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Kuinka parantaa nuorten taloustaitoja 
digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa?

2019-2022 (25)

Strateginen tutkimus (SA), CULT-ohjelma

Digitaalisiksi kuluttajiksi oppimassa 



Tutkimushankkeen tarkoitus

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja välineitä 13-
25-vuotiaiden nuorten talous- ja kulutustaitojen  
parantamiseksi erityisesti digitaalisissa kulutusympäristöissä 

• Tavoitteena on ehkäistä nuorten taloudellisia ja sosiaalisia 
ongelmia, sekä rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävää kulutusyhteiskuntaa. 



Tutkimuksen tavoitteet 

• Selvittää, miten teknologia ja digitalisaatio muokkavat nuorten
kulutuskulttuureita; mitä haasteita ja hyötyjä teknologisoitumisesta
seuraa (esim. ostamisen, maksamisen ja rahan digitalisoituminen)

• Selvittää, mitkä sosiaaliset, kulttuuriset ja yksilölliset tekijät
vaikuttavat nuorten talous- ja digitaalisiin taitoihin sekä
kulutuskäyttäytymiseen taloustaitoihin digitaalisissa ympäristöissä
(ja miten)

• Vahvistaa koulun, kodin, yritysten ja yhteiskunnan toimintaa
nuorten taloustaitojen edistämisessä

• Kehittää käsitteellisiä ja empiirisiä työkaluja nuorten taloudellisen
kompetenssin tukemiseksi digitaalisissa ympäristöissä



Monitieteinen tutkimuskonsortio

•Sosiologia 
•Kasvatus- ja kehityspsykologia
•Kognitiotiede
•Taloustiede
•Tietojärjestelmätiede
•Kasvatustiede



Hankkeessa mukana olevat organisaatiot



Tutkimuksen 
osa-alueet



WP1: Nuoret kuluttajat

digitaalisissa ympäristöissä.

Sosiokulttuurinen ja 

kognitiivinen

lähestymistapa.

JY (Terhi-Anna Wilska)



WP2: Nuorten digitaalisiin-
ja taloustaitoihin 
vaikuttavat tekijät

kouluissa ja koulun 
ulkopuolisissa 
konteksteissa.

HY (Kirsti Lonka)



WP3: Talousosaaminen PISA-
tutkimuksessa ja siihen 

vaikuttavat tekijät
JY, KTL (Arto Ahonen)



WINWIN

WP4: Pelilliset 
lähestymistavat ja 

talouskoulu-
tuksen

digitaaliset 
työkalut

(VY, Panu Kalmi)



WP5: Viestintä, 
vuorovaikutus ja yhdessä 

kehittäminen
(TAT, Eija Seppänen)



Odotetut konkreettiset tulokset

• Toimivia teknisiä välineitä nuorten talousosaamisen 
kehittämiseen

• Taloudellisen ja digitaalisen osaamisen suurempi rooli 
opetussuunnitelmassa

• Suositukset kuluttajapolitiikkaan ja lainsäädäntöön



Yhteistyökumppanien rooli 
tärkeä

Tuloksia odotusten 
kartoituksesta



Ministeriön, valtion viraston tai laitoksen sekä 
muun julkishallinnon edustajien odotuksia

• Uusia verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia

• Viestintä tiedoista ja havainnoista jo hankkeen aikana

• Uutiskirje tai vastaava kanava tiedotukseen hankkeen 
etenemisestä

• Seminaareja ja työpajoja hankkeen tiimoilta

• Tietoa erilaisista nuorista ja miten taustatekijät vaikuttavat osaamisen 
tasoon tutkittavassa teemassa



Yritysten edustajien odotuksia

• Löytää konkreettisia keinoja ja osa-alueita, miten digitalisaatiolla ja 
teknologialla voi auttaa nuoria talouden hallinnassa

• Koulutuksellisia näkökulmia nuorten ja nuorten perheiden 
talouskasvatukseen

• Yrityksille pääsyä tutkimusdataan

• Asiakasymmärryksen lisääntymistä ja kuluttajilta tulevia teknologia- tai 
palvelutoiveita

• Laadukasta yhteistyötä muiden firmojen ja tutkimuskumppaneiden 
kanssa



Järjestöjen ja liittojen edustajien odotuksia

• Tutkittua ja tuoretta tietoa nuorilta itseltään 

• Kansainvälisyyttä ja ulkomaisten toimintatapojen kartoitusta sekä 
hyödyntämistä

• Tietoa siitä, mikä on vaikuttavaa talous- ja kuluttajakasvatusta

• Tietoa siitä, mitkä ovat nuorten uudet tarpeet, kuinka niihin 
vastataan

• Tietoa siitä, miten taataan yhdenvertaiset taidot toimia 
yhteiskunnassa riippumatta lähtökohdista

• Mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä talouskasvatuksessa. 

• Tietoa siitä, miten nuoret ikäpolvet hahmottavat rahan

• Löytyykö pelillistämisestä ratkaisuja rahankäytön ja resurssien 
opetteluun?



”Hyvien talousneuvonnan käytäntöjen 
digitalisointi. Tarjolla on suuri määrä 
hyvää materiaalia niin nuorten kuin 

ammattilaisten käyttöön. Näitä olisi hyvä 
muuttaa digitaaliseen, helposti saatavilla 
olevaan ja houkuttelevampaan muotoon. 
Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen mutta 
sitä voi päivittää vastaamaan nykyaikaa.”



”Tältä hankkeelta odotamme selkeää 
viestintää kumppaneiden suuntaan 

tulossa olevista lanseerauksista sekä 
selkeää informaatiota yritysten 

mahdollisuuksista osallistua viestintään. 
Keskustelun herättämistä 

taloustaitoteemassa.”



Kiitos!

Email: terhi-anna.wilska@jyu.fi
Twitter: @WilskaTA @ConsumersDigi

https://digiconsumers.fi/

mailto:terhi-anna.wilska@jyu.fi
https://digiconsumers.fi/


Taloudenhallinnan haasteet aikuistuvilla nuorilla 

Piia-Noora Kauppi

Digi Consumers -hankkeen kick off 17.1.2020







Nordea: 
Älä mene rikki 
rahasta

OP-ryhmä ja 
TAT

Danske Bank 
ja NY: Oma 
talous 
haltuun 

Finanssiala ja Nuorten Akatemia:
Vakuuttaak(k)o? -työpajat









Vähentääkö ilmastoahdistus talousvaikeuksia?



Finanssiala - uudistuvan alan ääni

WWW.FINANSSIALA.FI

PIIA-NOORA KAUPPI

Toimitusjohtaja

Piia-noora.kauppi@finanssiala.fi

+358 20 793 4210

@Piianoora

mailto:sposti@finanssiala.fi


Juha Pantzar, Takuusäätiö & 

Tuomas Louhela, Blue Finance oy

PIKALAINAT –
ONGELMA VAI 

MAHDOLLISUUS



Lasten ja nuorten säätiö
Nuorten taloudellinen mielenrauha

Oskar Sandvist

@oskar_sandqvist



Taloudellinen mielenrauha -
työpajat

Toiminta vuonna 2019
• 10 VALMA-ryhmää, 160 nuorta

• Yli 60 digitarinaa nuorten suhteesta rahaan

Työpaja rakenne
• Yhteensä 3 työpajapäivää per ryhmä

• Humak yhteistyö – yhteisöpedagogiopiskelijat nuorten 
coacheina

• Danske Bank vapaaehtoiset mentoreina

@oskar_sandqvist



Digitarina luovana 
menetelmänä

Vahvistaa nuorten osallisuutta

• Henkilökohtainen

• Hauska

• Keskusteluun ohjaava

Tarinallistava työkalu

• Tekeekö raha onnelliseksi?

• Minun tulevaisuus ja rahat!

• Mitä jos raha katoaisi maailmasta?

• Kaverit ja raha!

• Rahan tabut?

@oskar_sandqvist



12 %

16 %

20 %

41 %

11 %

Miten kuvaisit rahasuhdettasi?

Ahdistunut Tuhlaileva En osaa sanoa Harkitsevainen Huoleton

@oskar_sandqvist



Mitkä asiat vaikuttavat siihen, kuinka paljon sinulla on rahaa 
tulevaisuudessa?

Parisuhdetilanne
Jaksaako 
opiskella

Osaako käyttää 
rahaa

Osaako säästää Työ Koulutus Työpaikka

Investoiminen
Kavereilta 

pummiminen
Merkityksellinen 

työ
Pimeet bisnekset Palkka Perintö

Kuinka paljon 
tuhlaan

Puoliso, 
sukulaiset

Konkurssi Äiti, isä maksaa Säästötilini Mielenterveys Vammaistuki Lainat

Säästäminen Asuminen
Verojen 

maksaminen
Harmaa talous Terveys Kela

@oskar_sandqvist



Miksi tämä on tärkeää?

1. Usko omaan tulevaisuuteen lisääntyy

2. Osaaminen ja minäpystyvyyden tunne vahvistuu

3. Ryhmätyöskentely ja jakaminen vahvistaa 
yhteenkuuluvuudentunnetta

@oskar_sandqvist



5 %

13 %

17 %

44 %

21 %

Yli puolet nuorista kokee hallitsevansa raha-asioista 
vähintään perusjutut

Mitkä raha-asiat? En kovin hyvin En osaa sanoa Hallitsen perusjutut Todella hyvin

@oskar_sandqvist



Mistä rahaan liittyvästä asiasta haluaisit tietää enemmän?

Mistä itsekuria 
säästää?

Miksi pitää tuhlata? Rahariippuvuus?
Miten saada lisää 

<rahaa>?

Kelan tuet Säästämisestä Sijoittamisesta
Palkkojen 

suuruudesta

Verosuunnittelusta
Laskujen 

maksamisesta
Veroista

Pankkikortin 
käytöstä

Työpaikoista Palkasta Tiliotteesta Opintolainasta

@oskar_sandqvist



Lasten ja nuorten säätiö
Nuorten taloudellinen mielenrauha

@oskar_sandqvist



Helsinki 17.1.2020

Arto K. Ahonen

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Talousosaamisen arviointi PISA-
tutkimuksessa



Programme for International Student
Assessment (PISA)

• OECD:n, kansallisten ministeriöiden ja tutkimuslaitosten yhteishanke

• Seitsemän tutkimuskierrosta kaksi ”täyttä kierrosta” takana (lukutaito, 
matematiikka, luonnontieteet): 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 ja 
2018

• Lukutaito pääalueena 2018 kolmatta kertaa

• Suomi osallistui myös ensimmäistä kertaa kansainvälisenä optiona 
tarjottavaan talousosaamisen arviointiin (tulokset julkistetaan toukokuussa 
2020) 



Laaja kansainvälinen yhteishanke 

• PISA = Programme for International Student Assessment

• The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
ja kansallisten ministeriöiden ja tutkimuslaitosten yhteishanke

• Mukana vuoden 2018 tutkimuksessa on 79 maata tai aluetta

• 37 OECD-maata ja 42 partnerimaata, aluetta tai kaupunkia

• Koordinointi: kansainvälinen konsortio, päävastuussa Educational Testing
Services (ETS), USA

• Tutkimuksen toimeenpano Suomessa: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
päättää osallistumisesta ja rahoittaa 

• Toteuttajat: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto ja Helsingin 
yliopiston koulutuksen arviointikeskus



PISA-tutkimushankkeen tarkoitus

• PISAn keskeisin tutkimuskysymys on, miten nuoret hallitsevat 
tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja osallistujamaissa ja alueilla 
ja kuinka osaaminen jakautuu oppilaiden, koulujen ja koulujärjestelmän 
eri osien kesken. 
o HUOM! PISA ei  arvioi osaamista opetussuunnitelmaperusteisesti. Vrt. esim. 

TIMSS, PIRLS

• Perimmäisenä tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmiä ja opetusta 
parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi
o Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi.

• Kerätään laajasti koulua ja oppilasta koskevaa taustatietoa 
oppimistulosten tason ja laadun ymmärtämiseksi. 
• Millä tavoin oppilaan taustaan, koulun piirteisiin ja opetuksen organisointiin 

liittyvät tekijät ovat yhteydessä oppilaiden osaamiseen?



PISA 2018

Lukutaito

pääalue
Matematiikka

Luonnontiede Talousosaaminen

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational 
Research

Oppilaskysely, taloustaitokysely
tietotekniikkakysely, koulukysely rehtoreille



Analyysit ja metodologia
• Oppilas tekee 2 tuntia kestävän tiedollisen kokeen ja vastaa taustakyselyihin, 

yleisimmin tehtäviä on kahdelta arviointialueelta 

• Vuoden 2018 kokeessa oli 84 erilaista tehtäväkombinaatiota, ~140 yksittäistä 
tehtävää => osaamisen kansallinen jakauma kartoitetaan kattavasti ja 
monipuolisesti 

• Pääalueelle laaditaan uusia tehtäviä viitekehyksen pohjalta, muiden alueiden 
osalta vastataan ns. trenditehtäviin (=> vertailu aiempiin PISA-tuloksiin)

• Tehtävät pisteytetään IRT-analyysien avulla eri vaikeustasoihin

• Oppilaan osaamisen taso arvioidaan sen mukaan kuinka vaikeita tehtäviä hän 
osaa ratkaista oikein.

• Osaamista kuvaavat ”plausible value” -arvot (10 kpl) jokaiselle oppilaalle ja 
jokaiselle arviointialueelle.

• Skaalaus: ensimmäisessä PISAssa kiinnitettiin OECD-maiden keskiarvoksi 500 
pistettä ja keskihajonnaksi 100 pistettä



Talousosaaminen on tietoa ja 
ymmärrystä taloudellisista käsitteistä ja 

riskeistä sekä motivaatiota ja 
itseluottamusta käyttää tätä tietoa ja 
ymmärrystä. Talousosaamisen avulla 

voidaan aikaansaada perusteltuja 
päätöksiä talouden eri konteksteissa, 

edistää yksilöiden ja yhteiskunnan 
taloudellista hyvinvointia sekä 
mahdollistaa osallistuminen 

talouselämään. (OECD, 2019)



Talousosaaminen PISA-tutkimuksessa

• OECD on tarjonnut talousosaamisen arviointia kansainvälisenä 
optiona vuodesta 2012 lähtien

• Talousosaamisen arviointiin osallistunut noin neljäsosa PISA-
tutkimukseen osallistuneista
• 2012 18 osallistujaa ja vuoden 2015 tutkimukseen 15 osallistujaa, vuoden 

2018 tutkimuksessa oli mukana 21 osallistujamaata tai -aluetta

• Vuoden 2018 tutkimuksen tulokset julkistetaan toukokuussa 2020



Talousosaamisen arviointi 

• PISA-tutkimuksessa talousosaamista arvioidaan kolmesta eri 
näkökulmasta: a) sisältö, b) prosessi ja c) konteksti. 
• Sisältöjä ovat: 1) raha ja rahaliikenne, 2) raha-asioiden suunnittelu ja 

hallinta, 3) riski ja palkkio, 4) talousnäkymät. 

• Neljä eri prosessikategoriaa, jotka ovat rinnakkaisia, eivät hierarkkisia. 
Nämä ovat: 1) talousasioihin liittyvän tiedon tunnistaminen, 2) 
talousasioihin liittyvän tiedon analysointi, 3) talousasioiden arviointi, 4) 
taloustiedon ja -ymmärryksen soveltaminen. 

• Konteksteja ovat : 1) koulutus ja työ, 2) koti ja perhe, 3) yksilö, c4) 
yhteiskunta. 



Osaamisen tasot PISA 2015 tutkimuksessa 
viitekehyksen mukaan

3

475
pisteestä
alle 550
pisteeseen

Oppilaat osaavat soveltaa tietoaan yleisesti käytetyistä talouskäsitteistä, -termeistä ja –
tuotteista heille keskeisissä tilanteissa. He alkavat ottaa huomioon taloudellisten päätösten
seurauksia ja osaavat tehdä yksinkertaisia taloussuunnitelmia tutuissa konteksteissa. He
osaavat tehdä yksinkertaisia tulkintoja useista talousdokumenteista ja osaavat soveltaa eri
peruslaskutoimituksia mukaan lukien prosenttilaskua. He osaavat valita oikeat
laskutoimitukset, jotka tarvitaan, kun ratkaistaan tavanomaisia ongelmia suhteellisen
tavallisissa talousosaamisen konteksteissa, kuten esimerkiksi budjettia laskettaessa.

2
Perustaso

400
pisteestä
alle 475
pisteeseen

Oppilaat osaavat soveltaa tietoaan tavallisista talouteen liittyvistä tuotteista ja yleisesti
käytetyistä taloustermeistä ja -käsitteistä. He osaavat käyttää annettua tietoa tehdessään
talouteen liittyviä päätöksiä heille tutuimmissa konteksteissa. He osaavat tunnistaa
yksinkertaisen budjetin merkityksen ja tulkita jokapäiväisten talousdokumenttien tärkeimpiä
ominaisuuksia. He osaavat talouskysymyksiin vastatessaan käyttää peruslaskutoimituksia,
mukaan lukien jakolasku. He osoittavat ymmärtävänsä talouden eri elementtien, kuten
esimerkiksi käyttömäärän ja käytöstä aiheutuneiden kustannusten välisen yhteyden.

1

326
pisteestä
alle 400
pisteeseen

Oppilaat osaavat tunnistaa yleisiä talouteen liittyviä tuotteita ja termejä ja tulkita
perustalouskäsitteitä. He osaavat tunnistaa jokapäiväisten talousdokumenttien, kuten
esimerkiksi laskun, tarkoituksen ja soveltaa yksittäisiä peruslaskutoimituksia (yhteenlasku,
vähennyslasku ja kertolasku) talouskonteksteissa, jotka todennäköisesti ovat heille
henkilökohtaisesti tuttuja.



Taso
Pistemäärien
vaihteluväli

Mitä oppilaat tyypillisesti osaavat?

5

Yhtä paljon
tai enemmän
kuin 625
pistettä

Oppilaat osaavat soveltaa laaja-alaista taloustermejä ja -käsitteitä koskevaa tietoaan
konteksteissa, jotka ovat heidän omassa elämässään ajankohtaisia vasta myöhemmin.
He osaavat analysoida monimutkaisia talouteen liittyviä tuotteita ja ottaa huomioon
ne talousdokumenttien sisällöt, jotka ovat tärkeitä, mutta joita ei ole ilmaistu tai ne
eivät ole suoraan näkyvissä. Tällaisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi
kaupankäyntikustannukset. Oppilaiden työskentely on hyvin tarkkaa ja he osaavat
ratkaista epätavanomaisia talousongelmia. He osaavat myös kuvailla talouteen
liittyvien päätöksien mahdollisia seurauksia osoittaen ymmärrystä laajemmista
talousnäkymistä, kuten esimerkiksi tuloverosta.

4
550-625
pistettä

Oppilaat osaavat soveltaa vähemmän tunnettuja taloustermejä ja -käsitteitä koskevaa
tietoaan konteksteissa, jotka tulevat heille ajankohtaisiksi, kun he siirtyvät kohti
aikuisuutta. Asiat voivat liittyä esimerkiksi pankkitilin käyttöön tai korkoa korolle –
ilmiöön säästettäessä. He osaavat tulkita ja arvioida useita yksityiskohtaisia
talousdokumentteja, kuten esimerkiksi tiliotteita, ja selittää epätavanomaisempien
talouteen liittyvien tuotteiden toimintaa. He osaavat tehdä talouspäätöksiä ottaen
huomioon pitkäaikaisvaikutukset, kuten esimerkiksi ymmärtäen pitkäaikaisten
lainojen kokonaiskustannukset. He osaavat myös ratkoa tavanomaisia ongelmia
harvinaisemmissa talouskonteksteissa.



Esimerkkitehtävä PISA 2018

• Tehtäväkokonaisuudessa 
tarkastellaan 
polkupyöräosuuskunnan 
jäsenyyttä ja erilaisten 
käyttötapojen 
vaikutuksia pyöräilyn 
kustannuksiin



Tehtävä 1/4

• Sisältöalue: Talouden 
hallinta ja suunnittelu

• Prosessi: 
Talousosaamisen 
soveltaminen ja 
sisältöjen ymmärtäminen

• Konteksti: 
henkilökohtainen

• Avoimet numeeriset 
vastaukset,  
automaattinen pisteytys



Tehtävä 2/4



Tehtävä 3/4



Tehtävä 4/4



Talousosaamisen tulokset 
PISA 2012 ja 2015



PISA 2015 – 15 osallistujaa



PISA 2012 – 18 osallistujaa



arto.k.ahonen@jyu.fi

ktl.jyu.fi/pisa

Kiitokset 
mielenkiinnostanne!

mailto:arto.k.ahonen@jyu.fi


Kuinka valmiita tulevat opettajat ovat opettamaan 
tulevaisuuden taitoja 

– talous ja digi keskiössä?
Professori Kirsti Lonka | HY | WP2 

@kirstilonka | kirstilonka.fi 



Nuorten aikuisten taloudellinen stressimalli: 
Taloudellinen kyvykkyys  

”Rahahuolet heikentävät nuorten aikuisten hyvinvointia vuosiksi,                             
mutta hyvät taloustaidot suojelevat mielenterveyttä” HS 9.1.2020 

Ranta, M., Punamäki, R-L., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (on-line first). The Economic Stress Model in Emerging 
Adulthood: The Role of Social Relationships and Financial Capability. Emerging Adulthood. 

Masennusoireet 

Elämäntyytyväisyys
Taloudelliset 

vaikeudet

23-25 v. 25 v. 28 v.

TALOUDELLINEN 

KYVYKKYYS
Taloustaidot

Itseluottamus

Käyttäytyminen

Hyvinvointi 

Koettu 

taloudellinen 

paine

+ -

+

+

-



Miten talous- ja digitaidot näkyvät vuoden 
2016 peruskoulun opetussuunnitelmassa?

• Laaja-alainen osaaminen, jossa 7 eri osa-aluetta

• Oppiaineiden rajat ylittävät projektit, joita esimerkiksi Helsingin
kaupunki toteuttaa ilmiölähtöisesti.

• “Taloustaito” on edelleen osa yhteiskuntaopin opetussuunnitelmaa

• Kuluttajataitoja opetetaan myös kotitalouden yhteydessä

• Valinnaisten opintojaksojen toteuttamisesta vastaa opetuksen
järjestäjä, mahdollisesti yhteistyössä ulkoisen tahon kanssa, hyvänä
esimerkkinä Yrityskylä (TAT)

(OPS 2014)



Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 
kansallisissa opetussuunnitelmissa

Lonka, K., Makkonen, J., Litmanen, T., Berg, M., Hietajärvi, L., Kruskopf, M.,

Lammassaari, H., Maksniemi, E., & Nuorteva, M. (2017). Tie laaja-alaiseen

osaamiseen / Road to 21st Century Competence. Helsinki: Microsoft.

>> kirstilonka.fi



KYSELY: 
Miten tulevat opettajat kokivat
laaja-alaisen osaamisen osa-

alueet syksyllä 2019?
(N=274)

Mukana lähinnä tulevia
luokanopettajia ja aineenopettajia.

ALUSTAVIA TULOKSIA, EI JULKISUUTEEN!



Laaja-alaisen osaamisen kysely

L3 Itsestä
huolehtiminen ja arjen
taidot

Tarkemmat kysymykset:

Kuluttajataidot

Teknologisoituneen arjen 
hallinta

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

Yleinen turvallisuus ja 
vaaratilanteissa toimiminen

Yksityisyys ja 
henkilökohtaisuus

L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Tarkemmat kysymykset:

Tiedon tuottaminen teknologian avulla

Teknologiavälitteinen tiedonhallinta

Tiedon hankkiminen teknologian avulla

Laitteiden ja ohjelmistojen hallinta

Ohjelmointi

Algoritminen ajattelu

Teknologiaan liittyvä vastuullisuus, laki ja 
tekijänoikeudet

Teknologiaan liittyvä turvallisuus ja 
riskienhallinta

L5 Tieto- ja viestintäteknologian
osaaminen

Tarkemmat kysymykset:

Työelämätaidot

Globaalissa ympäristössä 
toimiminen

Yrittäjämäinen toimintatapa

Yhteistyötaidot

Projektityöskentely

Verkostoituminen

Lähialueen elinkeinoelämään 
tutustuminen

Yrittäjyys

KIINNOSTAVUUS – TÄRKEYS – KOETUT OPASTUSVALMIUDET



Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet (OPS)

1 = täysin eri mieltä – 6 = täysin samaa mieltä
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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus
ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologian

osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kiinnostaa minua Koulussa on mielestäni tärkeää oppia tätä Olen hyvä opastamaan tässä

ALUSTAVIA TULOKSIA, EI JULKISUUTEEN!
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”Seuraavien laaja-alaisten taitojen opettaminen 
ei mielestäni kuulu toimenkuvaani”
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L5 TVT-osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

ALUSTAVIA TULOKSIA, EI JULKISUUTEEN!
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Kiinnostaa minua Koulussa on mielestäni tärkeää oppia tätä Olen hyvä opastamaan tässä
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Kiinnostaa minua Koulussa on mielestäni tärkeää oppia tätä Olen hyvä opastamaan tässä

Digitaidot
M

 (
1
—

6
)

ALUSTAVIA TULOKSIA, EI JULKISUUTEEN!











Kysyttävää?

Kiitokset
mielenkiinnosta!

Professori Kirsti Lonka | HY | WP2 

@kirstilonka | kirstilonka.fi 



Panu Kalmi, Vaasan yliopisto

Pelit taloutta opettamassa



Miksi pelit ovat hyvä tapa opettaa (melkein 
mitä tahansa)

• Hauska, innostava, tuttu

• Opitun soveltaminen

• Uusien roolien ottaminen

• Riskien ottaminen

• Vaihettain oppiminen

• Työelämätaidot (ryhmätyö, esiintyminen)



Miksi pelit ovat hyvä tapa opettaa 
erityisesti taloutta?

• Samanlainen metastruktuuri, erityisesti:

• Resurssien niukkuus

• Tavoitteellinen toiminta sääntöjen alla

• Optimointi

• Vaihdanta



Rajoitteita

• Peleillä pystyy parhaimmillaankin heijastamaan vain jotain 
ulottuvuutta taloudesta

• Talouspelit tuskin voivat koukuttaa niin kuin hittipelit

• Tekniset ongelmat, laitteiden saatavuus, lautapeleillä pelaajien 
rajoitettu määrä, sääntöjen oppiminen, pelin valmistelu ym. 



Esimerkkejä

• Optimointi digitaalisissa peleissä, esim. Money Flow Challenge

• Narratiiviset digitaaliset pelit, esim. Taloussankari

• Lautapelit: Monopoli, Palkkapäivä, Afrikan tähti

• Yrityspelit, kuten Yläkoulun Yrityskylä

• Pelilliset verkko-oppimisympäristöt: Oma Onni

• Hittipelien sovellukset talousopetuksessa: esim. Minecraft

• Makrotalouspelit: esim. rahapolitiikkapeli

• Roolipelit: esim. Alakoulun Yrityskylä



Tutkimusta pelien vaikuttavuudesta

• Suomen Akatemian 2016-2018 kärkihankkeessa ”Peleihin perustuva 
talousopetus” tutkimme kolmen yläkoulun pelillisen ympäristön 
vaikutuksia oppimiseen, asenteisiin ja talouskäyttäytymiseen: aineisto 
pohjautuu kolmen yläkoulun tuloksiin

• Tulokset osoittivat, että pelillistä koulutusta saaneessa ryhmässä 
oppimistulokset olivat parempia kuin tavanomaista koulutusta saaneessa 
ryhmässä, ja kiinnostus taloutta kohtaan kasvoi; käyttäytymiseen ei 
vaikutusta

• Paperin löytää osoitteesta: 
https://www.aeaweb.org/conference/2020/preliminary/paper/54KaAQiA

https://www.aeaweb.org/conference/2020/preliminary/paper/54KaAQiA


Suosituksia pelien käytöstä opetuksessa

• Opettaja tutustuu käytettäviin peleihin etukäteen ja miettii pelin 
oppimistavoitteet

• Pelejä voi käyttää monin tavoin: pienestä välipalasta koko kurssin 
kantavaan ideaan

• Pelin jälkeen reflektio siitä, mitä on opittu

• Oppimistavoitteiden arviointi

• Oppilaat voi laittaa myös tekemään omia pelejä aiheesta

• Digitaalisia pelejä löytyy täältä; 
https://www.kunkoululoppuu.fi/materiaali/digitaalisia-peleja-
talousopetuksen-tueksi/

https://www.kunkoululoppuu.fi/materiaali/digitaalisia-peleja-talousopetuksen-tueksi/


Kysymyksiä: panu.kalmi@uwasa.fi




