastateltava kertoi, että huomattuaan 
Opetushallituksen olevan pelin takana, piti hän peliä välittömästi tylsänä. Osa 
haastatelluista ei pitänyt niin tärkeänä kiinnittää huomiota siihen, kuka pelin 
tekijä on.  

5.4.7 Verkkomateriaalit talousosaamisen edistämisessä 

Suurin osa haastatelluista nuorista oli positiivisen yllättynyt taloudellisen ym-
päristön toimijoiden tarjoamien verkkomateriaalien olemassaolosta. Monet 
haastateltavat ilmaisivatkin harminsa sen johdosta, etteivät nuoret ole tietoisia 
tällaisista sivustoista. Kouluja pidettiin hyvänä paikkana kertoa eri toimijoiden 
tarjoamasta verkkomateriaalista. Haastatteluissa myös todettiin, että nimen-
omaan koulussa oppitunneilla materiaalit olisivat nuoria kiinnostavia ja niitä 
käytettäisiin mielellään. Vaikka muutamat materiaaleista innostuneimmat ker-
toivatkin voivansa hyvin kuvitella tutkivansa vastaavia sivustoja vapaa-
ajallansa, osa ei voisi kuvitellakaan käyttävänsä vapaa-aikaansa vastaavaan 
pelkästään huvin vuoksi, vailla varsinaista tiedon tarvetta. Luultavammin juuri 
ne nuoret, jotka apua ja tietoa oman talouden hallintaan eniten kaipaisivat, kuu-
luvatkin nimenomaan siihen ryhmään, joka omalla ajallaan epätodennäköi-
semmin taloudellista osaamista edistävään verkkomateriaaliin tutustuisi.  
 Verkkomateriaalien joukossa oli tietopaketinkaltaisia sivustoja sekä pelien 
muotoon puettuja oppimismateriaaleja. Perinteisempien tiedonvälityssivustojen 
kohdalla nuoret näkivät yleisesti ottaen hyvänä asiana osallistumisen mahdolli-
suuden ja interaktiivisia elementtejä toivottiin lisää, esimerkiksi erilaisten testi-
en ja laskureiden muodossa. Nuoret näkevät lisäksi tärkeänä mahdollisuuden 
keskustella, kysellä ja saada palautetta sivuston välityksellä. Pelaamiseen op-
pimistapana suhtauduttiin kaksijakoisesti. Yleisesti ottaen hyvin toteutettuna 
pelien nähtiin kuitenkin voivan toimia taloudellisen tietämyksen syventäjänä, 
jolloin asiaa olisi jo käsitelty esimerkiksi opettajan johdolla ja pelin avulla omaa 
oppimista voisi laajentaa ja testata käytännössä. 

Tässä tutkimuksessa nuoren taloudellisen ympäristön toimijoiden tarjo-
amia verkkomateriaaleja tarkastellaan kanavana taloudellisen osaamisen edis-
tämisessä. Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on koottuna edellä läpikäytyjen 
verkkomateriaalien hyviä ja huonoja puolia sekä haastateltavien esittämiä kehi-
tysideoita. 
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TAULUKKO 3 Toimijoiden verkkomateriaalit nuorten näkökulmasta 
 
 Hyvää ja hyödyllistä Puutteet ja heikkoudet Kehitysehdotuksia 
Kalliit  
kulissit – 
TEM 

Nuorille suunnattu ulko-
asu herättää mielenkiin-
non. 
Perusasiat ymmärrettä-
västi ja selkeästi tiivistet-
ty. 
Linkkejä eri toimijoiden 
sivustoille. 

Osan mielestä toteutus liian 
lapsellinen. 
Sivustolla olevan testin vaih-
toehtojen samankaltaisuus ei 
luonut todellista valinnan 
mahdollisuutta. 
Sivuston huono näkyvyys ja 
tunnettuus.  

Lisää interaktiivisuutta ja 
mahdollisuus kysyä.  
Osa kaipasi yksityiskohtai-
sempaa tietoa asioista. 
Nuorten omakohtaisista 
kokemuksista tarinoita. 
Tiedonhakupalkki sivulle. 
 

Finanzity –  
Suomen 
Pankki 

Pelaaminen hyvä keino 
kartuttaa yleistietoa 
taloudesta sekä hauska 
tapa tutustua talouteen. 
Peli toimii jo opittujen 
asioiden syventämista-
pana. 

Lukiolaisten ei enää nähty 
innostuvan pelistä oppimis-
muotona. 
Pelin käytössä pitäisi jo tun-
tea talouden peruskäsitteet. 
Sivuston käytettävyyttä 
pidettiin hankalana. 

Ohjeistusteksteihin kaivattiin 
lisäselkeytystä. 
Sanakirjamainen tietopankki 
lisäisi pelin opettavaisuutta. 
Peliin kaivattiin käytännön-
läheistä tietoa ja konkreettis-
ta neuvontaa. 

Nuoren 
elämä – 
Tapiola  

Nuorten eduista ja it-
senäistymiseen liittyvistä 
asioista kerrottiin selke-
ästi ja hyvin jäsennellysti. 
Sivuston sisällön ja kielen 
asiallisuutta kiiteltiin. 

Yleinen talousosaamiseen 
liittyvä tietous puuttui. 
Sivusto vain tiedontarveläh-
töiseen käyttöön, ei huvin 
vuoksi surfailuun. 
Nuorten osio sivuston sisällä 
oli hankalasti löydettävissä. 

Säästäminen & sijoittaminen 
tärkeitä teemoja, joista toi-
vottiin tietoa nuorille koh-
dennetusti. 
Osa kaipasi tarkempaa tie-
toa, esimerkkikertomuksia 
tuotteisiin liittyvistä tilan-
teista sekä linkkejä muiden 
toimijoiden sivuille. 

Turhat va-
kuutukset –  
Turva 

Perustietoa tarjoava, ei 
liiallisella tietomäärällä 
kuormittava sivusto. 
Nuorille suunnattu ulko-
asu ja helppo luettavuus. 
Konkreettiset esimerkit 
perustelivat hyvin va-
kuuttamisen tärkeyttä. 
Käyttäjän mahdollista 
osallistua syöttämällä 
omia tietojaan. 

Osa hämmentyi sivuston 
nimestä ja siitä tarjoaako se 
itse vakuutuksia. 
Yleistietoa vakuuttamisen 
periaatteista ei löytynyt. 
Sivuston laskurin aina samat 
vastaustulokset herättivät 
epäluuloja yritystä kohtaan. 

Vaikeampien termien koh-
dalla olisi kaivattu sanakir-
jan tyyppistä apuvälinettä. 
Linkkejä ja tietoa itse yhtiös-
tä kaivattiin. 

Valtti – 
Kuluttaja-
liitto 

Käytännönläheinen, 
kattava tietopaketti nuo-
relle. 
Vinkkejä arkielämään 
kiiteltiin. 
Säästö- ja kierrätysvinkit 
nähtiin hyvänä asiana. 

Sivustolta puuttui tietoa 
ajankohtaisista talousasiois-
ta. 
Sivuston nimi ei muutamien 
mielestä kuvannut sivustoa. 

Sivustolle ehdotettiin tiivis-
telmiä tärkeimmistä aiheista, 
talousosaamisen testejä, 
oman budjetin laatimismah-
dollisuutta, asiantuntijaa 
vastaamaan kysymyksiin 
sekä keskustelupalstoja. 

Budjetti-
mestari – 
Opetus-
hallitus  

Pelin aiheet olivat käy-
tännönläheisiä.  
Pelissä voi turvallisesti 
kokeilla erilaisia ratkai-
suja sekä simuloida 
omaan kotiin muuttamis-
ta. 

Peli ei vetoa oppimistapana. 
Visuaalinen ilme enemmän 
nuoremmille suunnattu. 
Käytettävyys epäselvä ja 
ohjeet alussa puutteelliset. 
Sivuston animointia pidettiin 
köykäisenä.  
Peliä ei koettu palkitsevana. 

Soveltuva tilanteeseen, jossa 
opettaja ensin kertoisi ko. 
aiheista ja sitten oppilaat 
tutustuisivat pelin kautta 
asiaan tarkemmin.  
Peliin kaivattiin motivointia 
ja tavoitteellisuutta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä taloudelli-
sen osaamisen edistämisen vastuurooleista, kanavista ja tavoista. Tässä luvussa 
esitetään edellisessä luvussa läpi käytyjen tulosten perusteella johtopäätöksiä 
nuorten taloudellisen osaamisen ilmenemisestä, sen edistämiseen liittyvistä 
vastuutahoista sekä eri kanavista ja tavoista edistää taloudellista osaamista. 
Näitä asioita tarkastellaan sekä teoreettisesta että empiirisestä näkökulmasta. 
 
 
6.1 Taloudellinen osaaminen nuoren näkökulmasta 
 
 
Haastatellut nuoret näkivät hyvien taloustaitojen usein pitävän sisällään arki-
päiväisten taloudellisten asioiden hallintaa, jossa omien menojen ja tulojen ta-
sapainottaminen nähtiin olennaisena osana. Myös pidemmän tähtäimen talou-
dellinen suunnittelu ja tulevaisuuteen varautuminen nousivat esille lähes kai-
kissa ryhmissä hyvän taloudellisen osaamisen merkkinä. Nämä ovat nuorille 
tutuimpia asioita heidän omassa arjessaankin, joten ne tulevat siitä syystä myös 
keskustelussa useimmiten esille. Kolmannesta Atkinsonin et al. (2006) taloudel-
lisen osaamisen kategoriasta eli finanssituotteiden tuntemiseen ja valintaan liit-
tyvistä asioista keskusteltiin hieman harvemmin. Nämä asiat eivät välttämättä 
ole vielä tulleet ajankohtaisiksi haastateltavien elämässä. Voi myös olla, että 
heidän kosketuksensa finanssituotteisiin ulottuu ainoastaan esimerkiksi mak-
sukortteihin, jolloin muita vaihtoehtoja ei vielä ole aktiivisesti pohdittukaan. 
Neljäs kategoria eli ajan tasalla pysyminen ja taloudellisten tietolähteiden tun-
teminen nousivat ainoastaan muutamien haastateltavien puheessa oma-
aloitteisesti hyvien taloustaitojen tunnusmerkeiksi. Haastatteluista kävi ilmi, 
etteivät nuoret usein tunteneet kovinkaan hyvin taloudellisen ympäristön ta-
hoiksi tunnistettavia toimijoita. Onkin ehkä luonnollista, että itselleen melko 
tuntemattomasta aiheesta on vaikea haastattelutilanteessa ryhtyä keskustele-
maan. 
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Säästäminen ja sijoittaminen nousivat usein esille haastateltavien puheessa. 
Säästämisen nähtiin yksiselitteisesti kuuluvan tärkeänä asiana hyviin taloustai-
toihin. Hyvän taloustaitajan nähtiin elävän säästeliäästi ja säästävän tulevai-
suutta varten. Säästäminen nousi myös usein esille asiana, josta nuoret kaipai-
sivat lisää tietämystä ja asiana, jonka he kertoivat kiinnostavan heitä. Voidaan 
siis ajatella, että nuoret haluaisivat lisää tietoa ja ymmärrystä säästämisestä ja 
sen eri tavoista ja muodoista, jotta he voisivat itse kehittää taloustaitojaan ja tul-
la taitaviksi raha-asioiden hallinnassa. Sijoittamiseen suhtauduttiin kaksijakoi-
sesti. Yleisimmin sijoittaminen mainittiin nuoria kiehtovana asiana, josta mielel-
lään haluttaisiin oppia lisää ja jota nuoret tulevaisuudessaan mielellään näkisi-
vät itsensä harjoittavan. Toisaalta muutamat haastatelluista eivät lainkaan ha-
lunneet yhdistää sijoittamista hyviin taloustaitoihin ja korostivat sijoittamisen 
liittyvän ennemminkin taloudelliseen riskikäyttäytymiseen, joka arvaamatto-
muutensa vuoksi yhdistettiin huonoihin taloustaitoihin. Negatiivista suhtau-
tumista voidaan pitää ymmärrettävänä ajatellen viime vuosien pörssiromah-
duksia, taloudellisia epävarmuuden aikoja ja niihin liittyvää talouskriisiotsi-
kointia valtamediassa. Usein haastatellut nuoret kuitenkin suhtautuivat sijoit-
tamiseen asiana, joka ei ollut heidän elämässään vielä ajankohtainen asia, mutta 
johon he voisivat myöhemmin tarkemman perehtymisen myötä ryhtyä. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä nuorilla ei välttämättä vielä useinkaan ole menestyk-
sekkääseen sijoittamiseen tarvittavia taloudellisia tai tiedollisia resursseja hal-
lussaan.  

Vakuuttaminen tai vakuuttamatta jättäminen nousivat haastateltavien 
puheissa omaehtoisesti esille ainoastaan muutamissa haastatteluryhmissä hyvi-
en ja huonojen taloustaitojen määrittelyssä. Voi olla, että vakuutuksia ei välttä-
mättä koeta niin tutuksi tai arkipäiväiseksi asiaksi, että nuoret muistaisivat lu-
kea niistä huolehtimisen hyviin taloustaitoihin kuuluvaksi. Vakuutusasiat eivät 
useinkaan näy jokapäiväisessä elämässä, jolloin vakuutuksen ottamisen jälkeen, 
niiden pariin ei välttämättä palata ennen kuin sopimusta uusitaan laskun mak-
samisen yhteydessä tai sopimukseen halutaan tehdä muutoksia. Alaikäiset nuo-
ret eivät myöskään itse ilman huoltajaa voi vakuutussopimuksia solmia, jolloin 
käytännössä vanhemmat yleensä hoitavat lapsiinsa liittyvät vakuutusasiat. 
Muutamat haastatellut myös kokivat, ettei heille nuoresta iästä johtuen vielä 
juurikaan ollut kertynyt omaisuutta. He näkivät vakuuttamisen tästä syystä 
omalla kohdallaan toistaiseksi turhana asiana. Vakuutukset yhdistettiin siten 
varallisuuden kasvuun ja tulevaisuuteen ennemminkin kuin nuoren elämää 
koskettavaksi asiaksi.  

Lainan ottaminen ja velkaantuminen tuotiin esille negatiivisessa mielessä 
huonojen taloustaitojen kuvailun yhteydessä. Muutamat näkivät suurempien 
hankintojen yhteydessä lainanoton eräänlaisena välttämättömänä pahana. Vel-
kaantuminen ja lainanotto liitettiin kuitenkin usein nimenomaan suunnittele-
mattomuuteen ja holtittomuuteen sekä vääristä syistä tapahtuvaan lainanottoon, 
esimerkiksi pikavippien muodossa. Haastateltavat tuomitsivat pikavipit lähes 
yksimielisesti. Kaikissa haastatteluryhmissä tunnettiin pikavipit ja niiden yhte-
ys velkakierteiden syntyyn. Yleensä haastateltavat toivat pikavipit oma-
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ehtoisesti keskusteluissa esille. Kukaan ei myöntänyt kokeilleensa itse vastaa-
vaa lainanottoa, mutta usein haastateltavien tuttavapiiristä löytyi kuitenkin 
esimerkkitapauksia. Useissa haastatteluryhmissä nousi esille, että koulussa op-
pitunneilla oli käsitelty pikavippejä.  

6.1.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Haastatteluissa taloudellisen osaamisen määrittelyn osalta on tunnistettavissa 
Atkinsonin et al. (2006) nelijaottelun kaikki taloudellisen osaamisen osa-alueet. 
Nuorten näkökulmasta nämä alueet eivät kuitenkaan näytä saavan aivan yhtä 
suuria painotuksia. Taloudellisen osaamisen kolmas kategoria finanssituottei-
den tunteminen ja valinta sekä neljäs kategoria tietolähteiden tunteminen nou-
sevat ensimmäisiä osa-alueita harvemmin keskustelussa esiin. Tämän voidaan 
ajatella tarkoittavan, että nuorten talousosaaminen olisi näillä harvemmin mai-
nituilla osa-alueilla heikompaa. Kuten Atkinson et al. toteavat (ks. s. 30) kulut-
tajan ei tarvitse hallita kaikkia neljää aluetta, voidakseen kuitenkin olla osaava 
yhdellä alueella. Erityisesti haastatteluista kävi ilmi, että osa nuorista tuntee 
taloudellisia tietolähteitä heikosti. Tietolähteet ja niiden tunteminen nähdään 
olennaisena osana ajan tasalla pysymisen kategoriaa. Tämän lisäksi säästämi-
nen ja sijoittaminen nousivat esille asioina, joista nuoret usein kaipasivat 
enemmän tietoa. Tämän tiedon nähdään pitävän sisällään keinoja ja välineitä 
säästämis- ja sijoittamistavoitteiden toteuttamiseksi. Toisin sanoen voidaan aja-
tella nuorten kaipaavan tietoutta nimenomaan kolmanteen kategoriaan eli fi-
nanssituotteisiin ja –palveluihin liittyen, jotta he voisivat omaksua säästämiseen 
ja sijoittamiseen liittyviä keinoja ja välineitä.  
 Kuluttajan taloudellisen osaamisen nelijaottelun voidaan siten nähdä to-
teutuvan nuoren kuluttajan kohdalla erityisiä painotuksia saaden. Ensimmäiset 
talousosaamisen ulottuvuudet päivittäistalouden hallinta sekä tulevaisuuteen 
varautuminen ovat nuorten näkökulmasta keskeisempiä heidän taloudellista 
osaamistaan määrittäviä tekijöitä, joten ne voidaan sijoittaa taloudellisen osaa-
misen mallin keskiöön.  Näiden tekijöiden ympärille asettuvat finanssituottei-
den valinta sekä ajan tasalla pysyminen, joiden voidaan ajatella olevan tärkeitä 
osatekijöitä talousosaamisessa ja myös tukevan osaltaan muita taloudellisen 
osaamisen osa-alueita.  
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KUVIO 2 Nuoren taloudellisen osaamisen ilmeneminen 

6.1.2 Empiiriset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää nuorten omia käsityksiä 
paitsi talousosaamisen kehittämisen vastuurooleista, mutta myös siitä, minkä-
laisia taloudellisia taitoja he tarvitsevat selviytyäkseen taloudellisessa toimin-
taympäristössään. Teorian valossa havaitaan, että kaikki Atkinsonin et al. (2006) 
talousosaamisen osa-alueet eivät nousseet haastateltavien puheessa yhtä lailla 
spontaanisti esiin.  
 Finanssituotteiden tunteminen ja itselleen sopivimman tuotteen tai palve-
lun valitseminen ovat tärkeitä taitoja raha-asioiden menestyksekkäässä hallin-
nassa. Tämän taidon merkityksellisyyttä olisi hyvä perustella nimenomaan 
nuoria kiinnostavien asioiden kautta. Säästämisen ja sijoittamisen esiin tuomi-
nen finanssituotteista tiedotettaessa ja opetettaessa lisäisivät varmasti asian 
konkreettista merkitystä nuoren kuluttajan elämässä. Kuten Johnson & Sherra-
den (2007) toteavat pelkkä informaation tarjoaminen ei kuitenkaan ole vielä 
riittävä toimenpide talousosaamisen edistämiseksi, vaan olisi hyvä myös pyrkiä 
edistämään nuorten pääsyä finanssituotteiden pariin (ks. s. 41). Tällöin nuorille 
tarjottaisiin mahdollisuus soveltaa tietoa käytännössä. Tällä voitaisiin edistää 
myös sitä, että nuoret todella ymmärtäisivät taloudellisten asioiden ja finanssi-
tuotteiden ja –palveluiden yhteyden omaan käytännön elämäänsä. Tämä voitai-
siin toteuttaa esimerkiksi Parrishin & Servonin (2006) ehdottamalla tavalla, jos-
sa valtio perustaisi jokaiselle lapselle säästötilin, jota voitaisiin hyödyntää talo-
usopetuksessa ja jonka avulla taloudelliset toimet konkretisoituisivat omassa 
elämässä (ks. s. 41). Mikäli tämänkaltainen standardituote olisi olemassa jokai-
sella nuorella, olisi sen ympärille myös helppo rakentaa erilaisia paitsi erilaisia 
sovelluksia ja myös kehitellä oppimisaiheita ja –tilanteita.  

Myös ajan tasalla pysyminen ja tietolähteiden tunteminen muodostavat 
tärkeän osa-alueen taloudellisen osaamisen rakentumisessa. Taloudellisen toi-
mintaympäristön monimutkaisuus ja siinä tapahtuvat muutokset muodostavat 
taloudellisten asioiden oppimiseen ja omaksumiseen nuorelle kuluttajalle suu-
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ria haasteita. Voidaankin ajatella, että näiden laaja-alaisten asioiden opettami-
sen sijaan olisi helpompaa pyrkiä pikemminkin saamaan nuoret tietoisiksi niis-
tä taloudellisen toimintaympäristön lähteistä, joista he tiedon tarpeen syntyessä 
voisivat taloudellista tietämystä tavoitella.  
 
 
6.2 Taloudellisen osaamisen edistämisen vastuuroolit  
 
 
Useat haastateltavat nostivat itselleen tärkeimmiksi ja läheisimmiksi tietoläh-
teiksi koulun, kodin ja median. Niiden koettiin siten parhaiten voivan vaikuttaa 
nuoren käsityksiin ja mielipiteisiin taloudellisiin asioihin liittyen. Myös pankit 
mainittiin usein tietolähteenä. Viranomaisten ja yhdistystoimijoiden tunnettuus 
oli vaihtelevampaa. Kysyttäessä nuoret suhtautuivat kuitenkin aina positiivi-
sesti siihen, että tietoa olisi enemmän tarjolla kaikkien toimijoiden kohdalla. 
 Koulu on olennainen osa nuoren elämää ja se myös pyrkii tekemään osan-
sa mm. kotitalouden, yhteiskuntaopin sekä taloustiedon opettamisen myötä 
nuoren talouskasvatuksessa. Koulu onkin hyvä olemassa oleva väylä ennen 
kaikkea tavoittaa nuoret kokonaisena ikäluokkana ja pyrkiä tarjoamaan nuorille 
opetussuunnitelmien mukaisia tietoja ja taitoja. Peruskoulussa, jossa lapset ja 
nuoret ovat kaikki tavoitettavissa samassa paikassa, olisikin hyvä aloittaa ta-
loudellisten asioiden käsittely mahdollisimman varhain. Talousopetuksessa 
tulee kuitenkin ehdottomasti huomioida kohderyhmän demografiset tekijät ja 
kiinnostuksen kohteet. Muutoin opetusta ei koeta mielekkääksi ja sen hyödyt 
voivat jäädä vähäisiksi. Haastateltavat tunnistivat itsekin koulun resurssien 
puutteet talousopetuksen järjestämisessä. Talousasioiden merkityksellisyyden 
opettaminen sekä tietolähteiden tutuksi tekeminen voidaankin kenties nähdä 
realistisina tavoitteina ajalliset resurssit huomioon ottaen.  

Vaikka kodin rooli pohjatiedon luojana nähdään useilla elämän hallinnan 
alueilla ja taloudellisen perusymmärryksen luomisessa merkittävänä, voi van-
hempien ja murrosikäisen nuoren välinen suhde olla joskus vaikea. Tällöin olisi 
hyvä, että nuorella olisi tiedossaan ja tavoitettavissaan myös muita tahoja, joilta 
apua ja neuvontaa talouden hallintaan liittyen voi saada. Haastateltavat toivat 
kodin lisäksi esille myös sisarusten, sukulaisten ja muiden vanhempien tuttavi-
en roolin pohdittaessa tahoja, joilta nuoret kokevat voivansa saada neuvoa ja 
apua taloudellisiin asioihin liittyen. Tästä syystä voidaan kodin lisäksi nostaa 
yleisemmin lähipiiri nuorten talousosaamiseen vaikuttavaksi tahoksi. Erityisesti 
kaveripiiri vertaistiedon tarjoajana on tärkeässä asemassa tiedon välittymisessä. 
Nuoret saavat tietoa kavereiltaan siitä, kuinka jokin asia käytännössä voi toteu-
tua.  

Median rooli nykypäivän nuoren kuluttajan toimintaympäristössä on kes-
keinen. Mediaa pohdittiin tässä tutkimuksessa paitsi tiedotusvälineinä mutta 
myös usein kanavana ja välineenä muiden taloudellisen ympäristön toimijoiden 
viestinnälle. Tiedotusvälineet tuottavat valtavat määrät talouteen liittyvää tie-
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toutta, jolloin nuoren kohdalla ongelmallista onkin nimenomaan itselleen juuri 
sillä hetkellä sopivimman ja halutuimman tiedon löydettävyys.  

Finanssiala näyttäytyy usein viranomaisia ja yhdistystahoja läheisempänä 
ja näkyvämpänä toimijana nuoren elämässä. Näkemykset pankkien roolista 
taloudelliseen osaamiseen liittyvän tiedontarjoajana jakautuvat hieman, mutta 
vastuullisuutta peräänkuulutetaan nimenomaan mainontaan ja tuotetietouden 
tarjoamiseen liittyen. Pankkien olisikin hyvä pyrkiä tuottamaan selkeää ja ver-
tailukelpoista tietoa tarjoamistaan palveluista huomioiden nuoret erityisenä 
merkitykseltään kasvavana asiakasryhmänä. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
taloudellisen tiedon tarjoajan roolia erityisesti finanssituotteisiin ja –palveluihin 
liittyen voidaan pitää tärkeänä, mutta olisi hyvä, että tietoa olisi nuorille saata-
villa myös muilta talouden toimijoilta.  

Viranomaiset näyttäytyvät nuoren elämässä usein ainoastaan Kansanelä-
kelaitoksen muodossa tukiasioihin liittyen. Nuoret näkevät viranomaiset kui-
tenkin puolueettomana tahona ja potentiaalisesti hyvänä ja luotettavana tieto-
lähteenä sekä perusasioiden kertomisessa että yksityiskohtaisemman tiedon 
tarjoamisessa. Täysikäistymiseen liittyy monia taloudellisia asioita, joihin nuo-
ren olisi hyvä saada tietoa. Viranomaistahoista nimenomaan Kelalta toivottiin 
palvelua ja neuvontaa nuoren oman talouden hallinnan edistämisessä. On mie-
lenkiintoista, että Kelalta odotetaan myös tämänkaltaista toimintaa. Toisaalta 
Kelan tehtävänä on edistää Suomessa asuvien sosiaaliturvaa ja huolehtia perus-
turvasta eri elämäntilanteisiin liittyen. Kelan toiminta-ajatuksena on olla Elä-
mässä mukana – muutoksissa tukena. (Kela 2012.) Oman talouden hallinta voi-
daan nähdä olennaisena osana perusturvan kokemista, joten voidaan pitää 
ymmärrettävänä, että nuoret näkevät Kelan sopivana tahona taloustietämyksen 
edistäjäksi. Tosin Kela oli myös usein ainoa nuorten tuntema viranomaistaho, 
joka on siten helppo nimetä potentiaaliseksi lisätiedon lähteeksi. Voidaankin 
todeta, että viranomaistahojen näkyvyyden lisääminen on ehdoton edellytys 
sille, että nuoret oppisivat tuntemaan ja tiedostaisivat viranomaistahojen poten-
tiaalin taloudellisen tietämyksen edistäjänä.  

Yhdistysten ympärillä käytiin haastatteluryhmissä vähiten keskustelua. 
Tästä voidaan melko suoraan päätellä, että nuorten on hankala keskustella tun-
temattomasta asiasta. Yhdistysten olisi suotavaa pyrkiä aktiivisemmin nuorten 
tietoisuuteen, jotta niiden tarjoamaa jo olemassa olevaakin taloudellisen osaa-
misen edistämisen materiaalia hyödynnettäisiin laajemmin.  

6.2.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Sidosryhmäsuhteiden osalta on Vuokon (2003) mukaan olemassa kahdenlaisia 
ongelmia. Organisaatiolla voi olla sidosryhmäänsä nähden sekä tunnettuus- 
että mielikuvaongelma (ks. s. 14). Viranomaisista keskusteleminen nuorten kes-
kuudessa ulottui lähinnä Kelasta puhumiseen, sillä se oli usein ainoa nuorten 
tuntema viranomaistaho, joka näyttäytyi heidän elämäänsä jollakin tavalla kos-
kettavana tahona. Muiden viranomaistahojen yhteyttä nuoren elämään ei nähty. 
Osa haastateltavista myös koki viranomaisilta saamansa tiedon hankalasti ym-
märrettävänä ja esimerkiksi Kelan sivustoja pidettiin vaikeaselkoisina ja ympä-
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ripyöreinä. Vaikka osa haastateltavista näki viranomaiset nimenomaan puolu-
eettomana tahona, voidaan sanoa, että jossain määrin viranomaisilla on nuoriin 
nähden sekä tunnettuusongelma että mielikuvaongelma. Tunnettuusongelmas-
ta puhutaan siis, kun sidosryhmä ei koe tuntevansa organisaatiota ja mieliku-
vaongelmalla taas viitataan negatiivisiin kokemuksiin organisaatiosta. Jälkim-
mäinen ongelma voidaan havaita niiden haastateltujen puheessa, jossa viran-
omaiset koettiin tiedon selkeyden ja ymmärrettävyyden puutteen takia vaikeas-
ti lähestyttäväksi tahoksi.  

Finanssiala eli pankit ja vakuutusyhtiöt koettiin haastatteluissa usein tu-
tumpina kuin viranomais- tai yhdistystahot. Pankkeja pidettiin siten myös 
usein luotettavampina toimijoina sekä hyvänä tahona tarjoamaan taloudellista 
tietämystä nuorille. Luottamus pankkeihin syntyi heidän finanssiasioihin liitet-
tävän erityisosaamisensa kautta. Toisaalta osa haastatelluista näki pankit talou-
dellista voittoa tavoittelevina itsenäisinä toimijoina, joiden mahdollinen talous-
osaamista edistämään pyrkivä materiaali voisi olla vahvastikin tahon omien 
taloudellisten intressien muovaamaa. Näiden haastateltavien osalta voidaan 
ajatella, että finanssialan toimijoilla on taloustiedon tarjoajana mielikuvaongel-
ma. Tunnettuusongelmasta finanssialan kokonaisuudessaan ei voida sanoa 
haastattelujen perusteella kärsivän, ainakaan samassa laajuudessa kuin muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden. Osa haastatelluista ei tosin kokenut tuntevansa 
finanssialaa. He eivät olleet luultavasti nuoresta iästään johtuen vielä olleet 
minkäänlaisessa kosketuksessa finanssialan kanssa. Lisäksi yksittäisten finans-
sialan toimijoiden tunnettuuden välillä ilmenee varmasti eroja. 

Yhdistys, säätiö- ja järjestötahojen tunnettuus oli haastattelujen perusteella 
heikolla tolalla. Haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä, että 
yhdistykset voisivat olla hyvä taho tuottamaan tietoa nuorille taloudellisten 
asioiden hoitamisesta ja talouden hallintaan liittyvistä asioista. Yhdistystoimi-
joilta toivottiinkin nuorten suuntaan aktiivisuutta. Haastateltujen mielikuvat 
yhdistyksistä ja niiden potentiaalisista tehtävistä nuoren taloudellisen osaami-
sen edistämisessä olivat yksinomaan positiiviset, joten voidaan katsoa, ettei si-
dosryhmäsuhteissa ole mielikuvaongelmaa. Sen sijaan voidaan havaita selkeä 
tunnettuusongelma, sillä nuoret eivät tunne yhdistys- tai järjestötahoja juuri-
kaan muuten kuin etäisesti nimeltä. 

Koululla ei ole tunnettuusongelmaa suhteessa nuoriin, mutta mielikuva-
ongelma voidaan havaita joidenkin nuorten asenteissa koulun tarjoamaa ope-
tusta kohtaan. Ne nuoret, jotka eivät kokeneet hyötyneensä koulun talousope-
tuksesta tai jotka eivät muistaneet oppineensa koulussa mitään talouden tai 
oman talouden hallintaan liittyvistä asioista, suhtautuivat muita negatiivisem-
min kouluun taloustiedon tarjoajana. 

Kodin, vanhempien ja lähipiirin suhteen ei voida puhua tunnettuuson-
gelmasta, sillä näiden merkitys nuoren tietolähteenä rakentuu nimenomaan 
heidän läheisen asemansa myötä. Kaikki haastateltavat pitivät kotia tärkeänä 
taloustiedon lähteenä ja sieltä nähtiin olevan apua saatavilla. Ainoastaan muu-
tamat haastatelluista miettivät vanhempien tietämyksen rajallisuutta. On selvää, 
etteivät kaikkien vanhempien taloustiedot ja -taidot voi olla keskenään samalla 
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tasolla ja ongelmallista käyttäytymistä voi ilmetä vanhempienkin kuluttajien 
keskuudessa. Asian tunnistaneet nuoret viittasivat haastatteluissa kuitenkin 
lähinnä muihin kuin omiin vanhempiinsa. Samsonin et al. (2004, 12-13) mukaan 
brittiläisnuoret luottivat vahvasti vanhempiensa tietämykseen ja neuvoihin ta-
lousasioissa (ks. s. 25). Tämä voidaan nähdä potentiaalisena ongelmana, mikäli 
vanhemmilla on itsellään vaikeuksia oman talouden hallinnassa ja lapset omak-
suvat heiltä samankaltaisen käyttäytymismallin. Muu lähipiiri ja kaveripiiri 
koetaan nuorten keskuudessa myös luotettavana tietolähteenä. Du et al. (2010) 
mukaan epävirallinen word-of-mouth-viestintä näyttäytyy usein virallisia taho-
ja luotettavampana tietolähteenä (ks. s. 15). Samansuuntaisia näkemyksiä sekä 
vanhempiin että lähipiiriin tiedontarjoajina liittyen on havaittavissa tässäkin 
tutkimuksessa.  

Median yhteydessä esiin nousivat usein tiedon luotettavuuskysymykset. 
Kuka tahansa voi kirjoittaa internetissä mitä tahansa, mikä aiheuttaa osaltaan 
epäluuloisuutta kaikkea median välittämää tietoutta kohtaan. Toisaalta tämän 
tiedostaminen auttaa nuoria suhtautumaan kriittisesti mediassa ja erityisesti 
internetissä olevaan tietoon, sekä kiinnittämään huomiota tiedontarjoajien luo-
tettavuuteen. Lisäksi pikavippimainosten laaja medianäkyvyys aiheutti negatii-
visia tunteita, jotka kanavoituivat usein nimenomaan mediaan tiedontarjoajana.  
Siten median yhteydessä voidaan havaita mielikuvaongelma. Tunnettuuson-
gelmasta ei sen sijaan voida puhua, sillä media eri muodoissaan on hyvin tär-
keä osa nykynuoren jokapäiväistä elämää. 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu toimijoiden yhteydessä 
haastattelujen perusteella havaittavissa olevat tunnettuus- ja mielikuvaongel-
mat. Ongelmia on kuvattu kahdella rastilla, kun ongelma on laajasti haastatte-
luaineistossa havaittavissa. Yhdellä rastilla sen sijaan kuvataan ongelmia, jotka 
ilmenevät vain osan haastateltavien puheessa.  
 
TAULUKKO 4 Toimijoiden sidosryhmäsuhdeongelmat 

 
 Tunnettuusongelma Mielikuvaongelma 
Viranomaiset xx x 
Finanssiala x x 
Yhdistykset ja järjestöt xx  
Koulu  x 
Koti ja lähipiiri   
Media  x 
 

6.2.2 Empiiriset johtopäätökset 

Kuluttajien ja erityisesti nuorten taloudellisen osaamisen tukemiseen ja kehit-
tämiseen on laadittu aloitteita ja materiaaleja useiden eri tahojen toimesta. Eri 
toimijat ovat kuitenkin hyvin eriarvoisessa asemassa erityisesti tunnettuuteensa 
liittyen. Viranomaistahot, Kelaa lukuun ottamatta, sekä erityisesti yhdistys- ja 
järjestötahot ovat melko tuntemattomia nuorten kuluttajien keskuudessa. Näi-
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den toimijoiden tulisikin ensisijaisesti panostaa näkyvyyden lisäämiseen nuor-
ten keskuudessa. Hienoista ja kattavasti laadituista talousaiheisista materiaa-
leista ei ole hyötyä kenellekään, mikäli ne eivät tavoita haluttua kohderyhmää. 
Voidaan ajatella olevan helpompaa tutustuttaa nuoret ensin kyseiseen toimijaan, 
kuin lähteä suoraan tarjoamaan tietoa tuntemattomalta taholta. Haastatteluiden 
perusteella nuorten nähdään myös suhtautuvan luottavaisemmin informaati-
oon, jonka he vastaanottavat heille tutusta lähteestä tai entuudestaan tunnetulta 
taholta.  
 Erityyppisistä mielikuvaongelmista kärsiviä tahoja voidaan tunnistaa use-
ampia. Mielikuva viranomaisista liittyy usein tiedon vaikeaselkoisuuteen. 
Vaikka virallisuus toisaalta herättää luottamusta ja on merkkinä puolueetto-
masta toimijuudesta, edustaa se nuorille myös vaikeasti ymmärrettävää tieto-
massaa, jonka merkitys nuorelle itselleen on epäselvä. Viranomaisten olisikin 
panostettava tarjoamansa informaation käyttäjäystävällisyyteen ja selkeyteen. 
Myös finanssialaan liitettävä mielikuva on joidenkin nuorten keskuudessa huo-
no. Kaupallinen toimijuus saa nuoret epäilemään alan edustajien tiedon tarjoa-
misen luotettavuutta. Toisaalta kuitenkin nuoret haluaisivat myös finanssialalta 
näiden oman tuotemainonnan lisäksi tietoa oman talouden hallintaan ja talou-
den käsitteisiin liittyen. Mielikuvaa parantaakseen alan toimijoiden olisi hyvä 
pyrkiä erottamaan omiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyvä mainospuhe 
muusta tuottamastaan talousosaamisen kehittämiseen tähtäävästä materiaalis-
taan.  

Mielikuva koulusta taloustiedon tarjoajana on jossain määrin liitettävissä 
nuoren omiin oppimistuloksiin. Ne nuoret, jotka kokivat oppineensa koulussa 
huonosti talousasioita, suhtautuivat varauksella kouluihin taloudellisen osaa-
misen edistäjänä. Koulun potentiaali talouskasvattajana on kuitenkin koko ikä-
luokan kokoajana ja tavoittajana helposti perusteltavissa. Oman talouden hal-
linnan sisällyttäminen opetusohjelmiin ja taloudelliseen osaamiseen tähtäävien 
opetusvälineiden lisääminen opettajien keskuudessa toisivat mahdollisesti lisää 
tehoa taloudelliseen kasvatukseen kouluympäristössä. Walstadin et al. (2010) 
tutkimuksen mukaan tällaisilla toimilla havaittiin lukiolaiskontekstissa positii-
vista vaikutusta talousosaamiseen (ks. s. 41).  

Mediaan liitettävien mielikuvien kohdalla nousi esiin tiedon luotettavuus. 
Media joukkoviestimien ja eri julkaisujen edustajana sekoittuu nuorten mielissä 
helposti kaikkeen siihen tietomassaan, jota kuka tahansa käyttäjä voi internetiin 
tuottaa. Tämä saa heidät epäilemään kaikkea internetistä lukemaansa, mikä voi 
toki joskus olla hyväkin asia. Terve medialukutaito ja sen edistäminen on tärke-
ää, jotta nuoret oppivat tunnistamaan luotettavat tietolähteet vähemmän luotet-
tavien joukosta. Tällä voidaan vaikuttaa myös taloudellisen osaamisen edistä-
miseen, mikäli medialukutaitoa kehittämällä saataisiin lisättyä nuorten ymmär-
rystä myös oman talouden hallintaan liittyen, esimerkiksi sähköisten finanssi-
tuotteiden ymmärtämisen suhteen. Johnsonin & Sherradenin (2007) mukaan 
pelkkä taloudenhallintaan liittyvän tietouden opettaminen ei vielä yksinään 
riitä varsinaisten taloustaitojen opettelussa, vaan nuorten tulisi varhaisessa vai-
heessa päästä itse kosketuksiin finanssituotteiden ja –palveluiden kanssa (ks. s. 
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41). Median kautta voitaisiinkin pyrkiä tutustuttamaan nuoret lähemmin erilai-
siin tuotteisiin ja palveluihin. Erilaisten tuotesimulaatioiden avulla nuoret oppi-
sivat itse käyttämään palveluita sekä saisivat kokea ja läpikäydä erilaisia talou-
dellisia valintoja ja näiden seurauksia.  

 
 

6.3 Taloudellisen osaamisen edistämisen kanavat  
 
 
Nuoren kuluttajan taloudellisen toimintaympäristön toimijoiden voidaan näh-
dä hyödyntävän eri kanavia vastuullisuudesta viestiessään. Viranomaisiin liit-
tyvää tietoutta nuoret eivät varsinaisesti koe saavansa suoraan viranomaista-
hoilta, joista nimenomaan Kela näyttäytyy nuorille tärkeänä tietolähteenä, vaan 
useimmiten välikäsien kautta joko koulussa oppitunneilla tai median välityksel-
lä. Toki nuorten ja Kelan välillä voidaan havaita suorakin yhteys tiedon välit-
tymisessä, mutta useimmiten kuitenkin siten, että nuori itse etsii ja tavoittelee 
tarvitsemaansa tietoa. Kelan ei koeta aktiivisesti viestivän nuoren suuntaan 
oman talouden hallintaan liittyvistä asioista. Koulu voidaan nähdä hyvänä ka-
navana kertoa viranomaisista taloudellisen tiedon tarjoajina. Koulu on myös 
soveltuva ympäristö tuoda eri viranomaistahoja kertomaan nuorille itsestään ja 
edistämistään asioista.  

Finanssialan voidaan sanoa olevan nuoren elämässä näkyvämpi ja tutum-
pi toimija kuin viranomaistahot. Pankkien nuorille suuntaamassa viestinnässä 
voidaan nähdä välillisen viestinnän lisäksi myös suorempia viestintätapoja, sil-
lä nuoret kertoivat saavansa finanssialalta yhteydenottoja puhelimitse ja kirjeit-
se. Lisäksi nuoret tarttuvat tiedonhaussaan pankkien tarjoamiin linkkeihin, sillä 
ne koetaan usein tunnetuimpina ja luotetuimpina tiedontarjoajina. Nuoret myös 
toivovat koulua välikappaleeksi pankeilta saatavalle lisätiedolle.  

Myös yhdistys- ja järjestötahojen yhteydessä nuoret näkevät koulun hyvä-
nä kanavana taloudellisen osaamisen edistämisessä. Yhdistysten tunnettuuden 
lisääminen voisi onnistua nimenomaan koulujen välityksellä, sillä erityisesti 
peruskouluissa tavoitetaan lapset ja nuoret koko ikäluokkana. Haastatteluissa 
ideoitiin lisäksi erilaisia tilaisuuksia, joissa yhdistykset ja koulut yhteistyössä 
voisivat tuoda oman talouden hallintaan liittyviä asioita nuorten tietouteen. 
Yhdistykset voisivat tavoitella yhteyttä nuoriin kuluttajiin myös ilman välikäsiä 
esimerkiksi erilaisten sähköisten ja perinteisten postitusten kautta. Tällä tavoin 
voitaisiin kertoa itse tahosta ja sen toiminnasta sekä nuorille tarjolla olevasta 
talousosaamiseen liittyvästä palvelusta.  

Koulu on nuorten mielestä paitsi hyvä paikka tuoda taloudellista asioita 
nuorten tietouteen ja opettaa oman talouden hallintaa, myös toimiva kanava 
kertoa muista nuoren taloudellisen ympäristön toimijoista. Koulua voidaan pi-
tää siten pohjatiedon rakentajana, jonka tarkoituksena on tuoda nuoret tiedon 
äärelle, jolloin he halutessaan voivat perehtyä lisää lisätiedon tarjoajiin suoraan 
ilman koulua välikätenä. Tärkeää koulussa olisikin ennen kaikkea pyrkiä tutus-
tuttamaan nuoret eri talouden toimijoihin, jotta he tarvittaessa voivat hankkia 
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lisätietoja näiltä tahoilta. Nuoret toivovat, että oppitunneilla kerrottaisiin eri 
toimijoista ja että kouluissa järjestettäisiin tilaisuuksia, joissa eri tahojen edusta-
jat vierailisivat kertomassa itsestään ja toiminnastaan.  

Kodin ja lähipiirin rooli nuoren taloudellisen osaamisen kehittymisessä on 
keskeinen. Kodin välittämään talouden hallintaan liittyvään tietouteen on kui-
tenkin ulkopuolisten tahojen hankala suoraan vaikuttaa. Lusardi et al. (2010) 
tutkimuksen mukaan vanhempien talousosaamista tukemalla voitaisiin tosin 
pyrkiä vaikuttamaan myös jälkikasvun taloudelliseen osaamiseen, sillä van-
hempien omalla taloudellisella käyttäytymisellä on huomattu olevan vaikutusta 
lasten käyttäytymiseen talousasioissa (ks. s. 25). Myös kaveripiiri voidaan näh-
dä tärkeänä vertaistiedon tarjoajana ja tietämyksen välittäjänä. Tällaisen jo val-
miiksi hyvin tunnetun ja mielikuvaltaan positiivisen tiedontarjoajan hyödyn-
täminen taloustietämyksen edistämisen kanavana olisi enemmän kuin suotavaa, 
jotta talousasioista voitaisiin viestiä menestyksekkäästi. Dawkins (2005) ja Du et 
al. (2010) puhuvat kuluttajalta toiselle kulkeutuvan word-of-mouth-viestinnän 
tehokkuudesta verrattuna perinteisempiin viestintäkanaviin (ks. s. 15). Mikäli 
nuoret kuulisivat ja saisivat kokea oman talouden hallintaan liittyvistä asioista 
samanikäisiltä ja samassa elämäntilanteessa olevilta toisilta nuorilta, voisi sa-
noman vastaanottaminen olla varmempaa.  

Media koetaan nuorten keskuudessa tärkeänä tiedon lähteenä myös talo-
usasioiden osalta. Erilaisten sähköisten ja perinteisen printtilehtijulkaisujen 
kautta nuoret saavat tietoa erityisesti talouselämän tapahtumista ja talouteen 
liittyvästä uutisoinnista. Tiedonhaussa median välineellisyys sen sijaan koros-
tuu vahvasti internetin hakukonepalveluiden muodossa. Tiedontarpeen herä-
tessä tavallinen tapa etsiä informaatiota on syöttää halutut spesifit asiasanat 
sähköiseen hakukoneeseen. Internet on siten hyvin usein nuorten ja kaikkien 
taloudellisen osaamisen edistämiseen liitettävän materiaalin tuottajien välikap-
paleena.  

Nuorten preferoimat spesifimmät viestimiskanavat, joiden välityksellä he 
haluaisivat talouteen liittyvää tietoutta vastaanottaa, vaihtelivat haastatteluiden 
perusteella perinteisistä sähköisiin postituksiin ja erilaisista tapahtumista tai 
tilaisuuksista henkilökohtaiseen neuvontapalveluun. Toisin sanoen yhtä kaikki 
nuoret tavoittavaa keinoa viestiä taloudellisista asioista tuskin on löydettävissä. 
Nuoret pitävätkin hyvänä asiana, että tietoutta on tarjolla mahdollisimman laa-
jasti useissa eri kanavissa. Tärkeänä nähdään myös erilaisten näkökulmien esiin 
tuominen eri toimijoiden välityksellä.  

6.3.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Vuokon (2003) mukaan sidosryhmäviestintä voi tapahtua joko suoraan tai välil-
lisesti (ks. s. 15). Siten voidaan ajatella, että sekä viranomaisten että yhdistysta-
hojen nuoriin kohdistuva sidosryhmäviestintä toteutuu nuorten näkökulmasta 
suoran viestintäkanavan sijaan välillisten viestintäkanavien, eli koulun ja medi-
an kautta. Myös finanssialan viestiminen näyttäytyy välikäsien kautta, mutta 
myös suorempaa kanavaa pitkin. Vaikka koulua ja mediaa voidaan tarkastella 
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kanavina edellä mainituille toimijoille, nähdään ne myös tahoina, joilla kodin 
tavoin voidaan havaita olevan suorempi vaikuttavuus nuoreen kuluttajaan.   

Haastatteluissa nuorille esitettiin kuvio, jossa nuori on keskellä ja ympäril-
lä ovat listattuina taloudellisen ympäristön toimijat (ks. liite 3). Haastatteluai-
neiston perusteella voidaan kuitenkin havaita, etteivät kaikkien toimijoiden 
suhteet nuoriin sidosryhmänä ole samankaltaisia, vaan osassa suhteissa nuoriin 
kohdistuva sidosryhmäviestiminen näyttäytyy nuorten näkökulmasta tapahtu-
van välillisesti ja osan kohdalla suoremmin ilman välikäsiä. Siten sidosryhmä-
viestimisen voidaan nähdä toteutuvan välilliset suhteet huomioon ottaen seu-
raavan kuvion (kuvio 3) havainnollistavalla tavalla.  

 
 

 
 
 
KUVIO 3 Toimijoiden viestiminen nuorelle nuoren näkökulmasta 
 
Nuoret näkevät osan taloudellisen ympäristön toimijoista toisia läheisemmiksi 
ja tutummiksi. Tämä voidaan havaita niiden vaikuttavuuden erityyppisessä 
kanavoitumisessa. Finanssiala koetaan nuorten keskuudessa erityisesti yhdis-
tyksiä ja usein viranomaisiakin tutumpana toimijana. Pankkien ja vakuutusyh-
tiöiden näkyvyys nuorten suuntaan on laajempaa, sillä näkyvyys on kanavoi-
tunut useammalla eri tavalla kuin viranomais- tai yhdistystahojen kohdalla.  

Viranomais- ja yhdistystahot näyttäytyvät nuorille muita toimijoita etäi-
sempinä. Mikäli nuori ei itse aktiivisesti pyri hakemaan tietoa, välittyy näitä 
tahoja tai heidän toimintaansa koskeva informaatio nuorelle usein ainoastaan 
koulun tai median välityksellä. Tällöin viestin tai sanoman menestyksekäs pe-
rille meno riippuu myös sitä välittävistä tekijöistä. Koulu ja opettajat voidaan 
nähdä eräänlaisena portinvartijana, jonka välittämä tieto vaihtelee riippuen pal-
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jon opettajasta. Median nuorelle välittämä tietous ja sen vaikuttavuus sen sijaan 
ovat riippuvaisia tiedon vastaanottajasta ja tämän omista intresseistä asettua 
alttiiksi talouteen liittyvälle tietoudelle.   

6.3.2 Empiiriset johtopäätökset 

Koulusta ja kotoa saatavan tietämyksen voidaan ajatella tulevan nuorille ilman 
nuoren aktiivista tiedon tavoittelua sekä ilman välikäsiä ikään kuin suorempaa 
reittiä pitkin. Median välittämä talouteen liitettävissä oleva uutisointi on peri-
aatteessa kaikkien kuluttajien ulottuvilla, mutta ei välttämättä tavoita niitä, jot-
ka sitä eivät itse halua vastaanottaa. Pankkien taholta suunnataan jonkin verran 
yhteydenottoja nuoriin asiakkaisiin, muutoin tietämyksen kerryttäminen on 
lähinnä kuluttajan omalla vastuulla. Muiden tahojen voidaan kyllä nähdä ole-
van suoraan myös nuoren itsensä tavoitettavissa, mutta ennemminkin nuoren 
oman aktiivisen tiedon etsimisen ja tavoittelun kautta.  

Taloudellista osaamista edistävää tietoutta on saatavilla ja tarjolla nuorille 
useissa eri kanavissa. Lisäksi materiaalin tuottamisesta vastaavat useat eri tahot. 
Tämänkaltainen asetelma voi hankaloittaa nuoren kokonaiskäsityksen muodos-
tumista talouden hallintaan liittyvistä asioista. Nuorten puheissa korostuvat 
helppous ja käyttäjäystävällisyys tiedonhakuun tai neuvonnan tarpeeseen liit-
tyen. Tiettyyn elämäntilanteeseen liittyvän tiedon olisikin suotavaa olla saata-
vissa ja löydettävissä samasta paikasta. Mikäli nuori joutuu hakemaan tietoa 
useasta eri lähteestä, voi jokin tieto helpommin jäädä saamatta. Jos esimerkiksi 
talousosaamisen edistämiseen pyrkivä internet-sivusto on vaikeaselkoinen ja 
kehno luettavuudeltaan, poistuvat nuoret nopeasti sivustolta. Nuoret ilmaisi-
vatkin usein tarvetta selkeille nettisivuille: Mikäli nuori ei välttämättä ole erityi-
sen kiinnostunut aiheesta, hänen tiedonhakutaitonsa ovat puutteelliset ja asia 
on lisäksi hankalasti esitetty, on onnistunut tiedonhaku epätodennäköistä.  
 
 
6.4 Taloudellisen osaamisen edistämisen tavat 
 
 
Taloudellisen ympäristön toimijoista keskusteltaessa haastatellut korostivat 
usein nuoren oman kiinnostuksen merkitystä. Jotta eri tahot voisivat menestyk-
sekkäästi tukea ja edistää nuoren talousosaamista, tulee nuoren itse osoittaa 
aktiivisuutensa ja halunsa ongelmien selvittämiseksi ja tilanteiden ratkaisemi-
seksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä ei luonnollisestikaan ole järkevää yrittää 
auttaa henkilöä, joka ei koe kaipaavansa apua. Tällöin olisikin hedelmällisem-
pää lähestyä tilannetta korostamalla syitä, miksi taloudelliset asiat ovat tärkeitä 
ja pyrkiä perustelemaan tätä käytännön esimerkkien avulla. 

Suurin osa haastatelluista nuorista kertoi pitävänsä taloudellisia asioita 
periaatteessa mielenkiintoisina, mutta tiedon etsintään kanavoituvan kiinnos-
tuksen nähtiin kuitenkin syntyvän vasta taloudellisen tiedon tarpeesta. Nuoret 
eivät siis varta vasten hae informaatiota oman talouden hallintaan liittyen, ellei 
asia ole heille juuri sillä hetkellä tärkeä ja ajankohtainen. Haastateltavat kertoi-
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vat kuitenkin haluavansa, että tietoa olisi mahdollisimman helposti saatavilla, 
kun he sitä päättävät hakea. Tämä olisi tärkeää huomioida suunniteltaessa ta-
loudellisen osaamisen edistämiseen tähtääviä ohjelmia ja materiaaleja.  

Tietolähteiden tunteminen nouseekin tässä yhtälössä ratkaisevaan rooliin. 
Kuten taloudellisen osaamisen määrittelytehtävässä kävi ilmi, vain muutamat 
mainitsivat omaehtoisesti tietolähteiden tuntemisen osaksi hyviä taloustaitoja. 
Jotta nuoret osaisivat hakeutua juuri heille sopivan ja oikean tietolähteen äärelle, 
olisi tärkeää, että he jo entuudestaan tuntisivat nuo heidän käytössään olevat 
taloudellisen tiedon tarjoajat. Osa nuorista osasi nimetä mahdollisiksi tiedontar-
joajiksi ainoastaan pankit. Tällöin pankit ovat myös ainoa taho, jonka suuntaan 
nämä nuoret tiedon tarpeen hetkellä etsiytyvät. Nuorten toiveena voidaan kui-
tenkin nähdä, että nuorelle tarjolla oleva tieto olisi moniäänistä, useita näkö-
kulmia sisältävää informaatiota. Toisaalta osa niistä nuorista, joiden taloudelli-
sen ympäristön toimijoiden tuntemus oli rajallinen, kertoi pitävänsä luotettava-
na ainoastaan pankkien tarjoamaa taloudellista informaatiota ja neuvontaa. 
Tämän voidaan ajatella johtuvan nimenomaan siitä, että pankit ovat ainoa taho, 
jonka he tuntevat. Tällöin he eivät välttämättä koe voivansa luottaa muihin tie-
toa tarjoaviin tahoihin kuin siihen, johon heillä jo entuudestaan on jonkinlaista 
kosketuspintaa. Käsityksiään taloudellisen ympäristön toimijoiden luotetta-
vuudesta haastateltavat perustelivat useimmiten nimenomaan näiden tuttuu-
della, tunnettuudella, suuruudella tai näkyvyydellä. Voidaankin pohtia, kuinka 
hyvin nämä pankkeja ainoana ja parhaana tietolähteenään korostavat nuoret 
todella tuntevat ja ymmärtävät pankkeja taloudellisina toimijoina. Ei välttämät-
tä kovinkaan perusteellisesti, jolloin voidaan myös ajatella, ettei vastaavanlai-
sen tunnettuuden, tuttuuden tai näkyvyyden saavuttaminen muidenkaan toi-
mijoiden keskuudessa olisi mahdotonta.  

Kuten myös Willis (2008) sekä Hilgert et al. (2003) toteavat (ks. s. 42) on 
nimenomaan ajoitus olennainen tekijä nuorten taloudellisen osaamisen edistä-
misessä. Nuorelle esitettävän asian tulee olla hänelle ajankohtainen, jotta hän 
kokee sen tärkeäksi. Muussa tapauksessa tieto ohitetaan, sillä sitä ei koeta sillä 
hetkellä itselle relevantiksi asiaksi. Sekä peruskoulu että toisen asteen oppilai-
tokset tarjoavat nuorille opiskelijoille päivittäin valtavan tietomäärän. Onkin 
helppo kuvitella, että kasvavan nuoren on tehtävä töitä voidakseen sisäistää 
kaiken hänelle opetuksessa tarjolla olevan tiedon. Osa haastateltavista nuorista 
kertoi, ettei taloudellinen tieto ole mielenkiintoista, ennen kuin se koskettaa hei-
tä itseään. Voidaankin kenties ajatella, että osa nuorista priorisoi eri tietojen 
omaksumista jättäen tilaa sillä hetkellä tärkeämmille asioille. Siten he haluavat 
tietää tietyistä asioista vasta niiden ajankohtaistuessa omalla kohdalla. Tästä 
syystä taloudellisten toimijoiden ja heidän tarjoamiensa tietolähteiden korosta-
minen varsinaisen tiedon sisällöllisen tarjoamisen sijaan, voisikin olla hyvä tapa 
luoda eräänlainen muistijälki nuoren mieleen. Tällöin nuorelle ei välttämättä 
syntyisi tunnetta tarpeettomasta, turhasta tiedosta, jota hän ei vielä kaipaa ja 
jonka hän siitä syystä jättää huomiotta. Tällä tavoin nuoret oppisivat tunnista-
maan eri tahoja, joiden tarjoamasta tiedosta he myöhemmässä vaiheessa, tar-
peen ajankohtaistuessa, voisivat itse etsiä lisää tietoa.   
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Taloudellisiin asioihin ja oman talouden hallintaan liittyvää tietoutta ei 
välttämättä aina koeta selkeäksi ja täysin yksiselitteiseksi. Tällaisissa tilanteissa 
nuoret kokevat tarvetta kysyä ja keskustella tiedon tarjoajan kanssa, jolloin nuo-
ren tietouden kehittymisen voidaan ajatella rakentuvan vuorovaikutuksen 
kautta. Tämä ilmiö voidaan havaita nuorten kaipuussa henkilökohtaiselle talo-
usneuvonnalle, joka nousi useaan otteeseen esille. Tällä tavoin nuoret kokevat 
voivansa paremmin saada apua ja parantaa taloudellista osaamistaan, kuin pel-
kästään lukemalla tietoa eri lähteistä, jolloin epäselvissä tilanteissa lisäkysy-
myksille ei ole mahdollisuutta. Henkilökohtaisessa vuorovaikutustilanteessa 
nuoret ajattelevat voivansa saada vastauksia omakohtaisiin ongelmiinsa. Toi-
saalta yksisuuntaisessa tiedonjakamisessa esimerkiksi internetin kautta on hy-
vänä puolena tiedon nopea saatavuus ja löydettävyys. Internetin eri sivustoilta 
koettiin myös löytyvän tietoa asioista, joihin liittyen haastateltaville ei välttä-
mättä olisi muussa tapauksessa tullut edes mieleen, että he voisivat tarvita tie-
toutta.  

6.4.1 Teoreettiset johtopäätökset  

Haastatteluaineistosta voidaan havaita eräänlaisena toistuvana teemana tiedon 
ja tietouden rakentuminen paitsi yksisuuntaisesti mutta myös dialogisesti. Ta-
loudellisen tiedon tarjoajien voidaan perinteisesti nähdä tuottavan tietoa ja ma-
teriaalia melko yksisuuntaisesti. Joukkoviestinnän periaatteiden mukaisesti 
valmistettuaan tietyn informaatio- tai materiaalikokonaisuuden toimijat asetta-
vat sen enemmän tai vähemmän aktiivisesti tarjolle nuoren kuluttajan löydettä-
väksi ja hyödynnettäväksi. Haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin ha-
vaita tarve myös vuorovaikutukselle tiedon rakentumisessa.  

Mm. Kujala & Kuvaja (2002) sekä Ayuso et al. (2006) puhuvat sidosryh-
mävuoropuhelun ja dialogisuuden rakentamisen merkityksestä molemminpuo-
lisen arvon luomisen edistämisessä (ks. s. 13). Kaksisuuntaisesta viestinnästä 
voidaan nähdä olevan hyötyä paitsi organisaatiolle itselleen myös sidosryhmäl-
le. Tätä ajattelutapaa voidaan soveltaa tässä tutkimuksessa, jossa nuoret näke-
vät tarpeen vuorovaikutukselliselle tiedon rakentumiselle oman talouden hal-
lintaan liittyvien asioiden omaksumisessa.  

Seuraavan kuvion (kuvio 4) mukaisesti voidaan hahmotella asetelma, jos-
sa tiedon ja tietämyksen välittyminen ja rakentuminen eivät tapahdu pelkäs-
tään yksisuuntaisesti ylhäältä alaspäin, suoraan tai välillisesti, toimijoilta nuo-
relle. Toki tämänkaltainenkin perinteisempi kommunikaation tapa on tärkeä, 
mutta sitä ei tulisi nähdä ainoana keinona nuorten talousosaamisen edistämi-
sessä. Dialogiin perustuvaa vuorovaikutusta kuvataan seuraavassa kuviossa 
(kuvio 4) kaksisuuntaisten nuolien avulla nuoren ja taloudellisen ympäristön 
toimijoiden välillä. Tämänkaltaista asetelmaa voidaan pitää ideaalitilanteena, 
jossa nuoren olisi mahdollista omaksua oman talouden hallintaan liittyviä asioi-
ta vuorovaikutuksen kautta, eli saada apua ja tukea kaikilta mainituilta toimi-
joilta ja yhteistyössä heidän kanssaan edistää omaa taloudellista osaamistaan.  
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KUVIO 4 Taloudellisen osaamisen rakentuminen vuorovaikutuksessa 
 

6.4.2 Empiiriset johtopäätökset 

Nuorten kuluttajien talousosaamisen kehittämisen edellytyksenä voidaan ha-
vaita selkeä tarve paitsi yksisuuntaiselle usealle vastaanottajalle suuntautuvalle 
joukkoviestinnälle myös henkilökohtaiselle räätälöidylle viestimiselle. Molem-
mat taloudellisen tietämyksen rakentumisen tavat ovat tärkeitä ja niiden avulla 
voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin kontekstista ja tiedon tarpeesta riippuen.  
 Yksisuuntaisen taloudellisista asioista viestimisen voidaan nähdä soveltu-
van tilanteeseen, jossa nuorille pyritään tarjoamaan perusasioihin liittyvää tie-
toa melko yleisellä tasolla. Tämänkaltaisen oman talouden hallintaan liittyvän 
viestimisen voidaan ajatella olevan toimivaa erityisesti silloin, kun nuoria halu-
taan herätellä ajattelemaan jotakin asiaa, joka ei välttämättä ole heille entuudes-
taan tuttu tai josta he eivät ole vielä ymmärtäneet tarvitsevansa tietoa. Kak-
sisuuntaiselle tiedon rakentamiselle herää puolestaan tarve, kun on kyse mo-
nimutkaisemmasta tiedon sisällöstä. Tällöin olisi hyvä, mikäli nuorella olisi 
mahdollisuus kysellä yksityiskohdista, pyytää selvennystä tai tarkennusta han-
kaliin kohtiin liittyen sekä keskustella eri vaihtoehdoista. Monimutkaisemman 
asian kohdalla ei nuorelle useinkaan ole asian ymmärtämisen ja omaksumisen 
kannalta riittävää, että hän saa tiedon ikään kuin annettuna ja valmiiksi raken-
nettuna. Mikäli kaksisuuntaiselle kommunikaatiolle ei ole mahdollisuutta eikä 
nuori pääse itse osallistumaan tiedon rakentamiseen esimerkiksi lisäkysymys-
ten esittämisen tai henkilökohtaisen talousneuvonnan tai -keskustelun muodos-
sa, voi viestin sanoma hyvinkin jäädä tavoittamatta kohderyhmänsä.  
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 Koulun ja kodin yhteydessä voidaan molempien viestimistapojen nähdä 
toteutuvan, sillä nuorella on halutessaan mahdollisuus kysyä ja keskustella tar-
kennusta kaipaavista asioista. Viranomaisista nuoret ovat yhteydessä Kelaan, 
mutta haastatteluiden perusteella vuorovaikutuksellisuuden ei voida sanoa to-
teutuvan parhaalla mahdollisella tavalla, sillä nuoret ilmaisivat tyytymättö-
myyttä Kelaa ja saamaansa apua kohtaan. Nuoret eivät myöskään koe viran-
omaisten olevan heihin aktiivisesti yhteydessä. Yhdistykset ovat monille nuo-
rista melko tuntemattomia, joten vuorovaikutuksellisen yhteyden saavuttami-
nen yhdistystahojen ja nuoren välille edellyttää toimijoiden aktivoitumista. Fi-
nanssialan ja nuorten välisessä kommunikaatiossa voidaan havaita molemmin 
puolista aloitteellisuutta, mutta vuorovaikutuksellisuuden lisäämiselle talou-
dellisen osaamisen rakentamiseksi on tarvetta. Tämä tulee esiin erityisesti siinä, 
että nuoret kaipaavat pankeilta henkilökohtaista neuvontapalvelua. Median on 
perinteisesti joukkoviestimenä voitu nähdä soveltuvan yksisuuntaisen tiedon 
tarjoamiseen. Nykyisin internet, sosiaalinen media ja sähköiset viestintäpalvelut 
tarjoavat kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia kaksisuuntaisen viestinnän ja 
vuorovaikutuksen toteuttamiselle. Olisikin suotavaa, että nämä mahdollisuudet 
todella otettaisiin huomioon suunniteltaessa paremmin kohderyhmälle sovel-
tuvia palveluita. Tämän olisi kuitenkin hyvä toteutua nimenomaan nuorten 
omat näkemykset parhaista tavoista huomioon ottaen. 

Nuorten talousosaamisen kehittäminen edellyttää eri tahoilta sekä aktiivi-
suutta että yhteistyötä, jotta taloudellisista asioista voidaan kommunikoida 
nuorille heille itselleen merkityksellisellä tavalla ja soveltuvana ajankohtana.  
Nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi olisi huomioitava ja hyödynnet-
tävä paitsi ne kanavat, joissa nuoret parhaiten ovat kohdattavissa, mutta myös 
ne tavat, joilla nuoret itse kokevat olevansa parhaiten tavoitettavissa.   
  
 
6.5 Jatkotutkimusaiheita 
 
 
Kuluttajien taloudellisen osaamisen tutkimus on Suomessa ollut moneen muu-
hun maahan verrattuna vielä melko vähäistä. Tässä tutkimuksessa on tarkastel-
tu nuorten kuluttajien näkemyksiä taloudellisen toimintaympäristön toimijoi-
den tehtävistä ja vastuullisuuden ulottuvuuksista nuorten taloudellisen osaa-
misen edistämisessä. Tutkimuksessa on myös selvitetty nuorten näkemyksiä eri 
kanavista ja tavoista nuorten oman talouden hallinnan ja talousosaamisen ke-
hittämisessä.  

Tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa tarkastellaan taloudellisen ym-
päristön toimijoiden näkökulmasta toimijoiden vastuurooleja ja tehtäviä nuor-
ten taloudellisen osaamisen edistämisessä. Tutkittavan ilmiön kannalta ja ko-
konaiskuvan saavuttamiseksi onkin hyvä selvittää myös toisen osapuolen nä-
kemyksiä ja mielipiteitä talousosaamisen edistämiseen liittyen. Viimeisessä vai-
heessa toteutetaan tutkimushankkeen päätavoite eli pilotoidaan nuorten talou-
dellista osaamista edistävä tai mittaava tuote tai palvelu, jonka tarkoitus on 
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palvella paitsi taloudellisia toimijoita myös nuoria kuluttajia itseään. Pilotoin-
nissa on tarkoituksena hyödyntää nuorten omia näkemyksiä ja ideoita siitä, 
minkälaista materiaalia tai sisältöä nuoret kaipaavat oman talouden hallinnan 
tueksi ja talousosaamisen edistämiseksi. Riippuen siitä, minkälaiseksi nuorten 
käyttöön pilotoitava talousosaamista edistävä tuote tai palvelu muodostuu, oli-
si järkevää seurata pilotoinnin etenemistä ja tuloksia. Jatkotutkimuksen kohtee-
na voisi olla esimerkiksi tämän tutkimuksen haastatteluihin osallistuneiden 
nuorten käyttökokemukset pilottituotteesta tai –palvelusta. Pilotin luonteesta 
riippuen siitä voitaisiin pyrkiä saamaan käyttökokemuksia laajemmin myös 
taloudellisen ympäristön toimijoiden keskuudessa. Pilotoitavan tuotteen tai 
palvelun avulla voitaisiin pyrkiä lisäksi mittaamaan nuorten taloudellista 
osaamista ja taloudellista tietämystä ennen ja jälkeen tuotteen tai palvelun käyt-
tämistä. Tällöin selvitettäisiin pilotin vaikuttavuutta kohderyhmän taloudelli-
seen osaamiseen. 

Tässä tutkimuksessa haastatellut nuoret olivat lähes kaikki joko lukiota 
käyviä tai lukion jo suorittaneita ja ammatillisissa opinnoissa jatkaneita 15–26-
vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Tavoitteena oli saada haastatteluihin mu-
kaan enemmän ammatillisia opintoja ilman lukiotaustaa suorittavia nuoria, 
mutta heitä ei kyetty tämän tutkimuksen puitteissa tavoittamaan. Jatkotutki-
muksissa voitaisiin pyrkiä selvittämään, kenties erilaista tutkimusmetodia hyö-
dyntäen, myös ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten näkemyksiä ta-
loudellisesta osaamisesta ja sen edistämisen vastuista ja keinoista.  

Kodilla ja vanhemmilla on olennainen merkitys jälkikasvun taloustaitojen 
kehittymisessä ja heidän neuvoihinsa luotetaan talousasioissa. Koska aikuisuus 
tai vanhemmuus ei automaattisesti kuitenkaan tuo mukanaan taloudellista 
osaamista, voidaan todeta, ettei kaikkien vanhempien talousosaaminen ole kes-
kenään samalla tasolla. Nuorten taloudellisen osaamisen kehittymiseen voitai-
siinkin pyrkiä vaikuttamaan myös heidän vanhempiensa kautta. Yhtä lailla ai-
kuisten kohdalla voitaisiin haastattelututkimusten avulla pyrkiä selvittämään, 
mitkä tahot voisivat heidän näkemyksensä mukaan edistää perheellisten aikuis-
ten talousosaamista, ja missä kanavissa ja millä tavoin aikuisten talousosaamis-
ta voitaisiin heidän oman näkemyksensä mukaan edistää.  

Amerikkalaistutkijoiden Lusardin & Mitchellin (2006) kehittämä kolmen 
kohdan moduuli on ollut hyväksi havaittu taloudellisen osaamisen tutkimusvä-
line (ks. s. 34). Kysymyspatteristoa on hyödynnetty talousosaamisen ja talous-
tietämyksen tutkimuksissa sekä USA:ssa että eri Euroopan maissa. Mielenkiin-
toista olisikin hyödyntää sitä jossain muodossa myös Suomessa. Tällä tavoin 
voitaisiin pyrkiä vertailtavuuden saavuttamiseen Suomen ja muiden maiden 
talousosaamisen välillä.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1 Haastattelurunko 
 
Workshop koostuu neljästä tehtävästä 

 1. tehtävässä pohditaan raha-asioihin liittyvää tilannetta 
 2. tehtävässä keskustellaan siitä, mitä taloudellinen osaaminen tarkoittaa 
 3. tehtävässä pohditaan eri tahojen tehtäviä nuorten talousosaamisen tukemisessa 
 4. tehtävässä perehdytään verkkomateriaaliin ja arvioidaan sen toimivuutta  

Lämmittelykierros: Esittely + Raha-asioista: milloin viimeksi, kenen kanssa ja mihin liittyen 
 
1. Tehtävässä: taloudellinen tilanne ratkaistavaksi  

• Pareittain neuvottelua + tiedon etsintää netistä (lomakkeiden jako) 
• Muistiinpanoja papereille – lopuksi keskustellaan yhdessä 

 Mistä aiheista keskustelitte / etsitte tietoa netistä? Oliko tarpeen etsiä tietoa? 
 Millä hakusanoilla etsitte? Millä perusteella valitsitte linkit? Löytyikö tietoa miten 

helposti?  
 Minkälainen on luotettava lähde? Miten arvioisitte näitä mainitsemianne lähteitä? 
 Ketkä voisivat tarjota tietoa ja apua nuorille?  
 Miten vertailisitte näitä tarjoamianne ratkaisuja? 
  

2. Tehtävä: Kertokaa vapaasti, mitä mielestänne tarkoittaa: X:llä on hyvät taloustaidot ja hän 
on taitava… 

– Miten osaaminen ilmenee?  Mistä ja miten taidot on saatu?  
Kertokaa vapaasti, mitä mielestänne tarkoittaa: X:llä on huonot taloustaidot ja hän 

on huono…  
– Mitkä tahot olisivat voineet tarjota tietoa, jotta taidot olisivat kehittyneet? 

 
3. Tehtävä: Pohditaan mitä tehtäviä eri tahoilla voisi olla nuorten taloudellisen osaamisen tu-
kemisessa 

 Tässä listattuna eri tahoja, joiden voidaan nähdä vaikuttavan nuorten taloudelliseen 
osaamiseen   
– Mistä itse saaneet tietoa oman talouden hallinnasta?  
– Mitä asioita eri tahojen tulisi kertoa? 
– Miten asioista voisi kertoa / mitä kanavia pitkin?  
– Aktiivinen tiedon tyrkytys vs. passiivinen löydettäväksi asettaminen?  Mistä/miten 

haluaisitte tietoa? 
 
4. tehtävässä: pareittain tutustutaan verkkomateriaaliin => lopuksi ryhmäkeskustelu 

=>arvioidaan sivustoa näiden kriteerien mukaan 
=>kirjatkaa huomionne vastauslomakkeeseen & lopuksi keskustelu yhdessä  

Hyödyllisyys – Käytettävyys – Kiinnostavuus – Ymmärrettävyys – Vastuutaho – Löydettävyys  
 

1. Miksi sivusto on/ei ollut hyödyllinen? Puuttuiko jotain? 
2. Miten parantaisit sivustoa? Kiinnostava? 
3. Minkälaisissa tilanteissa sivusto kiinnostaisi? Ovatko nuoret tietoisia tällaisista? 
4. Miten havainnollinen sivusto on? (Esim. kuvat, interaktiivisuus) Voisiko sitä paran-

taa? 
5. Mikä on kyseisen tahon rooli talousosaamisen edistämisessä? Onko luotettava? 
6. Millä hakusanoilla sivusto tulisi olla löydettävissä? Sattuisitteko löytämään? 
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LIITE 2 Tehtävän 1 vastauslomake 
 
 
Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä – TOKATA   

Koulun nimi ja päivämäärä 

 

Nimet:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TEHTÄVÄ 1. Taloudellisen tilanteen ratkaiseminen: 

 

1. Mitä asioita pohditte ja mistä aiheista etsitte tietoa netistä? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Millä hakusanoilla lähditte etsimään tietoa ja mitä linkkejä hyödynsitte tiedonhaussa? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Ketkä ja mitkä tahot voisivat tarjota nuorille apua ja tietoa tilanteeseen liittyvistä asioista?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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LIITE 3 Tehtävässä 3 nuorille esitetty kuvio 
 
 
3. Mitä tehtäviä eri tahoilla voisi olla nuorten taloudellisen osaamisen tuke-
misessa? 
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LIITE 4 Tehtävän 4 vastauslomake 
 

Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä – TOKATA   

Koulun nimi ja päivämäärä 

A. 

1. Nimi_____________________________________________________________________  2. Ikä:________     

3. Oletko käynyt taloustieto-kurssin (YH2)? Kyllä/Ei  4. Seuraatko talousuutisia? Usein/Joskus/Harvoin/Ei koskaan 

B. 

1. Nimi______________________________________________________________________ 2. Ikä:________     

3. Oletko käynyt taloustieto-kurssin (YH2)? Kyllä/Ei  4. Seuraatko talousuutisia? Usein/Joskus/Harvoin/Ei koskaan 

 

5. Tarkasteltavan sivuston nimi:________________________________________________________________________________ 

6. Oletteko aiemmin tutustuneet sivustoon tai vastaaviin sivustoihin? Jos muihin, mihin? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEHTÄVÄ 4. Tarkastelkaa sivustoa seuraavien aiheiden näkökulmasta: 
 
HYÖDYLLISYYS 
 
A) Mikä sivustossa on hyvää?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
B) Mitä sivustosta puuttui?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
C) Minkälaisessa tilanteessa löytäisitte täältä apua? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

KÄYTETTÄVYYS 
 
A) Onko sivustolla selkeä rakenne? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
B) Löytääkö sivustolta helposti tietoa?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
C) Miten sivusto soveltuu nuoren elämäntilanteeseen? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
D) Miten sivustoa voisi parantaa? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

KIINNOSTAVUUS 
 
A) Onko sivusto mielenkiintoinen? Miksi? 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
B) Miten sivustoa voisi muokata kiinnostavammaksi?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
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C) Minkälaiseen tilanteeseen suosittelisitte sivustoa? 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
YMMÄRRETTÄVYYS 
 
A) Onko sivuston kieli ymmärrettävää?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
B) Miten sivuston asiat voisi esittää ymmärrettävämmin?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
C) Miten havainnollinen sivusto on (esim. kuvat interaktiivisuus)? Voisiko sitä parantaa?  
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

       
VASTUUTAHO 
 
A) Mikä taho sivustosta on vastuussa?   
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
B) Käykö taho ilmi helposti?   
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
C) Onko taho mielestänne luotettava? Miksi? 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
LÖYDETTÄVYYS 
 
Millä hakusanoilla tämänkaltainen sivusto tulisi olla löydettävissä?  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 


