
Pörssisäätiön 
koulutustarjonta 

yläkouluun ja toiselle 
asteelle
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Pörssisäätiö

• Voittoa tavoittelematon säätiö
• Edistää arvopaperisäästämistä ja 

arvopaperimarkkinoita
• Toiminta rahoitetaan säätiön 

omistaman Pörssitalon 
vuokratuotoilla
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Talousopetusta eri 
kouluasteille

• Yläkoulu
• Pörssilähettiläsvierailut ysiluokille

• Toinen aste
• Pörssilähettiläskoulutukset toisella asteella 

opiskeleville

• Opiskelijoiden pörssipäivä

• Uusi Pörssikurssi
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Pörssisäätiön 
pörssilähettiläät
• Tavoitteena lisätä nuorten kiinnostusta ja innostusta 

omaan talouteen, säästämiseen ja sijoittamiseen 

• Pörssisäätiö kouluttaa toisella asteella opiskelevia 
nuoria säästämisestä ja sijoittamisesta

• Koulutetut nuoret, pörssilähettiläät, pitävät esityksiä 
oman alueensa yläkoulujen ysiluokkalaisille

• Toimintaa vuodesta 2017 lähtien

• Lukuvuosi 2020-2021
• yli 250 koulutettua lähettilästä

• n. 9 200 tavoitettua nuorta
• Vierailuja 50 kaupungissa, 140 koulussa
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Pörssilähettiläsvierailut 
ysiluokille
• Lähtökohtaisesti yhteiskuntaopin tunneille mutta mahdollista 

toteuttaa myös muiden oppiaineiden tunneilla

• Pörssilähettiläsesitys käsittelee 
• Omaa taloutta

• Säästämistä

• Sijoittamista

• Pörssin toimintaa

• Lähettiläsvierailu kestää 45 minuuttia
• 30 minuutin esitysosuus jossa nuoria osallistavia elementtejä 

• Esitystä kertaava Kahoot –visa

• Flyeri vierailusta kotiin vietäväksi

• Vierailut ovat kouluille maksuttomia

• Reaaliaikaisina etävierailuina tai perinteisinä luokkahuoneissa 
tapahtuvina vierailuina
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Näin kutsut lähettiläät 
oppitunnillesi
• Täytä Pörssisäätiön nettisivuilta löytyvä 

opettajan vierailupyyntölomake

• Lomakkeessa kysytään
• Opettajan ja koulun yhteystiedot

• Kolme toiveajankohtaa vierailulle

• Etävierailuna vai luokkahuoneessa tapahtuvana

• Pörssisäätiö koordinoi vierailun lähettiläille 
ja huolehtii kaikista käytännön asioista
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Pörssilähettiläiden 
vierailupyyntölomake

https://bit.ly/3yDmF9y
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Pörssilähettiläskoulutukset 
toisella asteella opiskeleville

• Kohderyhmänä toisella asteella opiskelevat nuoret 
• Koulutukseen tulijoilta ei edellytetä mitään ennakkotietoja aiheesta – ainoastaan 

innostusta ja kiinnostusta aiheesta

• Kolmipäiväinen koulutus oman talouden hallinnasta, 
säästämisestä ja sijoittamisesta, sekä esiintymisestä

• Koulutukset järjestetään reaaliaikaisina etäkoulutuksina 
pääsääntöisesti viikonloppuisin tai koulujen loma-aikoina myös 
viikolla

• Valmistuminen pörssilähettilääksi edellyttää koulutuksen 
läpikäyntiä ja viiden lähettiläsesityksen pitämistä

• Valmistuneille todistus ja CV-liite sekä pääsy lähettiläsyhteisöön

• Toiminta vapaaehtoispohjaista
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Lähettiläskoulutusten 
aikataulut
• Syyslukukausi 2021

• 4.- 6.8.2021

• 17.- 18.9.2021

• 18.- 20.10.2021

• 25.- 27.10.2021

• Kevätlukukausi 2022
• 3.- 5.1.2022

• 21.- 23.2.2022

• 28.2.- 2.3.2022

• 7.- 9.3.2022
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Ilmoittautuminen 
koulutukseen
• Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä 

Pörssisäätiön nettisivuilta löytyvä lomake

• Ei sitoutumispakkoa

https://bit.ly/3jBcvly
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Saatavissa valmiita 
viestintämateriaaleja 

lähettiläskoulutuksista
• Wilma –viestipohja
• Powerpoint –pohja

• Julisteita

Laita sähköpostia osoitteeseen 
porssilahettilaat@porssisaatio.fi
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Opiskelijoiden 
pörssipäivä

• Tule luokkasi kanssa kuulemaan 
osakesijoittamisesta, pörssin 
toiminnasta ja taloudesta

• Tilaisuudet järjestetään 
reaaliaikaisina etätilaisuuksina

• Voit myös katsoa Pörssisäätiön 
YouTube-kanavalta tallenteita 
aiemmista Opiskelijoiden 
pörssipäivistä 

• Tietoa tulevista tapahtumista 
Pörssisäätiön nettisivuilla
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Uusi Pörssikurssi
Näin aloitat osakesijoittamisen

• Pörssilähettiläskoulutuksen sisältö nyt kaikkien saataville

• Lukion kahta opintopistettä vastaa kurssikokonaisuus 
osakesijoittamisesta 

• Kurssi rakentuu 18 teemasta joihin jokaiseen alustus sekä 
aihetta syventäviä tehtäviä

• Materiaalit saatavissa koulujen käyttöön maksutta
• Esitysmateriaali ja opettajanopas

• Valmiit tuntitehtävät ja mallivastaukset

• Teemaa syventävät tehtäväkokonaisuudet

• Pörssisäätiön tuki opettajille 

• Oppimista tukemassa ROI-sovellus
• Teemat esitetty tiivistetyssä muodossa, videoita, Quiz –tehtäviä
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Käyttöönoton eteneminen

• Pörssikurssia on pilotoitu keväällä 2021 
Herttoniemen yhteiskoulun lukiossa Helsingissä

• ROI –sovellus käytössä
• Helsingin kaupungin lukioissa

• Kallaveden lukio, Kuopio
• Nurmon lukio

• Kannattaa varmistaa onko omassa kunnassa jo 
sopimus

• Pörssikurssi voidaan ottaa käyttöön myös 
koulukohtaisesti joko sovelluksella tai ilman

• Materiaalit saatavissa syksyn 2021 aikana
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Pörssikurssin teemat
Osio 1

• Sijoittamisen motivaatiotekijät

– Korkoa korolle –ilmiö

– Inflaatio ja säästöjen ostovoima

– Unelmat

• Pörssin historia ja osakesijoittamisen perusteet

• Sijoitussuunnitelma 

– Oman talouden lähtötilanne, kulutustottumukset ja 
säästösuunnitelma

– Sijoittajaprofiili, riskinsietokyky ja allokaatio

– Sijoituskohteet ja sijoitusinstrumentit

– Riskienhallinta

Osio 2
• Laadulliset osakevalintakriteerit 

– Sijoittajatarina
– Liiketoimintamalli ja megatrendit
– Johto ja omistajarakenne
– Riskit
– Toimiala ja markkina-arvoluokka

• Numeeriset osakevalintakriteerit 
– P/e –luku, Oman pääoman tuotto, Nettovelkaantumisaste, 

Omavaraisuusaste, Osinkotuotto

• Sijoittajan megatrendit

• Vastuullinen sijoittaminen
– Vastuullisuuden eri aspektit sekä eri tapoja ottaa vastuullisuus 

huomioon
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Pörssikurssin teemat
Osio 3
• Omistajuus ja sen merkitys

• Omistajanoikeudet ja niiden käyttäminen

• Pörssiyhtiön hallinnointimalli ja yhtiökokous

• Riskit osakesijoittamisessa ja riskienhallinta
• Systemaattinen ja ei-systemaattinen riski

• Hajauttamisen periaatteet ja optimaalisen salkkuhajautuksen määrittely

• Osakkeiden ostaminen ja osakesäästötili
• Arvo-osuustili vs. osakesäästötili

• Sijoittamisen kulut

• Osakevälittäjien kilpailuttaminen

• Rahastosijoittaminen
• Eri rahastotyypit: aktiivisesti ja passiivisesti hallinnoidut

• Rahastosijoittamisen perusteet

Osio 4
• Oman salkun rakentamista, osakevalintakriteerien 

kertaaminen

• Oman salkun rakentamista, riskienhallinnan kertaaminen

• Sijoitussuunnitelman päivittäminen ja esittäminen

Vierailijaluennot
• Sijoittajatarina/sijoitusstrategia 

• Yhtiön johtaminen 

• Sijoittajasuhteet
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Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi niin 
olemme sinuun yhteydessä
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https://bit.ly/3zFU0lB



Pörssikurssi 
ROI –sovelluksessa
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Kiitos!
Ole yhteydessä

porssilahettilaat@porssisaatio.fi
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