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HALUAISI OPISKELLA ENEMMÄN
Mitä seuraavista haluaisit opiskella enemmän nykyisessä koulussasi?
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Sijoittaminen ja säästäminen

Oman talouden hallinta ja
kulutuskäyttäytyminen

Liiketoiminta yleisesti

Oman yrityksen perustaminen ja yrittäjänä
toimiminen

Vastuullisuus ja vastuullinen toiminta

Ympäristöystävällisyys ja kierrättäminen

En mitään näistä

En osaa sanoa

% N=1926



Taustaa

• Sijoittajakoulun kehitti alun perin historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja Timo Holmström. 
”Kehitin Lukiolaisten sijoittajakoulun, jotta kaikilla 
nuorilla olisi perhetaustasta riippumatta 
mahdollisuus kokeilla sijoittamista käytännössä. 
Varhain aloitettu osakesäästäminen tukee 
opiskelijoiden taloustaitojen kehittymistä ja antaa 
heille taloudellista turvaa läpi elämän.” Timo 
Holmström

• TAT pilotoi kurssia lukuvuonna 2020–2021 
seitsemän lukion voimin, ja syksyllä 2021 
oppilaitoksia on mukana yli 60.

• Lukiolaisten sijoittajakoulussa ovat mukana 
Nordnet, Inderes ja Suomen Osakesäästäjät. 



• Lukion läpi (2,5v) kestävä maksuton kurssi, joka koostuu 
kuukausittaisista 75min kokoontumisista, joissa opiskellaan sijoittamisen 
ja osakesäästämisen perusteita.

• Konseptissa tarjotaan opettajalle valmiit tuntisuunnitelmat ja 
opetusmateriaalit sekä koulutusta niiden käyttöön:

• Oppituntia varten pedagogiset ohjeet ja harjoitukset

• Tapaamisten välissä kertaavat materiaalit 
• Opettajankoulutus

• Lisäksi vierailevat asiantuntijat, tapahtumat ja tutustumiskäynnit alan 
yrityksiin. Jokainen vierailu suunnitellaan valmiiksi harjoituksineen siten, 
että se palvelee toimintaa. 

• Tapaamisten ohessa lukiolaiset voivat halutessaan avata arvo-osuustilit 
ja tehdä oikeita sijoituksia. Näin lukioihin syntyy nuorten sijoittajien 
yhteisö, joka seuraa taloutta aktiivisesti ja jossa nuoret oppivat toisiltaan.

• Kurssia varten on kehitetty Hyväntekeväisyyssalkkumalli, jossa 
oppilaitos etsii yrityksen joka sponsoroi pääoman ryhmän käytettäväksi. 
Näin jokainen nuori pääsee kokeilemaan sijoittamista käytännössä. 

Mikä Lukiolaisten sijoittajakoulu?



Lukiolaisten sijoittajakoulun 
tavoitteet

1. Innostaa nuoria aloittamaan 
pitkäjänteinen osakesäästäminen 
(”hyvän päivän varalle”).

2. Opettaa nuorille oman talouden 
hallintaa ja budjetointia.

3. Saada nuoret kiinnostumaan 
talouden seuraamisesta yleisesti ja 
tutustumaan suomalaisiin yrityksiin 
(sijoittajan ja omistajan 
näkökulmasta).

4. Rakentaa luontevia 
yhteistyöverkostoja yrityselämän ja 
koulujen välille (LOPS 2021)





Hyväntekeväisyyssalkku

• Lukiot etsivät halutessaan oppilaitoskohtaisen 
sponsorin, joka antaa tietyn pääoman ryhmän 
sijoitettavaksi (esim 10 000€). Ryhmä sijoittaa summaa 
tietyin ehdoin koko kurssin ajan (2,5v).

• Kurssin päätyttyä ryhmä päättää, mihin 
hyväntekeväisyyteen mahdollinen tuotto lahjoitetaan.

• Mahdollinen tappio jää sponsorille. Yritys voi tässä 
vaiheessa vetäytyä yhteistyöstä tai antaa pääoman taas 
seuraavan aloittavan ryhmän sijoitettavaksi. 

• Hyväntekeväisyyssalkkujen kehitystä seurataan, ja 
oppilaitokset voivat kilpailla, mikä lukio onnistuu 
parhaiten. Lisäksi järjestetään vuosittainen tapahtuma, 
jossa parhaat oppilaitokset palkitaan.



Sari Pajunen
p. 050 595 6311
sari.pajunen@tat.fi

Kysymyksiä?

mailto:sari.pajunen@tat.fi


Kiitos!
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