
 
 

Suomen Pörssisäätiö 
sari.lounasmeri@porssisaatio.fi 

050 3725 925 
 

jesse.collin@porssisaatio.fi 
040 080 4999 

 
Oikeusministeriö,  
Lausuntopalvelu.fi  

 
28.6.2021 

 
Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi 
(VN/11136/2021) 
 

Pörssisäätiön lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen 
kansalliseksi strategiaksi. 
 
Oikeusministeriö on pyytänyt Pörssisäätiöltä lausuntoa ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen 
kansalliseksi strategiaksi. 
 
Talousosaamisen strategian tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista, mikä tuottaa hyvinvointia 
koko kansantalouteen. Tavoite toteutuu suunnitelmallisella ja tavoitteellisella opetuksella. Siinä otetaan 
huomioon vallitseva ja muuttuva taloudellinen toimintaympäristö. 
 
Strategian avulla koordinoidaan yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden työtä, joka on tällä hetkellä 
Suomessa sirpaleista ja osittain päällekkäistä. Strategian avulla resurssien käyttö tehostuu, hyvät käytännöt 
leviävät useampien toimijoiden hyödynnettäviksi, eri toimijoiden välinen yhteistyö paranee ja toiminnan 
vaikuttavuus lisääntyy. Strategian yhtenä toimena perustetaan helposti löydettäviä ja matalan kynnyksen 
ennakoivia neuvonta- ja tietopalveluita kansalaisten käyttöön ja toimijoille kootusti tietoa toimijoista, 
tiedoista ja materiaaleista. 
 
Pörssisäätiö on vastannut oikeusministeriön lausuntopyyntöön lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta 
lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin alla olevan mukaisesti.  
 
1. Mitä suomalaisten talousosaamiseen liittyviä tilanne- tai olosuhdetekijöitä olisi erityisesti otettava 
huomioon kansallisessa talousosaamisen strategiassa? 
Sijoittamista ja omistamista koskevaa osaamista on pidettävä tärkeänä kaikkia koskettavana osa-alueena, 
sillä jo noin miljoona suomalaista omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita ja vielä suurempi joukko omistaa 
rahasto-osuuksia. Kiinnostus sijoittamiseen ja omistamiseen on myös ollut viime aikoina vahvassa kasvussa.  
Omistajuuden ja sijoittaminen tarjoavat mahdollisuuden vaurastua, joten jokaisella suomalaisella tulisi olla 
yhdenvertainen mahdollisuus olla omistaja ja talousosaamista on pidettävä kansalaistaitona. Tämän tulisi 
heijastua kansallisen talousosaamisen strategian toteutukseen.  
 



 
 
Talousosaamisessa on myös kyse merkittävästä tasa-arvokysymyksestä. Esimerkiksi naiset ovat 
historiallisesti omistaneet arvo-osuusjärjestelmässä kotitalouksien osakeomistuksesta selvän vähemmistön. 
Osakesäästötilien kohdalla osuudet ovat vielä pienempiä, mutta ovat kuitenkin nousseet vuoden 2020 
aikana. Sijoitusopetuksen lisääminen esimerkiksi opetussuunnitelmassa johtaisi todennäköisimmin 
erityisesti naisten sijoittamisen lisääntymiseen.  
 
2. Onko strategiaehdotuksessa huomioitu kaikki strategian kannalta tärkeät osa-alueet (ehdotuksen sivu 
5)? 
Strategiaehdotuksessa on tunnistettu ylätason osa-alueet hyvin, mutta ohjelman menestyksekäs 
toteuttaminen edellyttää osa-alueiden konkretisointia.  
 
3. Onko strategiassa mainitut tavoitteet mielestänne realistisia ja toteuttamiskelpoisia strategian 
toimintakautena? 
Kyllä, mutta strategiatyön aluksi on tärkeää tehdä konkreettisempi toimintasuunnitelma, jossa asetetaan 
lyhyemmän aikavälin mitattavia vaikuttavuustavoitteita strategiakaudelle. 
 
4. Strategian toimikaudeksi ehdotetaan korkeintaan viittä vuotta. Onko se mielestänne sopiva pituus 
strategialle? 
Pituutta on pidettävä sopivana. Toimikauden määrittämisen lisäksi olisi tärkeä varmistua siitä, että 
talousosaamista koskeva kansallinen työ jatkuu koordinoidusti myös toimikauden jälkeen.  
 
5. Mitä asioita tulisi huomioida talousosaamisen koordinoinnissa? 
Talousosaamisen strategian sivulla 14 todetaan, että strategian toteuttamisen valvomiseen ja toiminnan 
koordinointiin on valittava puolueeton valtionhallinnon taho. Tätä on pidettävä erittäin kannatettavana. 
Strategian toteutumisen ja intressikonfliktien ennaltaehkäisyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
valvonta- ja koordinointivastuu ovat riippumattomalla taholla. 
 
Strategian koordinoinnin ja valvonnan toteuttamisen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että säästämiseen, 
sijoittamiseen ja sijoittajansuojaan liittyvät näkökulmat tulee huomioitua riittävän hyvin.  
 
Strategian sivuilla 14–15 ehdotetaan valvonta- ja koordinointivastuun antamista oikeusministeriölle ja 
todetaan, että ”oikeusministeriön kautta tulisi huomioon otetuksi myös muut politiikat, kuten esimerkiksi 
osallisuuden ja kuluttajansuojan toteutuminen finanssimarkkinoilla”. Tältä osin on syytä huomauttaa, että 
oikeusministeriön kautta toteutuisi nimen omaisesti kuluttajansuoja finanssimarkkinoiden 
kuluttajalainanantoa koskevalla sektorilla, mutta kansalaisten sijoittajansuojan varmistaminen 
todennäköisesti jäisi paitsioon.  
 
Finanssimarkkinoilla sijoittajansuojaa ei säädellä niinkään kuluttajaoikeudellisilla normeilla vaan 
rahoitusmarkkinoiden sijoittajansuojaa koskevalla sääntelyllä. Rahoitusmarkkinoita ja sijoittajansuojaa 
koskeva sääntely on Suomessa valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston vastuulla ja valvonta 
puolestaan Finanssivalvonnalla. 
 
Lisäksi strategian toimeenpanossa tulee huomioida eurooppalainen ulottuvuus ja mahdollinen 
talousosaamista koskevien eurooppalaisten hankkeiden ja sääntelyn kehittyminen. Euroopan komission 
pääomamarkkinaunionia koskeva toimintasuunnitelma pitää sisällään kansalaisten talousosaamista koskevat 



 
 
toimenpidekohdat. (The Commission will conduct by Q2 2021 a feasibility study on the development of an 
EU financial compenence framwork & the Commission will table by Q1 2022 a legislative proposal to require 
Member States to promote learning measures that support the financial education of consumers.) Komission 
lainsäädäntöehdotuksen valmistelee komission rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja 
pääomamarkkinaunionin pääosasto DG FISMA, joten tulevan EU-lainsäädännön kansallinen valmistelu 
kuulunee valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston vastuulle. 
    
6. Miten strategian ja koordinaation toteutuksessa varmistetaan kaikkien toimijoiden osallisuus? 
Yhtäältä relevantit viranomaiset on velvoitettava osallistumaan koordinaatiovastuun saavan viranomaisen 
toimintaan ja toiminnan seuraamiseen. Tällä huomioidaan eri hallinnonalojen intressien tasapuolinen 
painotus strategian ja koordinaation toteutuksessa viranomaistasolla. Nuorten talousosaamisen edistämisen 
kannalta olisi hyvä, jos myös Opetushallitus ja opetusministeriö osallistuisivat strategian toteutuksen 
koordinointiin. Vastaavasti pääomamarkkinoihin liittyvän talousosaamisen edistämisen turvaamiseksi olisi 
tärkeä, jos koordinointiin osallistuu valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto ja Suomen Pankki sekä 
Finanssivalvonta. 
 
Toisaalta koordinaatiovastuun saaneen viranomaisen on toteutettava strategiaa mahdollisimman avoimella 
ja osallistavalla tavalla. Strategian laatimisen tavoin myös sen toteuttaminen ja seuranta on järjestettävä 
vuorovaikutuksessa tasapuolisella tavalla eri toimijoiden kanssa.  
 
Talousosaamisstrategian onnistuneen toteuttamisen kannalta tärkeässä roolissa on s. 11 mukaisen 
toimintasuunnitelman laatiminen, sillä se konkretisoi strategian ylätason tavoitteet käytännön toteutukseksi. 
Toimintasuunnitelman laatimiseen tulisi osallistaa keskeisiä toimijoita. Tätä varten voitaisiin esimerkiksi 
perustaa jonkunlainen toimielin tai foorumi strategiaa käytännöntasolla toteuttaville toimijoille. Pörssisäätiö 
osallistuu mielellään talousosaamisstrategian toteuttamisen koordinointityöhön viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Strategian toteuttamisessa on hyvä huomioida toimintakentän ja toimijoiden jatkuva 
muutos strategiakauden aikana. Uusille toimijoille on varattava tarvittaessa mahdollisuus päästä mukaan 
kansallisen talousosaamisen strategian toteuttamiseen.  
 
Strategian ja koordinoinnin toteutuksen osalta tulisi myös keskustella talousosaamiseen käytettävistä 
kanavista. Yhtäältä tulisi varmistua kaikkien relevanttien viestintäkanavien ja -keinojen käytöstä, mutta 
toisaalta ehkäistä eri toimijoiden osalta turhia päällekkäisyyksiä tekemisessä. 
 
Strategiaa toteutettaessa olisi hyvä huomioida erilaisten toimijoiden talousosaamisen lisäämiseen liittyvät 
intressit. strategian ja koordinaation toteutuksessa tulisi varmistua siitä, että strategian puitteissa tuotettava 
talousosaamisen lisääminen on korkeatasoista, mutta myös objektiivisesti arvioiden puolueetonta.  
 
7. Strategian oleellinen osa on toteuttamissuunnitelma, jossa määritellään strategiakauden pituus, 
rakenne ja sisältö sekä toiminnan laadun ja puolueettomuuden varmistaminen. Lisäksi strategiassa 
määritellään yhteistyössä toimijaverkoston kautta alatavoitteet talousosaamisen osa-alueille. Pitäisikö 
toimintasuunnitelmassa huomioida edellä mainittujen lisäksi myös muita asioita? 
 
Talousosaamisen vahvistaminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä, joten toimintasuunnitelmassa tulisi 
huomioida myös strategiakauden jälkeiset jatkotoimenpiteet. 
 



 
 
8. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia näette esitetyssä organisointimallissa (ehdotuksen sivu 14)? 
Kts. vastaus kysymykseen 5. 
 
9. Onko teillä jotain muuta kommentoitavaa kansallisesta talousosaamisen strategiasta? 
Erityisen tärkeää on, että talousosaamisen liittyviä osa-alueita ei pidetä liian alisteisessa tai hierarkkisessa 
suhteessa toisiinsa nähden (kts. sivun 7 taulukko). Kansalaisten talousosaamisen kaikkia osa-alueita on 
pyrittävä vahvistamaan varhaisesta vaiheesta lähtien, eikä hierarkkisessa järjestyksessä. Esimerkiksi on 
varmistettava, että sijoittamista ja omistamista koskevaa tietoa on saatavilla jo varhaisessa talousoppimisen 
vaiheessa. 
 
Sen lisäksi, että eri osa-alueiden osalta varmistetaan tasapuolinen tiedon saaminen, on huomioitava osa-
alueiden sisällä kansalaisten heterogeeniset tiedontarpeet. Tältä osin sijoittamista ja omistamista koskevat 
teemat toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, että kaikki osaamistasot tulee huomioida strategian toteutuksessa 
(kts. sivun 7 taulukko). Tästä käytännönläheisenä esimerkkinä voi käyttää sijoittamiseen liittyviä 
tiedontarpeita.  
 
Sijoittamisen suosion kasvun myötä yhä useampi suomalainen sosiaalisen median vaikuttaja tuottaa 
sijoittamiseen liittyvää sisältöä. Rahoitusmarkkinoita koskeva lainsäädäntö on kuitenkin monikerroksista ja 
vaikeaselkoista, mutta esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttöä ja sijoitusneuvontaa koskeva sääntely ulottuu 
tietyissä tilanteissa myös sosiaalisen median vaikuttajiin, jotka eivät välttämättä tiedä velvollisuuksiansa tai 
osaa hakea niistä tietoa. Myös Finanssivalvonta on varoittanut tästä. 
 
Tämän esimerkin kontekstissa erilaisten tiedontarpeiden huomioimen tarkoittaa sitä, että on huolehdittava 
perusosaamistason henkilöiden talouslukutaidon riittävästä tasosta. Heille on tarjottava työkalut internetistä 
saatavilla olevan informaation lähdekriittiseen arviointiin, kun taas hyvän osaamistason ja 
asiantuntijaosaamistason henkilöille on tarjottava selkokielistä informaatiota esim. sosiaalisen median 
sijoittajavaikuttamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista.  
 
 
Annamme mielellämme lisätietoa lausunnostamme. 
 
 
Sari Lounasmeri Jesse Collin  
toimitusjohtaja lakijohtaja 


