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#PÄÄKIRJOITUS

Suomi on siirtynyt Suomi 100 -juhlavuodesta Seuraavat sata vuotta  
-teemaan. Nyt sanoitetaan sitä, miten me takaamme loistavan 
tarinamme jatkon. Tärkeiksi Suomen tarinan osasiksi on jo nyt 
tunnistettu ainakin sivistys ja osaaminen. 

Käsitys sivistyksestä kehittyy evoluutiomaisesti. Tarvittavan osaa-
misen ymmärtämiseksi sen sijaan tarvittaisiin revoluutio. Työelämän, 
työn ja sen tekemisen muutos vaativat uusia tietoja ja taitoja. 

Taloustaidot ovat tänä päivänä osa hyvää elämää. Aika usein ih-
misten ongelmat kulminoituvat rahaan. Eri selvitysten mukaan nuo-
ret kokevat, ettei koulussa opeteta riittävästi talousasioita. Voi olla, et-
tä perusopetuksen ja lukioiden uudet opetussuunnitelmat eivät vielä 
näy koulun arjessa.

Nuorilla on kuitenkin tahtoa oppia raha-asioita. Käytän tarkoituk-
sella sanaa raha. Nuorten kommenttien mukaan heille opetetaan ta-
loutta, ja sen he kokevat yläkäsitteeksi – asiaksi, joka ei kosketa juuri 
heidän arkeaan. Toisin sanoen: annettu tieto ei puhuttele heitä tai se 
on pirstaleista.

Koulut tarvitsevat taloustaitojen opettamiseen meitä talousasioiden 
toimijoita. TAT kiertää tänä vuonna peruskouluja ”Mun elämä, mun 
rahat” -teemalla. Puhumme 8.-luokkalaisten kanssa arkitaloudesta: 
mihin rahaa kuluu, miten omaa taloutta voi suunnitella ja mitä mah-
dollisuuksia vaurastumiseen löytyy. Puhumme myös karikoista: entä 
jos raha-asioitaan ei hoida vastuullisesti?  

TAT ei onnistu työssään ilman verkostoja. Tulevana vuonna meillä 
on ilo käynnistää yhteistyö muun muassa Crisis Management Initia-
tive (CMI) kanssa. CMI on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, jo-
ka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvot-
telun ja vuoropuhelun avulla. CMIn asiantuntemuksella kehitämme 
kouluille tapoja opettaa vuorovaikutustaitoja. 

Kannustamme meitä kaikkia puhumaan eri yhteyksissä yhdestä suo-
malaisesta tabuaiheesta: rahasta. 

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Johtaja 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

”NUORILLA ON 
TAHTOA OPPIA 
RAHA-ASIOITA.”
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#LYHYESTI

Mitä aikuisten pitää tietää, 
kun koulu loppuu?
 NUORILLE  on tarjolla tietoa ja opastusta peruskoulun jälkeisestä 

elämästä jopa siinä määrin, että kaiken tiedon keskellä voi helposti 

jäädä yksin. On tärkeää, että mahdollisimman moni aikuinen osaisi olla 

nuoren tukena tuossa valintatilanteessa. Sen vuoksi Kun koulu loppuu 

-sivustolle avautuu aikuisille oma osio, jossa tarjotaan tietoa ja keinoja 

nuorten tukemiseen.

Aikuisten omasta osiosta löytyy tietoa tulevaisuuden työelämästä, 

käytännön vinkkejä nuoren kohtaamiseen, kotona tai koulussa 

hyödynnettäviä keskusteluharjoituksia ja muuta nuoren tukena 

olemiseen liittyvää sisältöä. Tämän osion myötä opetuksen kehit-

tämiseen keskittynyttä Opetin.fi-sivustoa ei enää päivitetä, vaan kaikki 

aikuisille suunnattu sisältö löytyy kunkoululoppuu.fi/aikuiset-linkin takaa.

Kun koulu loppuu -tutkimuksessa (2017) selvisi, että vanhemmat 

ja sukulaiset ovat yläkouluikäisen nuoren ensisijainen tiedonlähde, 

kun hän miettii tulevaisuuden vaihtoehtojaan. Niin vanhemmilla 

kuin opettajillakin on täysi työ pysyä kartalla työelämän muutoksista, 

jotta niistä voisi kertoa nuorelle ja ennen kaikkea pysyä itse kyydissä 

mukana. Kun koulu loppuu -sivuston lisäksi nykyiseen ja tulevaan 

työelämään voi perehtyä paremmin TATin Puhu työstä -podcast-sarjan 

avulla. 

Käy tutustumassa kunkoululoppuu.fi/aikuiset

K
u

va
: T

h
in

ks
to

c
k

* Lähde: Kansan arvot 2017, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media

TATIN HALLITUS 2018

15–24-vuotiaat  
nuoret luottavat 

instituutioista eniten 
poliisiin ja 

koulutusjärjestelmään. 
Vähiten he luottavat 

hallitukseen ja 
kirkkoon.*

 Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, Barona (pj)

 Asiamies Leif Fagernäs, TT-säätiö (vpj)

 Hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Aho Rukakeskus Oy/ 

 Pyhätunturi Oy

 Johtaja, viestintä, HR ja vastuullisuus Katri Viippola, Varma

 Hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari,
  Joutsen Finland Oy

 Henkilöstöjohtaja Susa Nikula, SOK

 Toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto

 Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

75 % 
kansalaisista 

luottaa suomalaisiin 
yrityksiin.*
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TÄYSI salillinen lukiolaisia kuunteli hiisku-
matta, kun 10-vuotiaana pakolaisena Suo-
meen saapunut CMIn (Crisis Management 
Initiative) rauhanneuvottelija Hussein al- 
Taee sekä vastikään samaisen organisaation 
puheenjohtajaksi nimitetty Alexander Stubb 
puhuivat keinoälystä, tunneälystä ja taistelus-
ta kyynistymistä vastaan.

Al-Taee työskentelee maailmanrauhan puo-
lesta päivittäin. Hänen mukaansa konfliktin-
ratkaisu- sekä neuvottelutaidot ovat äärimmäi-
sen tärkeitä taitoja myös jokapäiväisessä elä-
mässä, jossa väistämättä eteen tulee erilaisia 
hankalia tilanteita.

— Konfliktin ratkaisemiseksi tarvitaan tie-
toa tilanteen taustoista. Tarvitaan myös kykyä 
kuunnella ja sitä kautta myös halua ymmärtää 
asia. Pitää pystyä esittämään kysymyksiä il-
man ennakko-oletuksia ja olemaan tekemättä 
hätiköityjä johtopäätöksiä. Kaikkein tärkeintä 
on kyky asettua toisen asemaan, al-Taee tiivisti. 

Alexander Stubb muistutti nuoria siitä, että 
he todennäköisesti tulevat elämään maailmas-
sa, jossa koneet tekevät suurimman osan työstä.

— Tulevaisuudessa kukaan ei enää tee nii-
tä töitä, joita minun sukupolveni on tehnyt. 
Vanhuudessani minut diagnosoi todennä-
köisesti kone ennemmin kuin elävä lääkäri, 
Stubb maalaili.

Kun keinoäly tekee suurimman osan työs-
tä, ihmisille jäävät muut asiat kuten empatia 
ja yhteistyötaidot. Sekä jatkuva uuden oppi-
minen.

— Vielä tänä päivänä kolme peruselement-
tiä elämässä ovat opiskelu, työ ja eläke. Tule-
vaisuuden elementit tulevat olemaan opiske-
lu, työ, opiskelu, työ, opiskelu ja niin edelleen. 
Aina kuolemaan saakka.

Stubb painotti positiivisen ajattelun voi-
maa.

—Toivon, että te olisitte ikuisesti uteliaita. 
Olkaa avoimia uusille vaikutteille älkääkä 
yrittäkö torjua sellaista mikä tuntuu epämu-
kavalta, etäiseltä tai uudelta. Hyvät asiat syn-
tyvät positiivisista ja uteliaista mielistä, jotka 
haluavat oppia ja hyväksyvät erilaisuuden.

Omille lapsilleen hän sanoo joka ikinen ilta: 
dream, believe, work hard and succeed.

Dream, believe,  
work hard and succeed
Slush Youth -tapahtuman loppupuheenvuoroissaan Alexander  
Stubb ja Hussein al-Taee innostivat nuoria elinikäiseen oppimiseen  
ja yhteistyötaitojen kehittämiseen.

TEKSTI TUULI DAAVITTILA  /   KUVA  IIRO RAUTIAINEN

#LYHYESTI
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#LYHYESTI

 Mun elämä, mun rahat -kiertue kahdeksasluokkalaisille

 Critical Friends -mentorointiohjelma opoille ja    

 HR-ammattilaisille 

 Kun koulu loppuu kiertää 8.-luokkalaisten  

 vanhempainiltoja aiheena ”Vanhempi nuoren 

 ammatinvalinnan tukena”

TAMMI–HELMIKUU
1.–3.2.  Opopäivät 

7.2.  Avaa silmäsi osaamiselle -rekrytointitapahtuma  

  vaikeasti kesätyöllistyville nuorille 

 Yrityselämän nuoret sukupolvet -bisneskurssien  

 kautta haettavat kesätyöpaikat julkaistaan

MAALIS–HUHTIKUU
 Kiertotalouteen vuonna 2030 yhdessä  

 Sitran kanssa, Yrityskylä Helsinki-Vantaa

 Koulutusohjelma globaalista taloudesta,  

 yhteiskunnasta ja kansainvälisestä mediasta  

 journalisteille ja talousviestijöille

11.–12.4.  Allianssi-risteily 

TOUKO–KESÄKUU
14.–17.5.  Kun koulu loppuu -tutkimuksen julkistus  

  Taitaja 2018 -tilaisuudessa

11.–15.6.  TATin bisneskesälukio 

 Yrityskylän Kesäkylät

HEINÄ–ELOKUU
16.–20.7.  SuomiAreena: TATin keskustelutilaisuus  

  yhdessä Suomen Mentoreiden, Seuturekryn ja  

  Yleisen Työttömyyskassan kanssa ke 18.7.

22.–23.8. OK!Akatemia-seminaari Opettajankoulutusfoorumin  

  jäsenille sekä opettajakoulutuslaitosten johdolle

SYYSKUU
5.9.  Yrittäjän päivä 

6.9.  Vastuullinen kesäduuni 2018 -päätösseminaari 

YRITYSKYLÄSSÄ  
ÄKKILÄHTÖ 
YHTEISKUNNAN  
MUUTOKSEEN 
Miten liiketoimintamallit muotoutuvat 
tulevaisuuden yhteiskunnassa? Miten 
valmistamme tulevaisuuden  
työntekijät kiertotalouteen? 

Yrityskylä ja Sitra järjestävät yhdessä 
1.3. Yrityskylä Helsinki-Vantaalla 

yrityksille suunnatun tapahtuman, 

jonka tavoitteena on ratkaista 

toimialakohtaisia tulevaisuuden haasteita 

kiertotalouden näkökulmasta. Tapahtuma 

perustuu työpajatyöskentelyyn, jossa 

asiantuntijoiden kanssa ideoidaan, miten 

yritykset aloittavat jo nyt sopeutumisen 

yhteiskuntaan, jossa taloudellinen 

hyvinvointi ei vaadi luonnonvarojen 

ylikulutusta. 

Lisäksi pohditaan, minkälaisena 

tulevaisuuden yhteiskunta 

näyttäytyy kuudesluokkalaisille ja 

yhdeksäsluokkalaisille Yrityskylässä. 

Edustaako se tulevaisuutta?
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#LYHYESTI

Vastuullisuus kiinnostaa yhä 
useampaa kesätyönantajaa
 VASTUULLINEN  kesäduuni -kampanja tähtää tänä vuonna korkealle. 

Tavoitteena on saada mukaan 500 kesätyönantajaa ja 60 000 

vastuullista kesätyöpaikkaa. Kampanjaan on sitoutunut jo lähes 400 

yritystä.

Kesätyö on tärkeä askel nuoren työidentiteetin rakentumisessa.

– Moni kesätyöntekijä vasta kartuttaa osaamispääomaansa, jolloin 

työnantajan tehtävä on kertoa työyhteisön odotuksista ja opettaa 

työelämän pelisäännöt, painottaa kampanjan suojelija, Finlaysonin 

toimitusjohtaja Jukka Kurttila.

Positiivisten kesätyökokemusten vaikutus nuoriin on kiistaton.  

Yli 80 prosenttia Vastuullisin kesäduuni 2017 -kyselyyn vastanneista 

nuorista kertoo kesätyön lisänneen kiinnostusta työelämää kohtaan. 

Kurttila korostaa, että nuoria ja työnantajia tulee kannustaa tiiviimpään 

vuoropuheluun.

– Suomessa on maailman paras koulutussysteemi ja maailman 

älykkäimmät työntekijät, joiden kanssa keskustelemalla pystytään 

luomaan entistä parempia ratkaisuja, hän tuumaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen vuoden 2018 kampanjaan osoitteessa 

kesaduuni.org.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median 
luotsaama Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanja 
haastaa työnantajia tarjoamaan 14–29-vuotiaille 
nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. 
Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat 
kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, joita ovat 
hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja 
ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, 
kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja 
työtodistus.
 Vuoden 2018 kampanjan pääyhteistyökumppanit 
ovat Telia, Destia, S-ryhmä, Varma, Metsä Group, 
Barona, Kraton Chemical, Kojamo, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK ja Oikotie Työpaikat.
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POLIISI, KOULUTUS JA  
TERVEYDENHUOLTO  
YHÄ LUOTETTAVIA
 
15–24-vuotiaat arvioivat  
eri tahojen luotettavuutta

1 Poliisi

2 Koulutusjärjestelmä

3 Terveydenhuoltojärjestelmä

4 Oikeuslaitos

5 Suomalaiset yritykset

6 Puolustusvoimat

7 YK

8 EU

9 Kansalaisjärjestöt

10 Eduskunta

11 Ammattijärjestöt

12 Kuntapäättäjät

13 Media

14 Työnantajajärjestöt

15 Hallitus

16 Kirkko
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#LYHYESTI

Näin minä 
johdan
Yrityskylässä aloitti tammikuussa uusi johtaja,  
Kaisa Koistinen. Ennen Yrityskylään 
siirtymistä Kaisa toimi Suomen 
Partiolaisten yhteiskuntasuhde- ja 
varainhankintajohtajana.

Kaisan johtamisen teesit
1. Näytän suuntaa ja asetan pitkän tähtäimen  

 tavoitteita.

2. Sparraan näkemään suuremmin ja silti  

 saamaan aikaan tärkeitä asioita.

3. Luon selkeät toimenkuvat ja vastuut.

4. Annan työntekijöiden keskittyä työhönsä ja  

 kehittyä. 

5. Keskustelen, tuen ja kannustan. 

6. Viestin ja kerron avoimesti missä mennään.

7. Olen helposti lähestyttävä ja tavoitettavissa.

8. Arvostan kaikkien panosta ja näytän sen.

9. Onnistumisen ratkaisee joukkue, jossa osat  

 toimivat yhteen.

”ONNISTUMISEN 
RATKAISEE JOUKKUE, 
JOSSA OSAT  
TOIMIVAT YHTEEN.”
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#LYHYESTI

Bisneskurssit tarjolla  
myös amiksille

Talous- 
ymmärrystä  
toimittajille  
jo vuodesta 
1985
TALOUDELLINEN 
TIEDOTUSTOIMISTO TAT 
järjestää keväällä 2018 

toimittajille ja talousviestijöille 

koulutusohjelman globaalista 

taloudesta, yhteiskunnasta 

ja kansainvälisestä mediasta. 

Koulutuksella on jo pitkä 

historia – sitä on järjestetty 

vuodesta 1985 lähtien ja siihen 

on osallistunut tämän kevään 

osallistujat mukaan laskettuna 

yhteensä 487 toimittajaa. 

Ohjelmaa on 

kiitelty erityisesti sen 

ajankohtaisuudesta ja 

korkean tason puhujista. Tänä 

vuonna koulutusohjelmassa 

perehdytään erityisesti 

yhteiskunnan ja yritysten 

talouden perusteisiin, 

yritysten globaaliin 

toimintaympäristöön 

sekä kansainväliseen 

mediaan. Koulutus sisältää 

kaksi lähiopetusjaksoa ja 

opintomatkan New Yorkiin. 

BISNESKURSSIEN  
AIHEET:
 

 Myynti, markkinointi ja  

 kaupallistaminen

 Vuorovaikutus ja  

 neuvottelutaidot

 Globaalit markkinat

 Talous, raha ja yrittäjyys

 TOISELLE ASTEELLE  suunnattu 

bisneskurssikokonaisuus on saatu 

valmiiksi ja nyt kaikki Suomen lukiot 

ja ammatilliset oppilaitokset voivat 

hyödyntää kurssitarjonnassaan yhtä tai 

useampaa TATin bisneskursseista. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö on nimennyt TATin 

bisneskurssit yhdeksi konkreettiseksi 

toimenpiteeksi toteuttaa valtakunnallista 

yrittäjyyskasvatusstrategiaa.

Bisneskurssit ovat käytössä jo 63 

oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. 

Tänä vuonna kursseja markkinoidaan 

erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin, 

sillä ammatillisen koulutuksen reformi 

luo uudenlaisia tarpeita koulutukseen. 

Reformin myötä koulutus halutaan saada 

osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi, 

ja siksi tarvitaan uusia avauksia. Bisneskurssit 

vastaavat mainiosti tähän tarpeeseen.

– Meillä on valmis pedagoginen 

ratkaisu tarjolla, nousi tarpeet sitten 

opetussuunnitelmasta tai oppilaiden 

mielenkiinnosta. Näiden kurssien avulla 

nuoret oppivat kaupallista osaamista 

ja tulevaisuuden työelämätaitoja, 

joilla he voivat menestyä globaalissa 

toimintaympäristössä, bisneskursseista 

vastaavan Yrityselämän nuoret sukupolvet 

-toiminnon johtaja Mikko Hakala 

kommentoi.

Kiinnostuitko kursseista ja haluaisit ne 

omaan oppilaitokseesi? Tutustu kursseihin 

ja ole yhteydessä! tat.fi/bisneskurssit 
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Isoisä ja lapsenlapsi osaavat 
myös nauraa toisilleen.  
Heillä on yhteinen tavoite  
– entistä parempi, ympäristön 
huomioiva yhteiskunta.
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”Arkitalouden 
hallinta on tärkeää”
Kouluihin tarvitaan lisää talousopetusta ja tukea nuorten valinnoille.

 P uhuimme Sixten ja Elsa Korkma-
nin kanssa arjen taloudesta, nuor-
ten talousosaamisesta, säästämi-
sestä, velkaantumisesta, rahas-
ta yleensä ja koulutuksesta. Huo-

maamatta menimme syvälle suomalaiseen yh-
teiskuntaan.

Hahmottui ympäristöystävällinen yhteis-
kunta, jossa ihmisten kulutus ja talouskasvu 
ovat tasapainossa. Sixten toteaa ilmastonmuu-
toksen torjumisesta, että jos talous kärsii, niin 
kärsiköön. Elsa ei taas luota siihen, että päät-
täjät tekevät riittävän nopeasti tarvittavia rat-
kaisuja ympäristön suhteen.

Sixten ja Elsa ovat toimivan yhteiskunnan 
puolestapuhujia. Sixten ajattelee, että ihmiset 
voivat pääsääntöisesti tehdä, mitä he halua-
vat, sopien melko vapaasti eri asioista. Elsal-
le talouskasvu itseisarvona, kuten isoisälle-
kin, on vierasta ajattelutapana. Ympäristöys-
tävällinen politiikka ei ole vihollinen kasvulle.

– Emme voi ylläpitää tällaista yhteiskun-
taa sellaisenaan, esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen osalta. Rakenteiden on pakko muut-
tua, Elsa sanoo.

Tähän Sixten kaivaa esiin ekonomistin sielun.
– Tarvitsemme kuitenkin suhteellisen kor-

kean työllisyysasteen, muuten emme voi yllä-
pitää ja rahoittaa tätä systeemiä. En myöskään 

korosta sinällään talouskasvua, vaikka se hal-
litsee poliittista retoriikkaa.

”Onko näköpiirissä tuloja, 
joilla voi kattaa menonsa?”
Sixten kirjoitti Talous ja utopia -kirjansa 
vuonna 2012, jotta jokainen nuori, tai mik-
sei jopa kaikki suomalaiset, kiinnostuisivat 
ja ymmärtäisivät enemmän taloudesta ja sen 
käsitteistä. Talous on vaikea asia. Hän toivoo, 
että nuorillakin olisi ymmärrys siitä, mikä ta-
louden merkitys on yhteiskunnassa.

Ilmeistä päätellen hän ei ole kovin vakuut-
tunut kirjansa sanoman vaikuttavuudesta.

– Kouluissakin on syytä puhua yksilön, 
yleensä henkilötason taloudenpidosta. Arki-
talouden hallinta on tärkeää. Jokaisen on hy-
vä miettiä esimerkiksi sitä, onko näköpiirissä 
tuloja, joilla voi kattaa menonsa.

Isoisän varoittaessa pikavippien vaaroista 
Elsa toteaa, ettei hän tunne ystäväpiiristään 
ketään, joka olisi niitä ottanut. Siinä suhtees-
sa valistus on tehonnut.

– Koulussa yhteiskuntaoppi tuli mukaan 
vasta ysiluokalla, siis aika myöhään. Lukios-
sa taisi olla pakollinen taloustiedon kurssi. 
Opetuksen sisältö riippuu paljon opettajasta, 
joskin talousasioita käsitellään koulussa liian 
vähän. Pikkusisareni ovat käyneet Yritysky-

TEKSTI KARI VÄISÄNEN  /   KUVAT LAURI ROTKO

Talous ja utopia 
-kirja on hyvä polku 
talouden käsitteiden 
parempaan 
ymmärtämiseen. 
Sekä Elsa että 
Sixten toivovat lisää 
talousopetusta 
kouluihin.
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lässä, joka on loistava esimerkki oppimises-
ta käytännön kautta.

Kumpikin toteaa, että rahasta ja vaurastu-
misesta puhuminen on ollut herkkä aihe per-
heissä, ja yhteiskunnassa yleensä. Sixtenin 
mielestä asiaa voi lähestyä käytännön kaut-
ta. Jos nuori saa esimerkiksi huomattavan ra-
halahjan, niin hän voi aloittaa vaikka pitkäai-
kaisen osakesäästämisen.

– Sain itse viikkorahaa, se oli opettavaista. 
Perheissä vaan ei puhuta paljoakaan rahasta. 
Sanotaan helposti, että älä sinä lapsi nyt huo-
lehdi meidän rahankäytöstä, kyllä me pärjä-
tään, Elsa sanoo.

”Opinto-ohjaus tulee 
usein liian myöhään”
Elsa päätyi opiskelemaan lukion jälkeen oi-
keustiedettä. Hänellä oli vahva käsitys jo lu-
kioon mennessään siitä, mitä haluaa.

– Nykymalli on siinä mielessä stressaava, et-
tä jo lukion aloittamisvaiheessa pitäisi olla kä-

sitys, mitä haluaa jatkossa. Tarkoitan lähinnä 
kurssivalintoja. Kun kaikkeen liittää vielä van-
hempien luomat paineet ja mielipiteet, niin opin-
to-ohjaus tulee usein liian myöhään, hän sanoo.

Isoisä virnistelee vierestä, että oli väärin, et-
tei häneltä kysytty neuvoja Elsan valintojen 
suhteen. 

Vaikka Elsa kävi Sibeliuksen taidelukiota, 
hän tiesi haluavansa juristiksi jo TET-harjoit-
telujakson jälkeen.

– Kiinnostuin TET-paikassa ihmisoikeuk-
sista, politiikasta ja yleensä yhteiskunnasta. 
Tiesin jo silloin, että pyrin joko oikeus- tai val-
tiotieteellisen. Olen tyytyväinen oikeustieteen 
opintoihini.

Sekä Sixten että Elsa ovat yksimielisiä, että 
nuoria on tuettava tekemään omia, rohkeita-
kin valintoja. Elsan mielestä kouluissa pitäisi 
aloittaa aikaisemmin jonkinlainen kansalais-
taidon tyyppinen oppiaine, jossa käsiteltäisiin 
esimerkiksi eettisyyttä ja laajasti yhteiskun-
nallisia asioita.

”Äänioikeuden ikärajaa 
pitäisi laskea”
Puhe kääntyy nuorten asemaan yhteiskun-
nassa. Sixten sanoo, että äänioikeuden ikä-
rajaa pitäisi laskea, vaikkapa 16 vuoteen. 
Esimerkiksi Englannissa noin 70 prosent-
tia nuorista oli Brexitiä vastaan, mutta se ei 
auttanut, koska heidän osuus äänestäneis-
tä oli alhainen. Sama koskee Suomea, meil-
lä liian monesta asiasta päättävät eläkeläi-
set, eri vaalien kautta.

Sixten Korkman katsoo 
aikuismaisesti Elsaa. 
”Fiksuja ja perusteltuja 
ajatuksia”, hän sanoo.

NUORIA ON 
TUETTAVA 
TEKEMÄÄN OMIA, 
ROHKEITAKIN 
VALINTOJA.
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Elsa Korkman on vanhin Sixtenin 

lapsenlapsista. Hän on toisen 

vuosikurssin oikeustieteen opiskelija 

Helsingin yliopistossa. Kun Sixten kirjoitti 

vuonna 2012 kirjan Talous ja utopia, 

sen yksi tarkoitus oli saada nuoret 

kiinnostumaan taloudesta, koska silloin 

lukioikäisen Elsan mielestä – isoisän 

käsityksen mukaan – kansantalous ja 

talouspolitiikka kuuluivat sarjaan EVVK 

(=ei voisi vähemmän kiinnostaa).

Sixten Korkman on yksi suomalaisen 

talouspoliittisen keskustelun ikoneita. 

Oikea lähestymistapa on kysyä, mitä 

hän ei ole tehnyt. Sixten on väitellyt 

tohtoriksi kansantaloustieteestä. Hän on 

työskennellyt valtiovarainministeriössä, 

Suomen Pankissa, EU:ssa Ecofinin 

pääjohtajana sekä Pariisissa OECD:ssa. 

Eläkkeelle hän jäi Elinkeinoelämän 

tutkimuslaitos ETLA:n toimitusjohtajan 

tehtävistä vuonna 2012. Eläkeikä on 

vain numero, joten nykyään Korkman 

toimii Aalto-yliopistossa emeritus 

professorina taloustieteen laitoksella.

– Vielä isompi asia on nuorten työllistämi-
nen. Tarvitaan porkkanaa, lähinnä nuorten 
työpaikkoja. Yrityksiltä ja yritysjohtajilta kai-
vataan isänmaallista vastuuta.

– Toisaalta tarvitaan keppiä. Tanskassa 
nuori ei voi välttyä siltä, että hän joutuu kou-
lutukseen, harjoittelutehtäviin tai töihin. Pas-
sivoituminen ja syrjäytyminen on tehty vai-
keaksi, Sixten sanoo.

Elsan puhe kääntyy kesätyöhön, sen saa-
misen vaikeuksiin.

– Kesätyö on kiven takana, sen puuttumi-
nen turhauttaa ja katkeroittaa nuoria. Jos ha-
kee vaikka 30 paikkaa ja kukaan ei vastaa, se 
on karmeaa. Se syö nuoren itsetuntoa ja te-
kee työnhausta traumaattisen kokemuksen, 
hän sanoo.

Tavoitteena nykyistä
toimivampi yhteiskunta
Lapsenlapsi ja isoisä osasivat olla myös eri 
mieltä, joskin tavoite oli sama – nykyistä toi-

mivampi yhteiskunta. Sixten korosti poliitti-
sen vastuun ja päätöksenteon merkitystä, El-
sa taas yksilön toimintaa.

– Olen kasvissyöjä, koska koen, että se on 
ekologisempi ratkaisu. En luota siihen, että 
päättäjät tekevät nopeasti riittäviä päätöksiä 
ympäristön suhteen, ilmastonmuutos on sii-
tä hyvä esimerkki. 

– Esimerkiksi päästökaupan kokeilu ei joh-
tanut toivottuihin tuloksiin. Suomikin on yh-
teiskunta, jossa kulutetaan enemmän kuin 
on tarpeen.

Yksimielisiä he ovat taas muovipussien ve-
rolle laittamisesta ja kiertotalouden järkevyy-
destä, mahdollisuuksista järkevöittää ihmis-
ten kulutustottumuksia.

– Nuoret lähtevät siitä, että ihmistä pitäisi 
jotenkin muuttaa, pitäisi olla enemmän jär-
keä omissa päätöksissä. Kyllä, mutta päättä-
jillä täytyy olla myös kykyä ja uskallusta teh-
dä päätöksiä, joilla on isompi myönteinen vai-
kutus, Sixten sanoo.

Sixten kertoo ex-tempore 
yrityskyläläisille, mitä talous on.  
”Se on järjestelmä, jolla pyrimme 
ratkaisemaan niukkuuden ongelman”.
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TASE  
KUNNOSSA

 

Ikenna Ikegwuonu oli 23-vuotias, kun Voice of Finlandin 
finaalipaikka teki tuntemattomasta nuorukaisesta koko  
kansan julkkiksen. Elämänmuutos vaikutti hetkellisesti  
myös rahankäyttöön, mutta lopulta kurinpalautus löytyi  
taulukon muodossa.

 

 

TEKSTI HANNA OJANPÄÄ  /   KUVAT TIMO PORTHAN

kenna Ikegwuonu on aina pi-
tänyt erityisen paljon kahdes-
ta asiasta: jalkapallosta ja mu-
siikista. Se, että hän on ansain-
nut kummastakin rahaa, onkin 
eri juttu.

– Vaikka teen asioita intohi-
molla, olen myös realisti, hän 
vihjaa.

Nyt 29-vuotiaalle IT-alalla 
palvelupäällikkönä työskente-
levälle Ikegwuonulle vuosi 2013 

oli käänteentekevä: Voice of Finlandiin osal-
listuminen ja finaalin kolmas sija toi nuoren 
laulajan koko kansan tietoisuuteen yhdessä 
hetkessä. Julkisuuden myötä elämä meni ai-
ka lailla uusiksi.

– Olihan se melkoista haipakkaa, kun sa-
maan aikaan opiskelin, kävin töissä ja pelasin 
jalkapalloa ykkösdivarissa. Minulla ei myös-
kään ollut minkäänlaista taustaa tai tietoa sii-
tä, mitä julkisuus tuo tullessaan, Ikegwuonu 
muistelee.

 

Tulot ja menot ajan tasalla
Moni nuori uskoo hallitsevansa raha-asian-
sa, mutta käytännössä heiltä puuttuu usein 
suunnitelmallisuus. Finanssiala ry:n Sääs-
täminen ja luotonkäyttö -tutkimuksen mu-
kaan suunnittelun kesto on alle kolme kuu-
kautta. Nuorista yli 60 % ei ole kiinnostunut 
talousasioiden suunnittelusta eivätkä myös-
kään seuraa menojaan kovin säännöllisesti. 

Asiakastiedon tilastojen mukaan vuosien 
2009–2016 välillä nuorten maksuhäiriöt kas-
voivat 24 prosentilla.

Raha-asioistaan tarkka Ikegwuonu myön-
tää, että uuteen tilanteeseen totutteleminen 
johti hetkellisesti pieneen lipsumiseen rahan-
käytössä myös hänen kohdallaan.

– Huomasin, että saatoin käyttää rahaa 
vaikka kotona oli laskuja maksamatta, hän 
myöntää.

– Onneksi en kuitenkaan ole missään vai-
heessa ollut vain keikkatulojen varassa, jo-
ten en myöskään ole elänyt velaksi tai yli va-
rojeni.

I
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Pari vuotta sitten Ikegwuonu sai vinkin 
taulukkopohjaisesta, netistä ladattavas-
ta laskentaohjelmasta, jonka avulla hän sai 
kulutuksensa uudestaan parempaan hallin-
taan.

– Olen syöttänyt ohjelmaan kuukausitasol-
la kaikki vakituiset tulot ja menot eli lähinnä 
palkan ja asumiseen liittyvät kulut. Muut me-
not -kohtaan menee nimensä mukaisesti kaik-
ki muu kulutus tai jos esimerkiksi etukäteen 
tiedän, että tarvitsen rahaa johonkin ylimää-
räiseen, hän selventää.

 
Viisas raha tuli kotoa
Ikegwuonu on nuoresta lähtien vastannut 
omista rahoistaan, 15-vuotiaasta lähtien hän 
on ollut kesätöissä ja täysikäisenä loppui van-
hempien tuella eläminen. Asenteestaan hän 
kiittää kotikasvatustaan: diplomi-insinöö-
ri-isän ja ravintolapäällikkönä toimivan äi-
din hän on nähnyt työskentelevän aina pal-
jon eikä rahaa ole koskaan käytetty mihin-
kään turhaan.

Ikegwuonu muistelee, että heidän perhees-
sä lapset eivät saaneet viikkorahaa vaan ra-
han eteen piti tehdä töitä; tämä sai jo pienes-
tä pitäen miettimään, mihin rahaa kannat-
taa käyttää. 

– Joskus kouluaikoina minua ärsytti, kun 
kavereilla oli uusimmat kännykät ja itselläni 
ei. Näin jälkikäteen olen kuitenkin tyytyväi-
nen, sillä olen oppinut ymmärtämään sekä ra-
han arvon että työn tekemisen merkityksen. 
Isäni tuli Suomeen 40 vuotta sitten opiskele-
maan tekniseen korkeakouluun ja on aina ko-
rostanut opiskelun tärkeyttä. Hän on esiku-
vani siitä, kuinka työtä tekemällä pääsee pit-
källe, Ikegwuonu toteaa.

Pisa-tutkimusten mukaan hyvistä talou-
dellisista oloista tulevat nuoret ymmärtävät 

talousasioita huomattavasti paremmin kuin 
köyhemmistä oloista tulevat.

Kouluissa talousasioiden opettamista on li-
sätty. Tänä vuonna Suomi on myös mukana 
Pisa-tutkimusten taloustaito-osiossa.

– Minun opiskeluaikoina koulussa talous-
asioita käsiteltiin vielä lähinnä yritysten nä-
kökulmasta, Ikegwuonu harmittelee. 

Kun keikkaa alkoi tulla Voice of Finlan-
din jälkeen, Ikegwuonu sai neuvon perus-
taa toiminimen. Neuvo on osoittautunut hy-
väksi paitsi verotuksellisesti, myös siksi, et-
tä palkkatulot ja satunnaiset tulot on hyvä 
pitää erillään.

– Keikkarahoilla ostan yleensä musiikkiin 
liittyvää kalustoa, kuten juuri hankkimani 
kosketinsoittimet, Ikegwuonu kertoo.

 
Hyviä sijoituksia ja kalliita unelmia
Suomalaisista 20–29-vuotiaista lähes 60 pro-
senttia asuu vuokralla. Oman asunnon han-
kinta painottuu lähelle 30 ikävuotta. Ikegwuo-
nu kuitenkin pitää vuonna 2014 ostamaansa 
ensiasuntoaan yhtenä parhaimpana taloudel-
lisena päätöksenään. Oman kokemuksensa 
perusteella hän suositteleekin joko ASP-tilin 
avaamista tai sopivan summan syrjään lait-
tamista oman asunnon hankintaa varten, jos 
palkkatulot ovat säännölliset.

– Asuimme silloisen tyttöystäväni kanssa 
vuokralla ja laskin, että maksamme vuokraa 
lähes yhtä paljon kuin mahdollista lainanly-
hennystä. Ehkä päätöstä helpotti sekin, että 
emme kovin hyvin viihtyneet vuokra-asun-
nossamme, hän miettii.

Tutkimusten mukaan lähes puolet nuoris-
ta saa itsenäistymisvaiheessa tukea vanhem-
miltaan tai isovanhemmiltaan. Ennen asunto-
näyttöihin suuntaamista Ikegwuonunkin piti 
kääntyä isänsä puheille. Mutta ei tyhjin käsin.

 KOTONA RAHAN ETEEN PITI  
TEHDÄ TÖITÄ; TÄMÄ SAI JO PIENESTÄ 
PITÄEN MIETTIMÄÄN, MIHIN RAHAA 
KANNATTAA KÄYTTÄÄ. 
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– Isääni ei pelkillä puheilla vakuuteta, joten 
tein hänelle tarkat laskelmat asumiskustan-
nuksista. Ilmeisesti sain hänet vakuutetuksi, 
sillä seuraavaksi menimme pankin puheille, 
Ikegwuonu naurahtaa.

Monille 18–27-vuotiaille korkokäsite on vie-
ras eivätkä he osaa laskea luottokustannuk-
siaan.

Ikegwuonu arvostaa isäänsä taloudellise-
na neuvonantajanaan, mutta autoasioissa hän 
on sortunut mielitekojensa vietäväksi pari-
kin kertaa.

– Ensimmäisen autoni ostin jo ennen ajo-
kortin saamista omilla rahoillani, mutta se 
osoittautui melkoiseksi rahareiäksi. Ostin uu-
den, unelmieni auton, kun minulla oli siihen 
varaa, mutta pian huomasin, että rahaa kuluu 
todella paljon vakuutusmaksuihin ja käyttö-
kuluihin. Tällä hetkellä en omista autoa ol-
lenkaan, koska pääsen julkisilla joka paik-
kaan ja säästän samalla ison summan rahaa, 
Ikegwuonu toteaa, mutta myöntää samalla 
haaveilevansa moottoripyörästä.

– Ehkä kesällä, hän virnistää.
 

Duunista studiolle
Ikegwuonun arjessa on edelleen monta rautaa 
tulessa. Jos yhteishuoltajuudessa oleva koira 
ei ole hoidossa, aamut alkavat jo ennen työ-
päivää salitreenillä.

– Työpäivän jälkeen menen studiolle teke-
mään musiikkia, hän jatkaa.

Ikegwuonu ajattelee järkevästi paitsi rahan-
käytöstään myös urasuunnitelmistaan. Toi-
meentulon jättäminen yhden kortin varaan ei 
hänen mielestään ole tässä vaiheessa järkevää.

– Unelmani olisi vielä jonakin päivänä 
elättää itseni musiikilla, mutta sen aika ei 
ole vielä. Sain Voice of Finlandin jälkeen yh-
deltä kokeneelta muusikolta vinkin, että mi-

KUKA?
 Ikenna Ikegwuonu (29)

 Tradenomi

 Palvelupäällikkö,   

 Webropol Oy

 Artisti, Voice of Finland   

 -finalisti vuodelta 2013

 Harrastukset:   

 jalkapallo, kuntosali

tään ei kannata jättää yhden kortin varaan. 
Siitä ajatuksesta aion pitää kiinni vielä pit-
kään. Minä olen myös siinä mielessä onnelli-
sessa asemassa, että työpaikkani suhtautuu 
keikkailuuni hyvin positiivisesti, Ikegwuo-
nu kertoo.

Vaikka Ikegwuonu onkin tarkka taloudes-
taan, pitää hän itseään superhuonona sääs-
täjänä.

– Ehkä siksi, että minulla ei ole varsinais-
ta säästökohdetta. Jatkossa haluan ehkä mat-
kustaa enemmän. Sitä vartenhan voisi laittaa 
uuden rivin taulukon menopuolelle.

”MITÄÄN  
EI KANNATA  
JÄTTÄÄ YHDEN  
KORTIN VARAAN.”
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MUN ELÄMÄ, MUN RAHAT -KIERTUE

Vain joka 10.  
nuori ymmärtää 
 mutkikkaampia  

talousasioita, 
 kuten  

tuloveroja.*

Joka  
neljännellä  
nuorella on  

ongelmia 
päivittäisten 

talouspäätösten 
tekemisessä.*

Mistä minä saan rahaa, mihin sitä tarvitsen ja 

mikä on riittävästi hyvään elämään? Miten toi-

min, jos kohtaan vaikeuksia oman talouden 

hallinnassa? Miten toimia vastuullisesti raha-

asioissa? TAT haluaa herättää nuoret pohti-

maan näitä kysymyksiä ja etsimään niihin itsel-

le sopivia vastauksia. 

TATin vuoden 2018 koulukiertue Mun elämä, 

mun rahat keskittyy nuorten rahankäyttöön ja 

arjen talouden kysymyksiin. Kiertue on suun-

nattu perusopetuksen 8.-luokkalaisille. TAT 

kiertää vuoden aikana 100 koulua.

Kiertueella puhutaan nimenomaan rahasta, 

eikä taloudesta. Talous koetaan etäiseksi ylä-

käsitteeksi, joka ei tunnu omaa arkea kosket-

tavalta asialta. Kiertueella pidettävä oppitun-

nin mittainen esitys on innostava ja kosketta-

va. Siinä on puhetta, kilpailuja, videoita, har-

joituksia ja todellisia kertomuksia rahan käyt-

töön liittyen.

”Haluamme kertoa nuorille, millainen merki-

tys taloudella on hyvään elämään. Meidän ta-

voitteemme on, että jokainen kasiluokkalainen 

oppisi tekemään fiksuja ja vastuullisia päätök-

siä omassa henkilökohtaisessa rahankäytös-

sään ja siten turvaamaan omaa mahdollisuut-

taan elää hyvää elämää silloinkin, kun muut-

taa omilleen”, kiertueesta vastaava asiantuntija 

Riikka Lehtinen kommentoi.

Kiertue toteutetaan yhteistyössä Pörssisääti-

ön, Mun talous -verkoston ja Nordean kanssa.

Haluatko kutsua kiertueen syksyksi 2018 tei-

dän koulullenne? Tiedustelut syksyn aikatau-

lusta leena.liljendal@tat.fi 

*OECD-maiden Pisa-tutkimus taloustaidoista (2015). Tutkimukseen osallistui 48 000 15-vuotiasta nuorta 15 eri maasta. 
Suomi on ensimmäisen kerran mukana tutkimuksessa tänä vuonna.
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KOONNUT ELISA KOIVUMAA   /   KUVAT THINKSTOCK

Näin tuet nuorta  
ammatinvalinnassa

Vanhemmat tukevat nuorta uravalinnoissa parhaiten auttamalla omien  
vahvuuksien tunnistamisessa ja vahvistamalla nuoren uskoa itseensä.

#HUONEENTAULU

Nuoren vahvuuksien 
tunnistaminen

 Keskustele nuoren kanssa asioista, 

 joissa hän on hyvä. Auta nuorta  

 huomaamaan vahvuutensa.

Laajasti eri vaihtoehdoista 
keskusteleminen

 Tiedosta vanhempana omat 

 ennakkoluulosi ja tuo keskusteluun 

 avoimesti eri vaihtoehdot.

Positiivisen mielikuvan 
vahvistaminen työelämästä

 Puhu nuorelle positiivisesti 

 työelämästä ja kerro,  

 että hän pärjää siellä varmasti.

Minä-pystyvyyden 
vahvistaminen

 Mitä vahvemmin nuori luottaa 

 itseensä ja uskoo kykyihinsä, 

 sitä paremmin hän pärjää. 

 Kehu prosessia lopputuloksen 

 sijaan: teit töitä pitkin vuotta 

 hienosti asian eteen!
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TULEVAISUUDEN  
TYÖELÄMÄTAITOJA

 Mukautumiskyky

 Syy-seuraussuhteiden hahmottaminen

 Kyky yhdistellä havaintoja

 Epävarmuuden sietäminen

 Empatia

 Kyky kertoa tarinoita ja kuunnella

 Kyky oppia ja pois-oppia

 Rohkeutta kertoa ja kysyä

Kunkoululoppuu.fi-sivusto tarjoaa tietoa 
koulutus- ja uravalinnoista nuorille 
ja kaikille niille aikuisille, jotka ovat 
tukemassa nuorta tämän tulevaisuuden 
valinnoissaan.

VANHEMMALLE ITSELLEEN  
POHDITTAVAKSI

 Ovatko omat työelämätaitosi ajan tasalla?

 Millaisia asenteita sinulla on eri toimialoja tai  

 työtehtäviä kohtaan?

 Uskotko omiin mahdollisuuksiisi? 

 Kuinka päivität omaa osaamistasi?
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TEKSTI TIINA PARIKKA   /   KUVAT TIMO PORTHAN

#TAPASIMME

Tuija Talvitie, 
johtaja, CMI

KESKEISTÄ ON 
SAADA KAIKKI 
KONFLIKTIN 
OSAPUOLET 
MUKAAN 
NEUVOTTELUIHIN.

22



 Presidentti, rauhannobelisti Mart-
ti Ahtisaaren vuonna 2000 perus-
tama Crisis Management Initiative 
(CMI) on suomalainen konfliktin-
ratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja 

ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epäviral-
lisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Se 
on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton 
järjestö, jonka kohdealueita ovat tällä hetkellä 
Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuo-
leinen Afrikka sekä Euraasia.

– Yhteistyö alkaa yleensä meille tulleesta 
avunpyynnöstä tai kutsusta. Joskus lähdem-
me myös itse tunnustelemaan avuntarvetta 
konfliktialueella. Viime vuonna saimme yli 
100 avunpyyntöä, mutta tietenkään läheskään 
kaikkiin ei pystytä vastaamaan, CMIn johtaja 
Tuija Talvitie sanoo.

Ennen toimeksiannon vastaanottamista 
CMIssä tehdään syväanalyysi, jossa selvite-
tään työn toteutusmahdollisuutta.

– Onnistumisen edellytys on vahva paikal-
liskulttuurin tuntemus. Avunpyyntöä käsitel-
lessämme selvitämme, onko meillä riittävästi 
osaamista, jotta toiminnastamme on oikeas-
ti lisähyötyä konfliktin ratkaisemisessa. Re-
surssimme ovat myös rajalliset ja niiden riit-

tävyys pitää pohtia. Työmme rahoittajana on 
aina ulkopuolinen taho, joten myös rahoitus 
pitää varmistaa. Emme tee kenellekään kon-
fliktiosapuolelle konsultointityötä, eli he ei-
vät itse voi olla rahoittajia, Talvitie selvittää.

Taustalla yksinkertaiset asiat
– Puhumalla, on Tuija Talvitien yksiselittei-
nen vastaus, miten konfliktit ratkotaan.

Vaikka ratkaisu on yksinkertainen, help-
po tehtävä ei ole kyseessä. Saman pöydän ää-
reen tulee saada tahoja, jotka ovat olleet mo-
lemminpuolisessa väkivallan kierteessä ken-
ties vuosikausia.

– Vaatii kärsivällisyyttä rakentaa sellainen 
luottamus toimijoiden välille, että vuoropu-
helu ylipäätään on mahdollista.

Keskeistä on juuri saada kaikki konfliktin 
osapuolet mukaan neuvotteluihin.

Vaikka maailman konflikteissa kyse on 
suurista ja vaikeista asioista, niiden pohjal-
la on usein samat yksinkertaiset asiat kuin 
pienissä arkisissa konflikteissa vaikka kou-
lun pihalla. Vallanhimo, katkeruus, kosto, ah-
neus ovat kaikki asioista, jotka voivat joh-
taa yhtälailla sotiin maailmalla kuin konflik-
tiin arjessa. 

Asiat selviävät 
puhumalla
CMI haluaa tehdä rauhanvälityksestä ja sovittelusta 
kansalaistaidon. Yläkouluihin ja lukioihin tehty materiaalipaketti 
harjoittaa rauhanvälitys- ja yhteistyötaitoja.
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– Taito tehdä kompromissejä, antaa anteek-
si ja katsoa yhdessä tulevaisuuteen ovat tär-
keitä elementtejä onnistuneessa rauhanväli-
tysprosessissa, pohtii Talvitie.

Lennonit levittävät rauhan sanomaa
Jokainen ihminen kohtaa arjessaan konflikti-
tilanteita ja jokainen voi oppia vuorovaikutus-
taitoja niiden selvittämiseksi. Tarvitaan tah-
toa toimia yhteisen hyvän eteen, positiivisesti.

– Usein konfliktit johtuvat siitä, että ne ih-
miset, joiden tulisi kohdata ja käydä dialogia 
keskenään, eivät koskaan kohtaa. Esimerkik-
si moni maahanmuuttajien kiihkeä vastustaja 
ei ole koskaan itse kohdannut maahanmuut-
tajaa ja puhunut tämän kanssa.

– Yhteiskunnat pirstaloituvat ja sosiaalinen 
media edesauttaa tätä. Ihmiset elävät omissa 

”USEIN KONFLIKTIT JOHTUVAT 
SIITÄ, ETTÄ NE IHMISET, JOIDEN 
TULISI KOHDATA JA KÄYDÄ 
DIALOGIA KESKENÄÄN,  
EIVÄT KOSKAAN KOHTAA.”

kuplissaan eivätkä pääse niistä pois tai halua 
edes tutustua muihin kupliin. Yhteisöllisyys 
on katoamassa. Suomi 100 -juhlavuoden tee-
makin oli Yhdessä!, ja yhteistä tekemisen tah-
toa nyt tarvitaan, Talvitie pohtii.

Suomessa sovittelulla on pitkät perinteet, 
sovittelutaitoja opetellaan jo päiväkodeissa 
ja koulussa. CMIn tavoitteena on tehdä rau-
hanvälityksestä ja sovittelusta kansalaistaito. 
Niiden merkityksen ymmärtämiseksi perus-
tetut Ahtisaari-päivät kiertävät kouluissa ker-
tomassa sovittelun tärkeydestä ja CMIn työs-
tä konfliktialueilla. 

– Toimintaresurssimme ovat rajalliset ja 
tarvitsimme tämän sanoman eteenpäinvie-
miseen hyviä yhteistyökumppaneita. 

Talvitie iloitsee nuorten hyvästä vastaan-
otosta.

– Nuoret ovat huolissaan maailmasta ja 
syystäkin. He ovat myös hyvin kiinnostunei-
ta osallistumaan ja oppimaan. Nuorten Rau-
hanvälittäjien eli Lennoneiden toiminta on 
herättänyt paljon kiinnostusta.

CMI ja TAT ovat aloittaneet yhteistyön neu-
vottelu- ja yhteistyötaitojen parantamiseksi 
kouluissa. Yhteistyötä tehdään muun muas-
sa TATin bisneskurssisisällöissä. CMI ja TAT 
käyvät myös yhdessä puhumassa 8.-luokka-
laisten vanhempainilloissa.

”Neuvottelemalla on mahdollista päästä 

yhteisymmärrykseen asioista, joista 

olemme eri mieltä. On tärkeää ratkaista 

erimielisyyksiä puhumalla eikä riitelemällä. 

Tämä on merkittävä yhteistyötaito, jossa 

opitaan kuuntelemaan ja keskustelemaan. 

Emme pyri voittoon tai tyydy häviöön, vaan 

ratkaisemme asioita. Erimielisyyksien ratkaisu 

puhumalla on suurta viisautta ja tällaista 

viisautta voimme kaikki oppia. Harjoittelun 

kautta kuka tahansa voi oppia hyväksi 

neuvottelijaksi.”

Martti Ahtisaari
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#KASVOT
TEKSTI AURI KOHOLA    /    KUVA NIKO JEKKONEN

Maailma pelastuu  
ja bisnes pyörii 
Ympäristönsuojelu ja talous eivät ole vastapareja. 
Kiertotaloudessa kyse on tuotteiden elinkaaren
pidentämisestä ja uudelleen hyödyntämisestä.

Kiertotalouden osaamis- 
tavoitteita lukiolaiselle:

 Opiskelija ymmärtää, että rajallisia luonnonresursseja on   

 käytettävä jatkossa kestävällä tavalla. Tässä piilee huomattavia  

 uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

 Opiskelija oppii tekemään kuluttajana vastuullisia valintoja ja   

 näkemään itsensä osana yhteisöä rakentamassa kestävää  

 yhteiskuntaa.

 Opiskelija oivaltaa, että talouskasvu ei edellytä luonnonresurssien  

 ylikulutusta ja jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan.

PÄIVI KOSUNEN paasasi kavereille jo opis-
keluaikana, kuinka turhaa on asettaa vastak-
kain ympäristö ja talous. Miksei molemmat 
voi voittaa? Nyt TATin kiertotalousasiantun-
tijana Kosunen pitää huolen, että tuhansien 
lasten selkärankaan iskostuu ajatus luonnon-
varojen hupenemisesta ja sen vaikutuksista 
ihmisten elämään.

Kiertotalous on talousmalli, jossa jatku-
van tuottamisen sijaan keskitytään tuottei-
den elinkaaren pidentämiseen sekä omistami-
sen sijaan palvelujen hyödyntämiseen, jaka-
miseen ja vuokraamiseen. Kaikki mitä luon-
nosta otetaan käyttöön, käytetään uudelleen 
ja uudelleen, ilman hävikkiä. 

− Kiertotaloudessa ei puhuta jätteestä, vaan 
tuotannon ylijäämästä tai sivutuotteista, jotka 
ovat itsessään raaka-aineita johonkin toiseen 
tuotteeseen. Sivutuotteiden tehokas hyödyn-
täminen vaatii yrityksiltä yhteistyötä ja ih-
misiltä yhteisöllisyyttä, Päivi Kosunen muis-
tuttaa.

Jo opiskellessaan ympäristötieteitä Jyväs-
kylän yliopistossa Kosunen oli kiinnostunut 
pääaineensa lisäksi taloudesta. Monen mie-
lestä mahdottomalta kuulostava yhdistelmä, 
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ympäristöongelmien ratkaiseminen ja talous-
kasvun edistäminen, on ollut Kosuselle itses-
täänselvyys.

− Luonnosta tulevien raaka-aineiden vää-
rinkäyttö on sekä ympäristön että rahan tuh-
lausta. Siksi kestävät ympäristövalinnat ja ta-
louskasvu eivät ole toistensa vastapari, vaan 
molempiin on mahdollista panostaa saman-
aikaisesti. Tämä ajatus on myös kiertota-
louden ytimessä.

Kosusen tehtävänä on tuoda kierto-
talouden periaatteet TATin toiselle as-
teelle suunnattuihin bisneskurssei-
hin sekä osaksi Yrityskylä-mate-
riaaleja. Vaikka luonnonvarojen 
ylikulutuksessa on kyse yhteis-
kunnallisesti vakavasta asiasta, 
ei Kosunen halua kiertotalou-
den tuntuvan kenestäkään 
ankealta tai tylsältä.

− Haluan lasten ja nuor-
ten ymmärtävän miten 
mielenkiintoisia ja haus-
koja liiketoimintaideoi-
ta kiertotalousajattelu 
mahdollistaa.
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Talouden ja  
sijoittamisen
 AAKKOSET

Corporate  
governance
Hyvällä hallinnoinnilla eli 

corporate governancella 

(CG) tarkoitetaan 

yhtiön hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmää, joka 

määrittelee hallituksen 

ja muun yritysjohdon 

roolit, velvollisuudet 

ja heidän suhteensa 

osakkeenomistajiin.

Bisnesenkeli
Henkilö, joka tukee sijoituksillaan 

aloittelevaa yritystä. Bisnesenkelin 

tavoitteena on auttaa uutta yritystä 

menestymään ja sitä kautta 

saada myös itse taloudellista 

hyötyä. Bisnesenkelit ovat usein 

menestyneitä yrittäjiä, jotka tuovat 

rahan lisäksi omaa osaamistaan 

sijoituskohteena olevaan yritykseen.

Emoyhtiö
Yhtiö, jolla on määräysvalta 

muissa yhtiöissä, joita 

kutsutaan tytäryhtiöiksi. 

Määräysvalta muodostuu 

yleensä silloin, kun 

emoyhtiöllä on yli 50 

prosentin äänivalta 

omistamastaan toisesta 

yhtiöstä. Emoyhtiö ja 

tytäryhtiöt muodostavat 

yhdessä konsernin.

Euribor
Korko, jolla pankit voivat 

lainata rahaa toisilta pankeilta 

vakuudettomasti. Pankki 

lainaa rahan edelleen 

ottamalla itselleen palkkion, 

euribor + marginaali.

Arvonlisävero 
Vero, joka on lisätty 

tuotteen tai palvelun 

myyntihintaan. Devalvaatio
Maan valuutan arvoa 

alennetaan tarkoituksella 

verrattuna muihin  

valuuttoihin. Markka-aikana 

tehtiin Suomessakin,  

jotta suomalainen tavara 

menisi ulkomailla paremmin 

kaupaksi.
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Finanssipolitiikka
Rahapolitiikka, jota lähinnä hallitus harjoittaa. 

Julkisen vallan tulojen ja menojen säätelyllä 

voidaan vaikuttaa kokonaiskysyntään. Sillä 

puolestaan on vaikutusta työllisyyteen, 

hintoihin ja ulkomaankaupan tasapainoon. 

Aiemmin Suomen Pankki harjoitti 

finanssipolitiikkaa, euron myötä siitä tuli 

Euroopan keskuspankin asia.

Hintakilpailukyky
Tarkasteltavan maan hintataso 

tai kustannukset suhteessa 

sen kilpailijamaiden vastaaviin 

suureisiin (samassa valuutassa 

arvioituna). 

Inflaatio
Yleinen hintatason 

nousu.

Johdannainen
Sijoitusinstrumentti, jonka arvo 

perustuu jonkin toisen, kohde-

etuutena olevan arvopaperin, 

indeksin, valuutan, hyödykkeen tai 

oikeuden arvoon. Optiot, futuurit ja 

termiinit ovat johdannaisia.

Korkomarginaali
Pankin perimä kate, jonka 

suuruus neuvotellaan  

pankin kanssa.

Luottoluokitus
Luottoluokitus on arvio siitä, kuinka 

todennäköisesti velallinen pystyy 

maksamaan ottamansa lainan takaisin. 

Mitä epävarmemmaksi lainattujen 

rahojen takaisin saaminen arvioidaan, 

sitä huonomman luokituksen 

velallinen saa. Luokitus vaikuttaa lainan 

korkoon. Luottoluokitus ilmoitetaan 

kirjainyhdistelmillä.
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Merkintä
Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen 

ostaminen liikkeeseenlaskun 

yhteydessä.

NASDAQ
Alunperin 

Yhdysvalloissa 

toiminut pörssi. Nimi 

on lyhenne sanoista 

National Association 

for Securities 

Dealers Automated 

Quotations.

Osinko
Yhtiö jakaa 

vuosittaisesta 

tuloksestaan 

omistajilleen voitto-

osuuden. Osinko  

voi olla esimerkiksi  

4 prosenttia tuloksesta, 

mikä jaetaan 

osakkeenomistajien 

kesken.

Pääomatulovero
Varallisuuden kertymisestä 

maksettava vero. Maksetaan 

esimerkiksi omaisuuden 

myyntivoitoista sekä korko- ja 

vuokratuloista.

Rahasto-osuus
Sijoitusrahasto-osuus. 

Rahaston pääoma jakautuu 

keskenään yhtä suuriksi 

osuuksiksi.
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Suhdanne
Kansantaloudessa vallitseva 

voimavarojen, työn ja 

pääoman käyttöaste. Niissä 

tapahtuu yleensä jaksottaista 

vaihtelua, suhdannevaihtelua. 

Välillä koko talous kasvaa eli 

on nousukausi, välillä tulee 

laskukausi.

Taantuma
Laskukausi, 

jolloin tuotannon 

kasvuvauhti on 

yhtäjaksoisesti 

keskimääräistä 

vauhtia hitaampi 

ja kestää ainakin 

kaksi peräkkäistä 

neljännesvuotta.

Viitekorko
Korko, johon annetun lainan 

korko, esimerkiksi Euroopan 

keskuspankin määrittämä 

korko euribor, sidotaan.

Ulkoistaminen
Yrityksen toiminnan tai 

sen osan muuttaminen 

ostettavaksi ulkopuoliselta 

toimijalta. 

Yhteisövero
Yhteisön (osakeyhtiöt, 

osuuskunnat sekä 

tietyin edellytyksin muut 

laitokset, yhtiöt, säätiöt 

ja yhdistykset) tuloksesta 

perittävä vero eli 

yhteisön tulovero. 
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TEKSTI TUOMAS LEHTONEN    /    KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY

Kumppani  
löytyi  

kotikulmilta

#KUVAREPPARI

Sami Anttilaisen (vas.) 
ja Mika Rantalan (oik.) 
mielestä Critical Friends 
-koulutus laajensi 
heidän näkemyksiään 
organisaation 
johtamisesta. 

Jyväskylän Schildtin lukion apulaisrehtori Mika Rantala ja Valmetin 
paperiliiketoiminta-alueen tuotemyyntijohtaja Sami Anttilainen 

tutustuivat Critical Friends -täydennyskoulutuksessa.  
Yhteinen taival käynnistyi sparrauksella, mutta laajeni 

 pikavauhtia innovatiiviseksi yhteistyöprojektiksi.
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 Mika Rantala ja Sami Anttilainen eivät 
vielä vuosi sitten osanneet aavistaa, miten 
laajamittaista yhteistyötä vuoden kestävä 
täydennyskoulutus voisi poikia. Miehet 
tutustuivat toisiinsa Critical Friends – reh-

torit ja yritysjohto yhdessä -pilottikoulutuksessa. 
Koulutuksen ideana oli tuoda rehtorit ja yritysjohtajat sa-

man pöydän ääreen pohtimaan johtamisen ydinkysymyk-
siä. Kaikki koulutukseen osallistuneet rehtorit saivat spar-
raajakseen yritysjohtajan, niin sanotun ”kriittisen ystävän”. 
Rantalan työpariksi valikoitui Anttilainen, jonka työpaik-
ka sijaitsi vain kivenheiton päässä Rantalan opinahjosta.

Anttilaisella ja Rantalalla on molemmilla takanaan use-
amman vuosikymmen työura. Anttilainen on toiminut Val-
metilla kansainvälisissä johtotehtävissä ja Rantala on teh-
nyt uraa opetussektorilla. Erilaisista taustoista huolimatta 
miehet löysivät keskusteluihinsa nopeasti yhteisen sävelen. 
Miehet huomasivat, että heidän työnsä sisälsi yllättävän 
paljon samankaltaisia piirteitä, vaikka organisaatioiden 
tavoitteet eroavatkin merkittävästi toisistaan.

– Työssämme on paljon samankaltaisia elementtejä. Vies-
tinnän tärkeä rooli ja organisaation strategia korostuvat mo-
lempien työssä. Opetustyössä strategia vain perustuu ope-
tussuunnitelmaan. Pyrimme molemmat luomaan kannus-
tavaa työilmapiiriä, rakentamaan luottamusta ja hyödyntä-
mään digitalisaation mahdollisuuksia, Anttilainen luettelee.

Critical Friends -koulutus koostui rehtorien ja yritysjoh-
tajien kahdenkeskisistä tapaamisista, joiden aikana työpa-
rit ”varjostivat” toistensa työskentelyä ja antoivat siitä toi-
selle palautetta. Varjostuksessa esiin nousseita asioita ja 
johtamisen haasteita käsiteltiin myös koko ryhmän yhtei-
sissä tapaamisissa. 

Apulaisrehtori Mika Rantala 
on iloinen siitä, että Critical 
Friends -koulutuksen myötä 
Schildtin lukiolle avautui aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet 
yritysyhteistyöhön. Ville 
Isoranta, Johannes Ek ja 
Ella Laurikainen pääsivät 
tutustumaan Valmetin 
paperiliiketoimintaan. 
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Koulutus synnytti syvemmän yhteistyön
Rantala pääsi omana varjostuspäivänään tutustumaan 
Valmetin tuotteistamistehtäviin. Anttilainen puoles-
taan perehtyi ylioppilaskirjoitusten valmistelutöihin. 
Molemmat kertovat saaneensa koulutuksesta sellais-
ta oppia, jota he lähtivät hakemaankin – laajempaa nä-
kökulmaa omaan johtamistyöhön ja uusia verkostoitu-
mismahdollisuuksia.

– Minua yritysmaailma on kiinnostanut aina. Nyt 
pääsin tutustumaan siihen tarkemmin ja tarkastele-
maan eroja organisaatioiden johtamistavoissa. Samal-
la pystyin rakentamaan siltaa työelämän ja koulun vä-
lille, Rantala sanoo. 

Työpari löysi toisistaan vahvuuksia, joista he voivat 
ottaa oppia. Anttilainen arvostaa erityisesti työparin-
sa rentoa, mutta aktiivista työotetta ja kykyä verkos-
toitua. Rantala taas antaa Anttilaiselle kiitosta kuun-
telemisen taidosta. 

Critical Friends -koulutus päättyi viime vuoden lo-
pulla, mutta Anttilaisen ja Rantalan yhteistyö on pääs-
syt vasta käyntiin. Keskinäisen sparrauksen ohella kak-
sikko kehitti viisi kuukautta kestävän pilottihankkeen, 

Sami Anttilaisen mielestä suomalaisten 
yritysten on tärkeä olla kartalla siitä, mitä 
Suomen koulumaailmassa tapahtuu. 
Critical Friends -koulutus tarjosi hänen 
mielestään mainion rajapinnan yritysten 
ja koulujen kohtaamiselle.
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jossa Schildtin lukion opiskelijat pääsevät tekemään 
yhteistyötä Valmetin nuorten ammattilaisten kanssa. 

Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta kansainvä-
lisestä työelämästä, kerryttävät opintopisteitä ja saa-
vat vielä palkkaakin. Valmetille yhteistyö antaa kaiva-
tun kosketuksen koulumaailmaan. Anttilaisen mukaan 
nuorten into ja energisyys tuovat työyhteisöön kaivat-
tua virtaa ja uusia raikkaita ajatuksia.

Pilottivaiheeseen osallistuu Valmetilta neljä työnteki-
jää ja Schildtin lukiosta neljä opiskelijaa. Onnistuneel-
le projektille on luvassa jatkoa, mahdollisesti jopa suu-
remmassa mittakaavassa. 

– Ajatuksenamme on tehdä yhteistyöstä jatkuvaa. 
Olemmekin pohtineet, että koulumme matemaattis-
luonnontieteellisen linjan yhteyteen perustettaisiin yri-
tysyhteistyöhön keskittynyt linja, jossa koulunkäyn-
ti ja työharjoittelu limittyvät toisiinsa, Rantala visioi.

Runsaasti positiivista palautetta saanut Critical Friends 

-koulutus pilotoidaan tänä vuonna opinto-ohjaajille ja 

HR-ammattilaisille. Haku ohjelmaan alkaa ma 5.2.2018.

Critical Friends -pilotti yhdisti  
rehtorit ja yritysjohdon

 Täydennyskoulutus, jossa kokeneet yritysjohtajat  

 sparrasivat rehtoreita johtamistyössä.

 Koulutukseen osallistui 21 rehtoria ja 21 yritysjohtajaa

 Opinnot koostuivat kolmesta kaikille yhteisistä,     

 kaksipäiväisistä tapaamisista sekä rehtoreiden ja  

 yritysjohtajien kahdenkeskisistä tapaamisista, joiden aikana    

 työpari tarkkaili toisen työskentelyä ja antoi siitä palautetta.

 Opintoihin kuului myös etäopiskelua. Työparista  

 esimerkiksi kirjoitettiin 360 asteen johtajakuvaus.

 Osallistujat saivat koulutuksesta yliopistotasoisen     

 opintosuorituksen (3 op.).

 Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Taloudellinen     

 tiedotustoimisto TAT, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen  

 instituutti ja Suomen Rehtorit ry. Rahoittajina toimivat  

 Opetushallitus ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Mika Rantala pääsi 
sparraajansa Sami 
Anttilaisen ansiosta 
esittelemään suomalaista 
koulumaailmaa ja 
Schildtin lukiota Valmetin 
intialaisille vieraille.
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#LUKU
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Kun koulu loppuu -kiertue  
kiersi vuonna 2017 

67 paikkakuntaa
120 koulua ja kohtasi yhteensä

14 478 nuorta
 Kiertueella toisen asteen opiskelijoita kannustettiin unelmoimaan ja tunnistamaan 

 omia vahvuuksiaan. Heille kerrottiin myös, miten työnantajia kannattaa lähestyä,  

millaisia työelämätaitoja nuoret tarvitsevat ja miten työelämään voi päästä sisälle.  

Kiertue oli osa TATin 70-vuotisjuhlavuotta. 

34



Marraskuisessa Opettaja-lehdessä valmistuva luokanopettaja 
kuvaili värikkäästi tulevan työnsä ja näyttelijän työn 
eroavaisuuksia: ”Opettaja ei halua olla tähti vaan saada 
oppilaansa loistamaan.”

Säilöin tuon virkkeen muistiini.
Vuoden kuluessa astuin kymmeniä kertoja eri koulujen pyhimpään, 

opettajainhuoneeseen. Opettajat eivät olleet tähtiä, muutamaa tähdenlentoa 
lukuun ottamatta. Opettajien taivas oli yhtä synkkä kuin pohjoinen kaamos.

Näin joitakin loistavia tähtiä oppilaiden joukossa. Tosin heidänkin kirkkautensa 
oli suomalaista, sinällään kaunista, hiljaista vaatimattomuutta ja ujoutta. 

En ole huolissani oppilaista, vaan opettajista. Jos kuvailisin sitä epätoivoa, minkä 
näin ja kuulin monen rehtorin silmistä ja suusta, niin sitä ei pysty ilmaisemaan 
kirjallisin keinoin. Usein se lähenteli kuolevan potilaan silmissä näkyvää tuskaa, 
kun mitään ei ole enää tehtävissä. Surullista.

En syytä hallitusta, en opetusministeriä, en kuntien opetustointa, en yksittäisiä 
kouluja. En syytä ketään, totean vain, että suomalaista opettajaa pitää usein 
pystyssä pelkästään kutsumus työhön ja ammattiylpeys.

Tiedän, että huoli, jopa hätähuudot ovat kantautuneet myös vallan kammareihin. 
Monet älykkäät aivot miettivät ratkaisuja, joilla koulutusjärjestelmämme viat 
korjattaisiin, miten systeemi päivitettäisiin. Toivomme, että pärjäisimme taas Pisa-
tutkimuksissa kuten ennen. Toivomme, että koulutuksen arvostus palautettaisiin.

Kaikki toiveet ovat oikeita ja oikeutettuja. Mutta onko lähestymistapa oikea? 
Eikö meidän pitäisi keskittyä siihen tärkeimpään asiaan, opettajan ja oppilaiden 
väliseen suhteeseen, sen toimivuuteen?

Kyllä, joskin niin pitkään, kun opettajat ovat lomautettuja, turhautuneita, 
väsyneitä ja katkeria, se ei ole mahdollista. 

Nuoret ovat fiksuja, he haluavat hyvää, tasokasta, kannustavaa opetusta. He 
haluavat, että heidän joukossaan olisi hymyilevä, jaksava, ammattitaitoinen 
opettaja, joka vahvistaisi heidän vahvuuksiaan. Nyt oppilaat ovat usein opettajiaan 
vahvempia.

Opettajat ovat pettyneitä sivistyksen alennusmyyntiin. 

Kari Väisänen
Toimitusjohtaja

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Opettajan 
tähtitaivas on 
pilvessä

”NYT OPPILAAT  
OVAT USEIN
OPETTAJIAAN 
VAHVEMPIA.”

#MINÄVÄITÄN
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”Tulen tarvitsemaan kaikkia tähän  
mennessä oppimiani asioita aikuisena,  

kun työskentelen itse yhteiskunnan  
hyödyksi.”

”Oman henkilöbrändin 
luominen sai minut 
ajattelemaan omaa 
itseäni brändinä ja 
markkinoi tavana 

henkilönä. Se sai minut 
ajattelemaan enemmän 
oman itseni kehittämistä 

ja viestimistä 
mielenkiintoisemmaksi 

henkilöksi.”

”Antaa eväitä opetus - 
suunnitelmatyöhön  

yliopistolla, muistuttaa 
pitämään yrittäjyyttä ja 

elinkeinoelämää mukana 
opettajankoulutuksessa.”

”Hyviä keskusteluja, 
joissa kuuli erilaisia 

käytäntöjä yrityksiltä  
ja oppilaitoksilta.  

Osa tietysti 
yleissivistävää 

ja osa ihan hyviä 
käytännönvinkkejä 
omaankin työhön.”

”Kurssi oli sisällöltään 
laajempi kuin 

ajattelin, mutta myös 
kiinnostavampi kuin 

ajattelin. Kurssilla 
käsiteltiin tosielämään 

liittyviä ilmiöitä ja 
tunnen oppineeni 

paljon uutta.”

”Olen tyytyväinen, kun valitsin tämän 
kurssin. Sai ilmaista omia mielipiteitä ja 

ajatuksia sekä oppi uutta markkinoinnista, 
myynnistä jne. :)”


