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KKV:n oppimisen palvelut edistää osaamista
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Oman talouden 
suunnittelu ja 
taloudellinen 
varautuminen

Arjen 
rahankäyttö

Hankinnat
Luotonotto

Oman talouden
suunnittelu ja
taloudellinen
varautuminen



Kuluttajansuojan opetussisällöt 
talousosaamisen osa-alueissa

Arjen rahankäyttö - > 
sopimusten hallinta, 
virhetilanteet, hyvitys

Oman talouden suunnittelu ja 
taloudellinen varautuminen -> 
mainonnan tunnistettavuus, 
sopimusten hallinta

Hankinnat - > myyjän 
tiedonantovelvollisuus, 
sopimukset
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Säästäminen

Sijoittaminen/omistaminen

Luotonotto - > sopimusehdot, 
mainonnan tunnistettavuus, 
luotonhinta

Vakuuttaminen (ml. 
työeläkevakuuttaminen)
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Myyjänvastuupolku tukee yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa 
ja auttaa saavuttamaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita 

Kuvio: Yrittäjyyskasvatuksen 
tavoitteet. Suomen yrittäjät 
2018

Kuvio:
Myyjänvastuupolku. 
KKV 2021

Myyjänvastuun 
oivaltaminen lisää 
taloudellista osaamista
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Avattu 15.3.2022 
www.kkv-kampus.fi



KKV Kampus vastaa 
ajankohtaisiin 
osaamistarpeisiin ja 
auttaa kehittämään 
kuluttajansuojaan 
liittyvää osaamista
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Digitalisoituvassa kaupankäynnissä tarvitaan uudenlaista osaamista, 
mutta myös osaamistason ja koulutustason nostoa. 

• Tavoitteenamme on osaavat yrittäjät ja tietoisemmat kuluttajat. 

• Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa ja osaamista on pystyttävä 
päivittämään ajasta ja paikasta riippumatta.  

• KKV Kampus vastaa jatkuvan oppimisen haasteeseen. 
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Käyttäjäymmärrys, 
koulutusjärjestelmä ja 
osaamisjärjestelmä

Sopivan menetelmän/
menetelmien valinta

Esim. Sisällön tuotanto, 
oppimismuotoilu

Sisällön tuotannon käsikirja 
-> prosessin dokumentointi

Sidosryhmäyhteistyön 
tavan valinta

Tavoitteen asettelu, 
Osaamishaasteet, 
ongelman/haasteen 
tunnistaminen

Jatkuva 
Käyttäjäpalaute

Suunnitelmalliset kokeilut 
&pilotoinnit, 
yhteiskehittäminen

Vaikuttavuuden arviointi ja 
uusien haasteiden 
tunnistaminen

Mittareiden määrittely

KKV Kampuksen käyttäjät mukana kehittämässä

Ongelman rajaus, 
muutostavoite

Ideointi, 
jatkokehittäminen, 
formaatit

TUTKI MÄÄRITTELE KEHITÄ TOIMITA

Esituotanto: ONGELMAN 
MÄÄRITTÄMINEN

Jälkituotanto ja julkaisu: RATKAISUN 
MÄÄRITTÄMINEN

RAJAUS JA VALINTA



KKV Kampuksen mikrokurssit soveltuvat 
moneen käyttöön

• Henkilöstökoulutuksissaan käyttävällä 
yrityksellä on mahdollisuus lisätä 
kyvykkyyttään kuluttajansuojan 
toteuttamisessa omassa 
liiketoiminnassaan.   

• Työntekijällä/ammattilaisella on 
mahdollisuus uudistaa kuluttajansuojan 
osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä 
kehittyminen, yrittäjyys tai työllistyminen 
uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen 
olisi mahdollista

• KKV Kampusta voi käyttää niin 
yleissivistävän kuin ammatillisen toisen-
asteen ja ammatillisen korkea-asteen 
koulutuksessa. 

• Kursseja opetuksessaan käyttävä 
opettaja ja kouluttaja tarjoaa 
oppijoilleen innostavia ja motivoivia 
harjoituksia kuluttajansuojalain 
noudattamisesta kuluttajakaupassa. 
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Kampus tarjoaa:

1.Ajankohtaista ja päivitettyä aineistoa ja 
ilmiöitä niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta
2. Opiskelu onnistuu ajasta ja paikasta 
riippumatta
3. Aineisto huomioi monenlaiset oppijat 
(visuaalisuus, videot, monipuoliset tehtävät)
4.Tarjonta kasvaa jatkuvasti
5. Rekisteröitymällä käyttäjäksi pystyt 
seuraamaan suorituksiasi ja opintojen 
etenemistäsi.
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Tervetuloa KKV 
Kampukselle!

Valpuri Kurppa, valpuri.kurppa@kkv.fi
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