
  

 
Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa 7–29-vuotiaille nuorille – tekemällä oppien.  

nuoriyrittajyys.fi    @NuoriYrittajyys    #NuoriYrittäjyys 

Annan tarina 
Tehtävänanto: Lue läpi Annan tarina ja valmistaudu 
vastaamaan opettajan esittämiin kysymyksiin. 
 
Tapaa Anna 
Niin kauan kuin Anna muistaa, on hän halunnut olla sairaanhoitaja. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna on nyt 26-vuotias ja työskentelee sairaanhoitajana. Miten hän sen teki? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Annan tavoitteet 
• Lyhyen aikavälin tavoite: Työskennellä lukion aikana ja säästää rahaa 

tulevia opiskelua varten 

• Keskipitkän aikavälin tavoite: Päästä opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja 
työskennellä samaan aikaan osa-aikaisena 

• Pitkän aikavälin tavoite: Saada työpaikka sairaanhoitajana 

”Se vaati sinnikkyyttä ja pitkää pinnaa. 
Uskon, että salaisuuteni oli, että tein 
suunnitelman hyvissä ajoin ja pidin siitä 
kiinni tilanteessa kuin tilanteessa. 

 

”Pidän ihmisten auttamisesta.  
Kun olin pieni käytin aina kaikki kodin 
laatikoista löytämäni laastarit hoitaakseni 
ihmisten haavoja. Oli haavoja oikeasti tai ei. 
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Annan haasteet 

 

• ” Opiskellessani sairaanhoitajaksi, ystäväni kävivät perjantaisin ulkona 
syömässä ja elokuvissa. Minulla oli tiukkaa rahasta. Olisin kovasti halunnut 
mennä ja tuhlata huolettomasti rahaa viikonloppuisin mutta tiesin, että olisin 
ongelmissa, kun tulisi kuukauden laskujen ja uusien kurssikirjojen maksamisen 
aika. Kävin ulkona ja pidin hauskaa ystävieni kanssa… mutta olin vain tarkkana, 
ettei se mennyt överiksi.

Halut vs. tarpeet

• ” Tärkein asia tavoitteiden saavuttamisesta, jonka olen tähän saakka oppinut: 
kulutan rahani aina ensin paperilla kirjoittamalla budjetin. Kuukauden alussa 
kirjoitan muistiin kaikki asiat, joita minun tulee maksaa tai hankkia. Lisäksi 
kirjaan, kuinka paljon kukin asia maksaa. Osa maksuista ovat pysyviä 
kuukaudesta toiseen esimerkiksi asunnon vuokra. Mutta osa kuluista ovat 
sellaisia, että niitä on hankalampi ennustaa, kuten ruokaostoksien tekeminen. 
Määrittelen itselleni, joka kuukausi tietyn budjetin käytettäväksi eri osa-
alueille ja pidän huolen, että pysyn myös siinä. Usko minua, budjetin 
noudattaminen on se hankalin asia! Huomasin, että kolmen kuukauden 
budjetin noudattamisen jälkeen se tuli luonnolliseksi osaksi talouden 
suunnittelua. 

Budjetti

• ” Lukion jälkeen tein töitä lähiruokakaupassa. Eräänä päivänä pomoni tuli 
kysymään, että haluaisinko vuoropäälliköksi. Tämä todella pysäytti minut ja 
laittoi minut miettimään, mitä elämältäni haluan. Vuoropäällikkönä oleminen 
kuulosti mahtavalle. Enemmän rahaa ja paremmat edut… Kuka nyt ei niitä 
haluaisi? Mutta minulla oli unelma, että valmistun sairaanhoitajaksi ja tiesin, 
että missä olin hyvä. Olin todella hyvä auttamaan ja huolehtimaan ihmisistä 
kun he tarvitsivat apua eniten. Onneksi pystyin pitämään kiinni työssäni 
lähikaupassa sairaanhoitoja opiskelujeni ajan. Valitsen sen polun, jota arvostin 
enemmän.

Arvojen määrittäminen


