TALOUSGURU-KILPAILU 2017

Finanssialan Keskusliitto (FK) järjestää yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liitto HYOL ry:n ja FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) kanssa
Talousguru-kilpailua. Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille ja sen tavoitteena on tukea ja
innostaa opiskelijoita talousasioiden seuraamiseen.
Kilpailulla on pitkät perinteet. Keväällä 2017 kilpailu täyttää 20 vuotta.
Taloustoimittajat ry on tukenut kilpailua alusta asti. Suomen Lukiolaisten Liitto on
tukenut kilpailua vuodesta 2010 alkaen.
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TALOUSGURU-KILPAILU 2017

1. Kilpailun säännöt
•

Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille.

•

Kilpailukysymyksiin voi vastata suomeksi ja ruotsiksi.

•

Kilpailu järjestetään järjestäjien päättämänä ajankohtana.

•

Kilpailuun kuuluu valtakunnallinen alkukilpailu sekä loppukilpailu
alkukilpailun perusteella valitulle lukiolaisille.

•

HYOL vastaa kilpailun tiedottamisesta opettajille muiden
järjestäjien tuella.

•

HYOL järjestää tiedon ja ohjeet kilpailusta kouluille, jolloin
ilmoitetaan myös kilpailupäivä sekä kokeen kestoaika.

•

HYOL:n toimisto huolehtii kilpailuun ilmoittautumisten
vastaanotosta.

•

Järjestäjien ja Taloustoimittajien yhdistyksen edustajat laativat
kilpailukysymykset sekä valtakunnalliseen alkukilpailuun että
loppukilpailuun.

•

Alkukilpailun järjestävä opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen, joka lähetetään
HYOL:lle.

•

HYOL nimeää opettajista koostuvan raadin, joka valitsee valtakunnallisen alkukilpailun perusteella
loppukilpailuun osallistuvat. Finanssialan Keskusliitto ja FINE maksavat opettajaraadin jäsenille em.
arvostelusta erikseen sovitun palkkion.

•

Talousguru-loppukilpailuun voi tulla valituksi vain kerran.

•

Mikäli opiskelijalle on myönnetty ylioppilaskirjoituksia varten oikeus tavallista pidempään koeaikaan,
on hänen vastaavin perustein mahdollista käyttää myös Talousguru-kilpailun alkukilpailuun puoli
tuntia tavallista kauemmin. Opettaja vastaa siitä, että opiskelijalla on todistus oikeudesta
pidennettyyn kilpailuaikaan.

•

Finanssialan Keskusliitto ja FINE huolehtivat kilpailun järjestämisen kustannuksista.

(Säännöt on päivitetty 2016 Finanssialan Keskusliiton, FINEn ja HYOL ry:n kesken)

3 (9)

Siikala Kristiina

2. Kilpailun tavoitteet
Alkukilpailu on tarkoitettu järjestettäväksi lukioissa siten, että se voi toimia opettajan niin
halutessa myös taloustiedon kurssikokeena.
Loppukilpailu on tarkoitettu vaativaksi. Kilpailun nimen on haluttu osoittavan, että voittaja on
todellinen Talousguru.
Loppukilpailun laaja esseetehtävä mittaa kilpailijan kykyä tarkastella kysymystä monesta eri
näkökulmasta. Loppukilpailuun kuuluu myös lyhyitä kirjallisia tehtäviä sekä suullinen osuus.
3. Kilpailun ohjausryhmä
Kilpailun ohjausryhmä koostuu Finanssialan Keskusliiton, Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liiton HYOL:n sekä FINEN Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan nimeämistä
edustajista:
Finanssialan Keskusliitto: Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto: Toiminnanjohtaja Kirsi Ruhanen
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Viestintäpäällikkö Elina Antila
4. Kilpailun kysymysten valmistelu
Kilpailutehtävät laativa työryhmä koostuu kilpailua järjestävien tahojen edustajista.
• Finanssialan Keskusliiton edustajina: ekonomistit Pasi Sorjonen ja Olli
• Kärkkäinen, Nordea, ekonomisti Heidi Schauman Aktia, ekonomisti Veli-Matti
Mattila ja analyytikko Valtteri Vuorio FK
• HYOL ry:n edustajat: HYOL:n puheenjohtaja, Jari Aalto ja taloustiedon opettaja
Riitta Mikkola
• Taloustoimittajien yhdistyksen edustaja: Toimittaja Kirsi Turkki, Lännen Media
• Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn edustaja: Asiantuntija Sasu Heino
Työryhmä suunnittelee kilpailukysymykset ja mallivastaukset sekä alkukilpailuun että
loppukilpailun kirjalliseen ja suulliseen osaan.
Loppukilpailijat valitsee alkukilpailussa annettujen vastausten perusteella HYOL:n valitsema
opettajaraati (4 opettajaa).
Loppukilpailun kysymykset ja kilpailun suullisen osuuden arvioivat kilpailukysymyksistä
vastanneen työryhmän edustajat.
5.

Kilpailun kulku ja palkinnot
Talousguru-kilpailu on kaksiosainen. Lukioissa tapahtuvassa kilpailussa palkitaan koulun
paras kilpailuvastaus. Kilpailu järjestetään kaikissa osallistuvissa kouluissa samana
päivänä ja samaan kellonaikaan. Opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen ja
lähettää sen HYOL:n toimistoon. Palkintona koulun parhaalle on diplomi ja kilpailua
järjestävien osapuolten valitsema pieni lahja.
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Opettajaraati valitsee kaikista lähetetyistä kilpailuvastauksista 14 parasta loppukilpailuun,
joka järjestetään Helsingissä.
Talousguru-kilpailun täyttäessä 20 vuotta vuonna 2017 nostetaan juhlavuoden kunniaksi
loppukilpailun osallistujamäärä kymmenestä neljääntoista. Tämä siksi, että juhlavuoden
kilpailun tavoitteena on olla mukana Suomi 100 vuotta kokonaisuudessa. Laajentamalla
loppukilpailun osallistujien määrää ja muutettaessa hieman loppukilpailun valintaperusteita
voimistetaan kilpailun alueellista ulottuvuutta:
Loppukilpailuun valitaan opiskelijat seuraavasti:
Finalisteista viisi valitaan vanhaan tapaan pisteiden perusteella asuinpaikasta
riippumatta ja loput yhdeksän alueellisten asukasmäärien (aluehallintovirastot) perusteella.
Näistä yhdeksästä finalistista neljä valitaan Etelä-Suomen alueelta, kaksi Länsi-Suomesta,
yksi Itä-Suomesta, yksi Lounais-Suomesta ja yksi Pohjois-Suomesta (Oulun ja Lapin AVIt
yhteensä).
Loppukilpailussa on kirjallinen ja suullinen osa. Loppukilpailussa mitataan
substanssiosaamisen lisäksi sekä kirjallisia että suullisia taitoja.
Kysymykset laatinut työryhmä arvostelee loppukilpailijat ja valitsee kilpailun voittajan lisäksi
kaksi seuraavaksi tullutta kilpailijaa. Kaikki loppukilpailuun osallistuneet saavat
osallistumisestaan diplomin.
Kilpailun voittaja, vuoden Talousguru, saa rahapalkinnoksi 1 000 euroa. Sen lisäksi
kilpailijan koulu saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona toimivan tohtorin hatun. Hatun
jalustaan on kaiverrettu kaikkien kilpailussa aikaisemmin menestyneiden koulujen nimet.
Talousguru-kilpailussa toiseksi tullut kilpailija saa palkinnoksi 500 euroa ja kolmanneksi
tullut 250 euroa.
Rahapalkintojen lisäksi eri yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat kilpailussa parhaiten
menestyneille mahdollisuuden päästä oppilaitokseen sisään ilman erillistä pääsykoetta.
Mahdollisuus opiskelupaikkaan tarkistetaan vuosittain.
6. Opiskelupaikka Talousguru-kilpailun avulla
Talousguru-kilpailussa menestyneillä on mahdollisuus hakea suoraa opiskelupaikkaa
korkeakoulussa.
Kilpailussa kolmen parhaan joukkoon sijoittumisen perusteella on mahdollisuus hakea
suoraa opiskelupaikkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, Jyväskylän yliopiston
kauppakorkeakoulussa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneella on mahdollisuus hakea
opiskelupaikkaa ilman valintakoetta taloustieteen pääaineeseen ja Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulusta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmasta.
Kaikille neljälletoista Talousguru-kilpailun loppukilpailuun valitulle kilpailijalle voidaan
myöntää hakemuksesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan
tutkinnonsuoritusoikeus taloustieteen kandiohjelmaan ilman valintakoetta.
Kaikilla 14 loppukilpailuun päässeellä on myös mahdollisuus saada opiskelupaikka
Svenska handelshögskolanissa Helsingissä, mikäli he suorittavat ruotsin kielikokeen
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hyväksytysti. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt
kirjoittaa ylioppilaaksi.
Lapin ammattikorkeakoulun Kaupan ja kulttuurin osaamisalalle liiketaloustieteeseen voivat
Talousgurukilpailussa kolme parasta hakijaa saada opiskeluoikeiden ilman pääsykoetta.
Talousguru-kilpailun järjestäjät eivät osallistu yliopistojen opiskelijavalintaan. Lisätietoja saa
opiskelupaikoista.
Korkeakoulupaikat
Talousguru-kilpailun loppukilpailussa menestyneet voivat hakea pääsyä oheisiin
korkeakouluihin ja yliopistoihin ilman erillistä sisäänpääsykoetta. Korkeakoulujen käytännöt
vaihtelevat sisäänpääsyn osalta.
Aalto yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Lisätietoja: Suunnittelija Salla Mäkinen, p. 040 353 8105, salla.makinen@aalto.fi
http://www.aalto.fi/fi/studies/admissions/biz/bachelors_degree_helsinki/
Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta
Lisätietoja: Opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806,
mikko.vanhanen@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijaksi/erillisvalinnat/viksu.htm
Hanken - Svenska handelshögskolan
http://www.hanken.fi/public/viksu
Suunnittelija Sabina Eerola, p. 040 352 1388, sabina.eerola@hanken.fi, ansokan@hanken.fi.
http://www.hanken.fi/public/viksu
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Lisätietoja: Opintoasiainpäällikkö Tapio Ruokolainen, p.050 373 2134,
tapio.j.ruokolainen@jyu.fi
Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulun kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Opintopäällikkö Heli-Maija Tontti, puh: 040 190 1232
Heli.Tontti@uta.fi
https://www.uta.fi/jkk/yhteystiedot/tontti/index.html
Lapin ammattikorkeakoulu
Kaupan ja kulttuurin osaamisala, liiketalous
Lisätietoja: Kaisa Lammi, kaisa.lammi@lapinamk.fi
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7. Kilpailun voittajat 1997–2016
Talousguru 2016
Maija Löyskä
Etelä-Tapiolan lukio
Talousguru 2015
Otso Kirveskari
Kuninkaantien lukio
Talousguru 2014
Heidi Häyrynen
Etelä-Tapiolan lukio
Talousguru 2013
Opiskelija Antti Luukkanen
Helsingin normaalilyseon lukio
Talousguru 2012
Opiskelija Daniel Sazonov
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Talousguru 2011
Opiskelija Juhana Tikkanen
Ressun lukio, Helsinki
Talousguru 2010
Opiskelija Lauri Mikkola
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Talousguru 2009
Opiskelija Eero Nurmi
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Talousguru 2008
Opiskelija Eemeli Lehto
Etelä-Tapiolan lukio
Talousguru 2007 -kilpailua ei järjestetty
Talousguru 2006
Opiskelija Teemu Laitinen
Keuruun lukio
Talousguru 2005
Opiskelija Ilmari Mäkimattila
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Talousguru 2004
Opiskelija Antti Koulumies
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
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Talousguru 2003
Opiskelija Joonas Rahkola
Muhoksen lukio
Talousguru 2002
Opiskelija Pekka Kettunen
Putaan lukio, Tornio
Talousguru 2001
Opiskelija Tiina Kanninen
Sammon lukio, Tampere
Talousguru 2000
Opiskelija Pekko Tonteri
Kouvolan Lyseon lukio
Talousguru 1999
Opiskelija Ilmari Piela
Helsingin normaalilyseo
Talousguru 1998
Opiskelija Tuomas Piirtola
Jyväskylän normaalikoulun lukio
Talousguru 1997
Opiskelija Matti Leppänen
Rovaniemen Lyseonpuiston lukio
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8. Kilpailun järjestäjätahot

Finanssialan Keskusliitto
Finanssialan Keskusliitto (FK) on pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä,
sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia edustava etujärjestö. Osa jäsenistä hoitaa
lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia.
FK:n tavoitteena on turvata jäsenille hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas
maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi liitto edistää vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskusliittoon kuuluu noin 400 finanssialan yhtiötä, joiden palveluksessa työskentelee
yhteensä noin 42 000 työntekijää. Käytännössä jokainen suomalainen yritys ja kuluttaja on FK:n
jäsenyhtiöiden asiakas. Talousguru-kilpailun avulla FK haluaa edistää finanssilukutaitoa yhteistyössä
useiden tahojen kanssa.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948 perustettu palvelu- ja
edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja
pedagoginen kehittäminen. Liitolla on noin 1400 jäsentä.
HYOL on mukana Talousguru-kilpailun järjestämisessä, sillä se haluaa tukea taloustietoa opettavia
opettajia ja motivoida aineesta kiinnostuneita opiskelijoita.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo, selvittää ja ratkoo kuluttajien kysymyksiä ja
ongelmatilanteita finanssiasioissa. Finanssialalla toimivaan organisaatioon kuuluvat neuvontatoimistona
toimiva Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta.
FINE haluaa lisätä kuluttajien tietoja ja taitoja erityisesti talousasioissa ja nostaa niitä esiin erilaisten
kilpailujen ja oppaiden avulla myös kouluissa.

9 (9)

Siikala Kristiina

Kilpailua tukevat
Taloustoimittajat ry

Taloustoimittajat ry toimii jäsentensä keskustelufoorumina journalistisissa ja talouselämän
kysymyksissä.
Taloustoimittajien yhdistys toimii ammatillisena yhdyssiteenä ammatissa toimiville suomalaisille
taloustoimittajille. Yhdistys myös edistää ammatillista koulutusta ja keskinäistä yhteydenpitoa sekä
keskustelua talouselämän aiheista. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lehdistössä, uutistoimistossa,
radiossa tai televisiossa päätoimisesti talousasioita käsittelevä journalisti.

Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Lukiolaisten Liitto - SLL on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu SLL on 50 000
jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.

