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Verkoston jäsenen kirje: ”Consumer Classroom – yhteiseurooppalainen
materiaalipankki ja verkkoyhteisö
Consumer Classroom -projektin toinen vaihe on käynnistynyt ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimii
hankkeessa kansallisena partnerina. Consumer Classroom -sivusto kuuluu EU:n Kuluttajapoliittisen ohjelman
2014–2020 tavoitteissa esiteltyihin hankkeisiin.
Consumer Classroom on ensijaisesti EU:n laajuinen tietopankki kuluttajatietojen ja -taitojen opetukseen ja
opetuksen kehittämiseen. Lisäksi sivustolle on kehitetty interaktiivisia ja yhteistoiminnallisia työvälineitä,
joiden tavoitteena on, että opettajat ja asiantuntijat pääsevät keskustelemaan ja kehittämään opetusta
yhdessä. Interaktiivinen Consumer Classroom tarjoaa kouluille ja opettajille monipuolisia materiaaleja
kuluttajakasvatukseen eri teemoista, työkalusovelluksen tuntisuunnitelmien tekoon sekä mahdollisuuden
kansainväliseen yhteistyöhön muiden EU:n Consumer Classroom -hankkeessa mukana olevien maiden
kanssa.
Aineistopankkia kerätään
Consumer Classroom on luotu opettajien yhteisösivustoksi ja siitä on kieliversiot eri maille.
Mielenkiintoisesta tietopankista löytyy eri EU-maiden kuluttajakasvatuksen aineistoja, suomenkielinen
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sivusto on työn alla. KKV kerää suomalaiset aineistot ja lähettää niistä tiedot EU:lle. Kuluttaja- ja
talouskasvatuksen toimijoille lähetään pyyntö ja lomakkeet projektin vetäjien annettua KKV:lle tarkemmat
ohjeet aineistojen keruuta varten. Tavoitteena on osallistua kattavan materiaalisivuston luomiseen
kuluttajakasvattajille yhteiseurooppalaisen pohjan ja toimintamallin mukaan.
KKV:n opettajalle-sivustolta löytyy kuluttaja- ja talouskasvatuksen aineistoa.
Lisätietoja:
Taina Mäntylä
Ylitarkastaja
puh. 029 505 300
taina.mantyla@kkv.fi

Mun talous -verkoston kannanotto kansanedustajille
Mun talous -tiimi lähetti verkoston puolesta nuorten ylivelkaantumista koskevan ehdotuksen kaikille uusille
kansanedustajille. Edustajia heräteltiin huomioimaan kasvava tarve nuorten talouslukutaidon kohentamiseksi.
Viestissä Mun talous -verkosto esittää kansallisen talouslukutaidon strategian sisällyttämistä
hallitusohjelmaan 2015–2019.
Lue kannanotto täältä.

Ei vakuutusta, ei kotia – myös maksuhäiriömerkinnän saanut nuori tarvitsee
kotivakuutuksen
Mun talous -verkoston Asuminen ja talousosaaminen -työryhmä järjesti maaliskuussa keskustelutilaisuuden
kotivakuutuksesta ja sen myöntämisestä maksuhäiriöisille nuorille. Paikalla oli kokemusasiantuntijoita sekä
vakuutusyhtiöiden, FINEn, Finanssivalvonnan ja Mun talous -verkoston edustajia. Rennossa tilaisuudessa
esiteltiin lyhyesti hyviä käytäntöjä ja keskusteltiin aiheesta ratkaisukeskeisesti. Tarkoituksena oli edistää eri
osapuolten välistä vuoropuhelua, mahdollistaa uusia yhteistyöavauksia ja tuoda näkökulmia aiheesta
julkaistavalle kannanotolle. Lue lisää tilaisuudesta täältä.
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FINE teki ohjeistuksen maksuhäiriömerkinnän vaikutuksista vakuutus- ja
pankkiasiointiin
Maksuhäiriömerkintään liittyvät kysymykset ovat päivittäisiä Mun talous -verkoston aktiivijäsenen FINEn
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa, koska merkintä vaikeuttaa vakuutus- ja pankkiasioiden hoitoa. Usein jo
luottotietonsa menettänyt asiakas kysyy neuvoa kotivakuutuksen tai auton kaskovakuutuksen saamiseen.
Merkintä ei aina ole ehdoton este vakuutusten myöntämiselle, mutta vakuutusyhtiö voi käyttää sitä
perusteena vakuutushakemuksen hylkäämiselle. Merkintä voi myös estää verkkopankkitunnusten saamisen,
mutta jokaisella on lailla turvattu oikeus saada tili ja maksukortti.
FINEn edustajat osallistuivat Mun talous -verkoston järjestämään Nuorten maksuhäiriömerkinnät ja
kotivakuutuksen saaminen -tilaisuuteen maaliskuussa. Tilaisuuden ja asiakaskuntansa kysymysten
innoittamana FINE laati Maksuhäiriömerkinnän vaikutus vakuutus- ja pankkipalveluihin -julkaisun, josta nuori
voi lukea, kuinka toimia, jos on maksuhäiriömerkintöjä ja hakee vapaaehtoista vakuutusta.

Terveiset Mun talous -verkoston vaalitreffeiltä
Mun talous -verkosto järjesti huhtikuun 9. päivä PUHU RAHASTA – nuorten ja kansanedustajaehdokkaiden
vaalitreffit. Tilaisuus kokosi Helsingin Walkers-talolle nuoria äänestäjiä, kansanedustajaehdokkaita sekä Mun
talous -verkoston jäseniä keskustelemaan rennossa hengessä rahasta, pienemmistä ja suuremmista arjen
taloushaasteista sekä niistä selviämisestä. Tilaisuuden juonsi Basso-radiosta ja YleX:ltä tuttu Renaz
Ebrahimi, ja paikalla oli ehdokkaita kaikista suurimmista puolueista.
Lisää vaalitreffien kulusta ja ehdokkaiden keinoista nuorten talousosaamisen parantamiseksi voit lukea täältä.
Pääset myös tutustumaan ehdokkaiden vaalilupauksiin, eli velfieihin Mun talouden Facebookissa ja
Instagramissa, #puhurahasta #muntalous #vaalitreffit #vaalilupaus #vaalit2015.

Suosittu Olipa kerran velka -koulutus järjestettiin kolmatta kertaa
Olipa kerran velka – asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta -koulutus järjestettiin
kolmannen kerran huhtikuussa Helsingissä.
Voit lukea lisää koulutuksen sisällöistä täältä.
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Mun talous -kommentoi lukion opetussuunnitelmaa
Tällä hetkellä valmistellaan lukion uutta opetussuunnitelmaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2015
loppuun mennessä. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016.
Valmisteltavan suunnitelman luonnoksia oli mahdollista kommentoida opetushallituksen verkkosivuilla. Mun
talous -tiimi otti suunnitelmaan kantaa Mun talous -verkoston puolesta. Kommentissa toimme esiin, että
arjen taloudenhallinnan näkökulma pitäisi huomioida yhteiskuntaopin oppiaineen sisällöissä nykyistä
enemmän. Painotimme kommentissa myös, että taloudenhallinnan taitojen opettelua olisi hyvä ja luonteva
tuoda myös muiden oppiaineiden yhteyteen.
Voit lukea koko kommentin täältä.

Takuu-Säätiön Kysy rahasta -chatista uskalletaan hakea apua matalalla kynnyksellä
Kysy rahasta -chat on Takuu-Säätiön uudehko neuvontachat, joka auttaa raha-asioiden painaessa mieltä.
Lokakuussa avatussa chatissa on vuodenvaihteen jälkeen käyty noin 250 keskustelua.
Yllättävän monessa keskustelussa asiakas on kertonut, että kynnys hakea apua talousongelmiaan on korkea.
Chatin suurimpana hyötynä Takuu-Säätiössä on koettu se, että kynnys hakea apua madaltuu. Asiakas saa
kertoa keskustelussa itsestään ja tilanteestaan juuri sen verran kuin kokee sopivaksi. Monelle ihmiselle chat
on ollut paikka, jossa rahahuolista ja veloista on ensimmäisen kerran voinut puhua. On ollut todella
palkitsevaa saada auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat kantaneet velkataakkansa aiemmin aivan yksin. Palautteen
antajista yli kolmannes kertoo saaneensa keskustelussa purkaa omia pelkojaan ja saaneensa motivaatiota
tilanteen selvittelyyn.
Suurin osa keskustelijoista hakee apua ja neuvoja siihen, miten selviytyä velkojen kanssa. Lähes kaikki
keskustelut sisältävät myös taloudenhallinnan kysymyksiä. Myös yksittäisiä kysymyksiä esitetään ahkerasti,
esimerkiksi koskien perinnän kuluja tai ulosoton taulukkomaksuja.
Neuvontachat on käynnistetty osana Mun talous -hanketta ja sillä toivotaan tavoitettavan erityisesti nuoria
aikuisia. Tähän mennessä vajaa neljännes keskustelijoista on ollut alle kolmekymppisiä, joten olemme
iloinneet siitä, että nuoret aikuiset ovat löytäneet palvelun. Erityiskiitos chatin mainostamisesta Mun talous verkoston jäsenille!
Kysy rahasta -chat on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–15.
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Mun talouden tutkimus- ja osaamispankki
Olemme Mun talous -hankkeessa perustamassa verkkosivuillemme tutkimus- ja osaamispankkia.
Tutkimuspankkiin kootaan nuorten taloudenhallinnan aihetta palvelevia tutkimusaihioita, joita voidaan
käyttää esimerkiksi korkeakoulujen lopputöiden aiheina. Tutkimuspankkia käytetään myöhemmin myös
opinnäytetöiden ja tutkimusten julkaisukanavana. Kaipaamme Mun talous -verkoston jäseniltä ideoita
aiheista, joista tarvitaan uutta tutkimustietoa. Nuorten taloudenhallintaan liittyviä tutkimusaiheita voi
ehdottaa matalalla kynnyksellä.
Kaikilla Mun talous -verkoston jäsenillä on omia erityisosaamisalueitaan nuorten taloudenhallinnan alalla.
Tutkimuspankin lisäksi ideana on koostaa Mun talous -verkoston jäsenistä osaamispankki, jonka avulla
ammattilaiset ja esimerkiksi media osaa löytää oikeat ja asiantuntevat tietolähteet. Osaamispankin
perustamista varten kysymme teiltä, mitä erityisosaamista organisaationne pystyy tarjoamaan jaettavaksi.
Kyselyssä tiedustelemme lisäksi vastaajan organisaatiota, jotta osaamme yhdistää erityisosaamisalueen
oikeaan organisaatioon ja kysymään tarvittaessa lisätietoja.
Mikäli et ole vielä vastannut lähettämäämme kyselyyn, voit tehdä sen täällä.
Lisäinformaatiota opinnäyte- tai tutkimusyhteistyön käynnistämisestä saat projektikoordinaattori Paula
Paloheimolta (paula.paloheimo@takuu-saatio.fi, 050 595 9256).

Seuraa Mun taloutta Facebookissa ja Instagramissa!
Mun talous -verkoston Facebook-sivuilla julkaistaan nuoriin ja omaan talouteen liittyviä ajankohtaisia uutisia
ja kirjoituksia sekä verkoston tulevia tapahtumia. Käy tykkäämässä Mun talous -verkoston FB-sivuista ja jaa
sivua eteenpäin myös työyhteisössäsi. Linkki Facebookiin löytyy myös Mun talous -verkoston verkkosivuilta.
Facebookin lisäksi Mun talous on nyt myös Instagramissa!

Lähetä meille uutiskirjeisiin liittyvää palautetta
Otamme mielellämme vastaan juttu- ja kehitysehdotuksia uutiskirjettä koskien. Voit lähettää ehdotuksesi
projektityöntekijä Ville Kujanpäälle (ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252).
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