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Linkkikokoelma - Talouslukutaito 

Non-exhaustive lista! 

1 Opetusmateriaali 

https://www.consumerclassroom.eu/fi - Consumer Classroom on tieto-

pankki, joka sisältää kuluttajakasvatukseen tarkoitettuja opetusaineistoja 

EU-maista. Sivusto tarjoaa interaktiivisia työvälineitä, joilla voi suunnitella 

ja jakaa oppitunteja muiden opettajien ja oppilaiden kanssa. 

 

http://www.rahamuseo.fi/fi/ - Suomen Pankin Rahamuseon sivuilla pelejä 

ja materiaalia opettajille 

 

https://omaonni.fi/ - Oma Onni on internetissä toimiva verkko-oppimis-

ympäristö, joka opettaa nuorille oman talouden hallintaa. 

 

https://zaldo.fi/ - Zaldo on nuorille suunnattu ja innostava oppimisympä-

ristö oman talouden hallinnasta. Zaldon on tuottanut Nuori Yrittäjyys ry. 

 

https://www.tat.fi/ - Taloudellinen tiedotustoimisto, tarjolla useita erilai-

sia oppimiskokonaisuuksia nuorille talouteen liittyen 

 

http://www.euro.fi/ - Suomen Pankin Eurokampus -sivusto kouluille ja 

nuorille 

 

http://www.hyol.fi/ - Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto kokoaa 

materiaalia, mukana Talous tutuksi -koulutuksissa 

 

https://www.verokampus.fi/ - Verokampus on Verohallinnon vero-opetus-

sivusto 15–25-vuotiaille. Verokampus on paitsi tiedonlähde nuorille myös 

tieto- ja opetusmateriaalipankki opettajille. 

 

https://www.onnistuyrittajana.fi/työkalut - Työkaluja ja laskureita liiketoi-

minnan kannattavuuden laskemiseen ja suunnitteluun. Soveltuu lukioon ja 

korkeakouluun 

 

https://www.consumerclassroom.eu/fi
http://www.rahamuseo.fi/fi/
https://omaonni.fi/
https://zaldo.fi/
https://www.tat.fi/
http://www.euro.fi/
http://www.hyol.fi/
https://www.verokampus.fi/
https://www.onnistuyrittajana.fi/työkalut
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2 Talousosaamista tukevat pelit 

http://www.controlyourmoney.fi/ - Hallitse rahasi on interaktiivinen oh-

jelma, joka opettaa 10-12-vuotiaille ja 13-15-vuotiaille rahankäyttöä ja 

oman talouden hallintaa. 

 

http://www.euro.fi/finanzity/index.html - Finanzity on peli, jonka tavoit-

teena on lisätä pelaajan tietämystä keskuspankin toiminnasta, oman talou-

den hallinnasta ja muista talouteen liittyvistä asioista 

 

http://www.euro.fi/multimedia/fi/rahajahintavisa/rahajahintavisa.html - 

15─19 -vuotiaille suunnattu monivalintavisa rahasta, joka tarjoaa vastauk-

sen antamisen jälkeen lisätietoa aiheesta. 

 

http://www.rahalaakso.fi/ - 5–9 -vuotiaille suunnattu peli matematiikan 

sekä raha- ja talousasioiden opetteluun. Pelissä opetellaan muun muassa 

rahan ansaitsemiseen ja kuluttamiseen sekä perheen menoihin liittyviä asi-

oita. 

 

http://www.virtuaalikunta.net/fi/opettajalle/tutustu - Pelissä rakennetaan 

kuvitteellisen Lykkylän kunnan palveluita rajatulla budjetilla. Pelin avulla 

nuori pääsee pohtimaan ja vertailemaan eri päätösten ja valintojen seu-

rauksia. 

 

https://www.planago.com/moneyflowchallenge/ - Money Flow Challenge 

on 15-20 vuotiaille nuorille suunniteltu peli, joka tarjoaa täysin uudenlai-

sen ja hauskan tavan oppia tekemisen ja kokeilemisen kautta omaan henki-

lökohtaiseen taloudenhoitoon liittyviä asioita. 

 

3 Talousosaamista tukevat kilpailut 

http://www.finanssiala.fi/talousguru - Talousguru on valtakunnallinen lu-

kiolaisten taloustietämystä mittaava kilpailu. Lisäksi nuoria haastetaan 

pohtimaan rahankäyttöään myös #Tubetatonni-videoblogikilpailulla. 

 

https://www.generationeuro.eu/ - EKP:n järjestämän Generation €uro –

kilpailun tavoitteena on auttaa keskiasteen opiskelijoita ymmärtämään ra-

hapolitiikkaa ja hahmottamaan sen vaikutusta talouteen. 

 

http://www.controlyourmoney.fi/
http://www.euro.fi/finanzity/index.html
http://www.euro.fi/multimedia/fi/rahajahintavisa/rahajahintavisa.html
http://www.rahalaakso.fi/
http://www.virtuaalikunta.net/fi/opettajalle/tutustu
https://www.planago.com/moneyflowchallenge/
http://www.finanssiala.fi/talousguru
https://www.generationeuro.eu/
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http://www.hyol.fi/kilpailut/taloustaitokilpailu/ - HYOL ja OP käynnistä-

vät yhteistyönä uuden peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun Ta-

loustaitokilpailun, joka toteutetaan ensimmäisen kerran keväällä 2018. 

 

4 Neuvoja ja työkaluja oman talouden hallintaan 

https://www.kkv.fi/raha-asiat - Toimintaohjeita omien raha-asioiden hal-

lintaan. Tietoa muun muassa oman talouden suunnittelusta, maksamisesta 

sekä maksuvaikeuksien selvittämisestä. 

 

http://www.kuluttajaliitto.fi/ - Kattavasti kaikkea oman talouden hallin-

taan liittyvää 

 

https://www.martat.fi/marttakoulu/omat-rahat/ - Tältä sivustolta löydät 

ohjeita taloutesi suunnitteluun ja säästämiseen. Löydät vastauksia myös, 

miten pitää toimia, jos rahat eivät riitä. 

 

http://www.nal.fi/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/ - Nuorisoasun-

toliitolla nuorten asumisen ja oman talouden hallinnan tietopaketti 

 

https://www.takuusaatio.fi/ - Työvälineitä raha-asioiden hallintaan, hen-

kilökohtaista neuvontaa, nuorten talousneuvonnan verkoston suunnittelu 

 

https://www.fine.fi/ - FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvo-

paperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Oppaita, vertailuja ja tietopa-

ketteja vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioista. 

 

https://penno.fi/home - Työkalu yksinkertaiseen rahanhallintaan.  

 

https://www.planago.com/ - Apua oman talouden suunnitteluun sekä 

omien tulojen ja menojen budjetointiin 

 

http://maksumyohassa.fi/ - Tietoa myöhästyneestä maksusta 

 

https://www.korttiturvallisuus.fi/ - Maksukorttien kanssa tekemisissä ole-

vien tahojen ylläpitämä sivusto, jossa on runsaasti vinkkejä ja ohjeita mak-

sukortin turvalliseen käyttöön ja hallinnointiin. 

 

http://vakuutuskorvaukset.fi/etusivu - Tietoa työkyvyttömyyden aiheutta-

mista korvauksista ja työkyvyttömän oikeuksista 

http://www.hyol.fi/kilpailut/taloustaitokilpailu/
https://www.kkv.fi/raha-asiat
http://www.kuluttajaliitto.fi/
https://www.martat.fi/marttakoulu/omat-rahat/
http://www.nal.fi/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/
https://www.takuusaatio.fi/
https://www.fine.fi/
https://penno.fi/home
https://www.planago.com/
http://maksumyohassa.fi/
https://www.korttiturvallisuus.fi/
http://vakuutuskorvaukset.fi/etusivu
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5 Hankkeita ja projekteja 

http://muntalous.fi/ - Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten pa-

rissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja 

julkishallinnon toimijoita. Tavoitteenamme on edistää nuorten taloudel-

lista lukutaitoa sekä ehkäistä talousongelmia. 

 

https://www.hdl.fi/blog/2018/01/09/taloustaitohanke/ - Taloustaito-

hanke kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja. Pankkien koulu-

tetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita. Toimintamal-

leina ovat nuorten ryhmille suunnatut taloustaito-opetuskokonaisuudet 

sekä kahdenkeskinen yksilömentorointi. 

 

https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/talouskasvatus/ - Ma-

teriaalia nuorille suunnattuihin talouskasvatus-hankkeisiin 

 

https://www.globalmoneyweek.org/ - GMW, a CYFI initiative, is an annual 

financial awareness campaign built to inspire children and young people to 

learn about money matters, livelihoods and entrepreneurship. 

 

http://www.ebf.eu/european-platform-for-financial-education-launched/ 

- The initiative aims to promote the need for financial education and to 

boost financial literacy in Europe, particularly among young people and 

entrepreneurs. It also seeks to encourage EU-level leadership in this field. 

 

6 Tietopaketteja 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/ - OECD tarjoaa tietopa-

ketteja ja kehikkoja talousosaamisen mittaamista varten 

 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Pages/Default.aspx - 

Finanssivalvonta on koonnut näille sivuille tietoa niin pankkipalvelujen 

käyttäjille, vakuutusasiakkaille, säästäjille kuin sijoittajillekin. Tarjolla on 

tietoa erilaisista finanssimarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista 

 

http://www.porssisaatio.fi/opetus/ - Oppaita sijoittamiseen liittyen 

 

http://muntalous.fi/
https://www.hdl.fi/blog/2018/01/09/taloustaitohanke/
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/talouskasvatus/
https://www.globalmoneyweek.org/
http://www.ebf.eu/european-platform-for-financial-education-launched/
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Pages/Default.aspx
http://www.porssisaatio.fi/opetus/
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http://www.finanssiala.fi/pankkiturvallisuus/Sivut/default.aspx - Finans-

sialan pankkiturvallisuus-sivuille on koottu tietoa turvallisesta verkkoasi-

oinnista, tietoturvasta ja toimenpiteistä väärinkäytösten torjumiseksi sekä 

toimista ongelmatilanteissa.  

 

https://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/Verotietoa-nuorille/ - Nuo-

rille suunnattu verotuksen tietopaketti 

 

http://minedu.fi/etusivu - Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa 

osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopoli-

tiikasta 

 

7 Artikkelit ja oppaat 

http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-con-

tent/uploads/2014/09/kalmi.pdf - Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki 

Panu Kalmi, 2013, Kansantaloudellinen aikakauskirja 

 

http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-con-

tent/uploads/2016/03/kalmi_ruuskanen.pdf - Suomalaiset pärjäävät ta-

loudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin 

maihin, Kalmi, Ruuskanen, 2016, Kansantaloudellinen aikakauskirja 

 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-

financial-education-policy-handbook.htm - OECD, 2015, National Strate-

gies for Financial Education: OECD/INFE Policy Handbook 

 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/core-competencies-fra-

meworks-for-financial-literacy.htm - OECD, 2016, Core competencies fra-

meworks on financial literacy 

 

http://www.oecd.org/g20/g20-oecd-report-on-ensuring-financial-educa-

tion-and-consumer-protection-for-all-in-the-digital-age.htm - OECD, 

2017, Ensuring financial education and consumer protection for all in the 

digital age  

 

http://muntalous.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuoret-ja-talousosaa-

minen_Kuluttajatutkimuskeskus-2012_Raijas-Uusitalo.pdf - Nuoret ja ta-

lousosaaminen, Anu Raijas, Outi Uusitalo, 2012, Kuluttajatutkimuskeskus 

 

http://www.finanssiala.fi/pankkiturvallisuus/Sivut/default.aspx
https://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/Verotietoa-nuorille/
http://minedu.fi/etusivu
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/09/kalmi.pdf
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2014/09/kalmi.pdf
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/kalmi_ruuskanen.pdf
http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/kalmi_ruuskanen.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strategies-for-financial-education-policy-handbook.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/core-competencies-frameworks-for-financial-literacy.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/core-competencies-frameworks-for-financial-literacy.htm
http://www.oecd.org/g20/g20-oecd-report-on-ensuring-financial-education-and-consumer-protection-for-all-in-the-digital-age.htm
http://www.oecd.org/g20/g20-oecd-report-on-ensuring-financial-education-and-consumer-protection-for-all-in-the-digital-age.htm
http://muntalous.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuoret-ja-talousosaaminen_Kuluttajatutkimuskeskus-2012_Raijas-Uusitalo.pdf
http://muntalous.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuoret-ja-talousosaaminen_Kuluttajatutkimuskeskus-2012_Raijas-Uusitalo.pdf
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http://epub.lib.aalto.fi/pdf/hseother/Aalto_Report_BE_2012_001.pdf - 

The Role of Banks in Promoting Young People’s Financial Capabilities, Uu-

sitalo, Raijas ja Kapanen, 2014, The Future of Banking Services, Allto Uni-

versity publication series 1/2012 

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152342/Nuorten_ta-

lousosaamisen_edistaminen.pdf?sequence=1 - Nuorten talousosaamisen 

edistäminen, opas toimijoille, Liisa Peura-Kapanen, 2012, Kuluttajatutki-

muskeskus 

 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152339/Nuorten_ta-

lousosaamisen_testin_kehittaminen.pdf?sequence=1 - Nuorten talous-

osaamisen testin kehittäminen, Anna-Riitta Lehtinen, 2012, Kuluttajatut-

kimuskeskus 

 

http://voxeu.org/article/helping-people-make-better-financial-decisions-

insight-empowerment - Helping people make better financial decisions: 

From insight to empowerment, Romesh Vaitilingam, 2017, Vox 

 

 

 

 

 

 

http://epub.lib.aalto.fi/pdf/hseother/Aalto_Report_BE_2012_001.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152342/Nuorten_talousosaamisen_edistaminen.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152342/Nuorten_talousosaamisen_edistaminen.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152339/Nuorten_talousosaamisen_testin_kehittaminen.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152339/Nuorten_talousosaamisen_testin_kehittaminen.pdf?sequence=1
http://voxeu.org/article/helping-people-make-better-financial-decisions-insight-empowerment
http://voxeu.org/article/helping-people-make-better-financial-decisions-insight-empowerment

