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I. Johdanto

Kuluttajien talouslukutaito on yhä tärkeämpää. Mietintöluonnoksessa esittelijä kehottaa 
Euroopan komissiota toteuttamaan konkreettisia toimia ja aloitteita Euroopan kansalaisten 
taloustietoisuuden parantamiseksi kaikilla taloushallinnon osa-alueilla eli varojen 
hallinnoinnissa, luotonhallinnassa, säästämisessä ja sijoittamisessa.

On korostettava, että Euroopan unionissa on maita, jotka ovat saaneet paljon aikaan 
talousvalistuksen alalla ja joissa hyvät käytännöt ovat vakiintuneet. Unionissa on kuitenkin 
myös maita, joissa vastaavaa koulutusta ei yksinkertaisesti ole edes olemassa.

II. Talousvalistuksen merkitys

Rahoitusmarkkinat ovat nykyään erittäin dynaamisia, nopeasti kehittyviä ja alati 
mutkikkaampia. Uusia ja yhä monimutkaisempia palveluja kehitetään jatkuvasti. 
Rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuiset ja sääntely on poistettu niiltä osittain. Myös uusia 
jakelukanavia on kehitetty rahoitustuotteita ja -palveluja varten.

Toisaalta myös ihmisten taloudelliset tarpeet ovat monipuolistuneet. Monissa jäsenvaltioissa 
valtion rahoittamia sosiaaliturvajärjestelmiä on karsittu, odotettu elinikä on noussut ja 
elintavat muuttuneet (työtilanteen muutokset ovat yleistyneet, samoin myös avioerot), minkä
vuoksi omaa taloutta on hoidettava tarkasti ja eläketurvan järjestämiseen on kiinnitettävä 
suurempaa huomiota.

Lisääntynyt monimutkaisuus johtaa kuitenkin usein haitallisiin vaikutuksiin. Valitettavasti 
mitä monimutkaisemmat rahoitusmarkkinat ovat, sitä enemmän ymmällään ovat asiakkaat, 
jotka eivät täysin ymmärrä rahoitusmarkkinoiden heille tarjoamia mahdollisuuksia. Alan 
sanasto ja kielenkäyttö on mutkikasta ja epäselvää etenkin niille asiakkaille, joilla ei 
entisestään ole talouden tuntemusta. 

Tämä aikaansaa kahdenlaista markkinoiden tehottomuutta:

1. Jotkut asiakkaat voivat heikosta talouden tuntemuksestaan huolimatta päättää käyttää 
rahoitusmarkkinoiden tarjoamia palveluja. He saattavat kuitenkin näin toimiessaan 
tehdä virheitä, jotka voivat johtaa taloudellisiin tappioihin. He joutuvat myös muita 
herkemmin väärinkäytösten uhreiksi.

2. Toisaalta taas on asiakkaita, jotka eivät uskalla hyödyntää rahoitusmarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia, koska he eivät tunne alan sääntöjä ja ymmärrä 
monimutkaisia rahoitustuotteita. He pelkäävät väärien päätösten tekoa ja 
velkaantumista. Tämän vuoksi he päättävät yksinkertaisesti olla osallistumatta 
rahoitusmarkkinoille (taloudellinen syrjäytyminen), eivätkä he näin ollen voi hyötyä 
rahoitustuotteiden ja uutuuksien tarjoamista mahdollisuuksista. Asiakkaat eivät 
myöskään tee tulevaisuudensuunnitelmia sen paremmin kiinnelainan ottamisesta kuin 
eläkerahastoon osallistumisestakaan.
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III. Talousvalistuksen hyödyt

Talousvalistuksella on yksittäisten kansalaisten lisäksi merkitystä myös yhteiskunnalle 
kokonaisuudessaan samoin kuin taloudelle.

 Kuluttajille koituva hyöty – Mitä paremmin asiakkaat ovat perillä asioista, sitä 
parempia valintoja he voivat tehdä (kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen). 
Tällöin he osaavat myös esittää oikeat kysymykset (tarkastella kriittisesti heille esitettyjä 
tarjouksia) ja he ymmärtävät paremmin saamaansa tietoa. Tämä on erityisen tärkeää 
opiskelijoille näiden etsiessä keinoja koulutuksensa rahoittamiseksi, sillä väärän päätöksen 
tekeminen voi johtaa velkaantumiseen jo ennen työelämään siirtymistä. 

 Yhteiskunnalle koituva hyöty – Talousvalistuksen avulla voidaan tarttua taloudellisen 
syrjäytymisen ongelmaan: ainakin jonkinlaista talousvalistusta saaneet kuluttajat kääntyvät 
muita huomattavasti useammin vakiintuneiden rahoituslaitosten puoleen. Taloustietoisuuden 
tason nousu voi lisäksi kannustaa myös pienituloisia kuluttajia säästämään ja suunnittelemaan 
tulevaisuuttaan.

 Taloudelle koituva hyöty – Kilpailumarkkinoiden toimivuus edellyttää asioista perillä 
olevia asiakkaita. Talousvalistus edistää talouden vakautta, sillä se auttaa kuluttajia 
valitsemaan sopivimmat tuotteet ja palvelut, mikä vähentää esimerkiksi lainojen ja 
kiinnitysten maksulaiminlyöntejä sekä monipuolistaa säästämis- ja 
investointimahdollisuuksia ja lisää siten niiden turvallisuutta. Omiin investointikykyihinsä 
luottavat kuluttajat tuovat pääomamarkkinoille lisää likviditeettiä, jota voidaan käyttää 
pienyritysten rahoittamiseen EU:ssa, mikä on keskeisessä asemassa kasvun ja työllisyyden 
tukemisessa. Talousvalistuksen ansiosta kuluttajat voivat myös hyödyntää paremmin 
yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksia.

IV. EU:n tasolla toteutetut toimet

Talousvalistusta tarjoavat lukuisat eri tahot ja toimijat, kuten rahoitusvalvontaviranomaiset, 
rahoitusalan toimijat, aikuisoppilaitokset, kuluttajajärjestöt jne. Yhdessätoista jäsenvaltiossa 
talousvalistusta tarjoavat etupäässä kansalliset viranomaiset. Ensisijaisesti opetetaan 
rahankäytön perusteita ja etenkin pankkitilin käyttöä. Talousvalistusohjelmissa käsitellään 
myös laina- ja luotonhallintaa sekä sijoittamista, säästämistä, vakuutuksia ja riskinhallintaa.  

Euroopan komissio on ryhtynyt seuraaviin toimiin talousvalistuksen alalla:

 Komissio on perustanut Internet-sivuston nimeltä Dolceta, joka tarjoaa 
kuluttajavalistusta aikuisille. Sivusto on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille 
(romaniaa ja bulgariaa lukuun ottamatta) ja sitä on mukautettu kansallisten markkinoiden 
tarpeisiin.

 ”Eurooppa-kalenteri” – toisen asteen opiskelijoille jaettava tiedote kuluttajien 
oikeuksista. Vihkonen sisältää rahaa ja velkaa käsittelevän osion, jossa selitetään 
rahoituslaitosten ja -tuotteiden toimintaa ja varoitetaan liiallisen lainanoton vaaroista.

 Maaliskuussa 2007 komissio järjesti taloustietämyksen lisäämistä käsittelevän 
konferenssin korostaakseen korkeatasoisen talousvalistuksen tarjonnan merkitystä ja 
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tarjotakseen foorumin parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen. 

 Vihreässä kirjassa vähittäisrahoituspalveluista esitettiin, että talousvalistuksen 
edistämiseksi voitaisiin tehdä enemmän.

V. Tulevaisuudessa tarvittavat toimet

1. Kansallisten hallitusten on oltava keskeisessä asemassa talousvalistuksessa. Unionin 
tasolla on kuitenkin laadittava talousvalistuksen alan peruskoulutusohjelma. Ohjelman 
puitteissa on määriteltävä yhteiset säännöt ja periaatteet, joita voidaan soveltaa 
kaikissa jäsenvaltioissa. Ohjelmaa on myös mukautettava kunkin jäsenvaltion 
erityistarpeisiin ja se on sisällytettävä koulujen opetusohjelmiin.

2. Erityinen lähestymistapa on tarpeen monien eri väestöryhmien, kuten 
peruskoululaisten, toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten, yliopisto-
opiskelijoiden, aikuisten ja eläkeläisten talouslukutaidon parantamiseksi.

3. Jäsenvaltioita on kannustettava perustamaan talousvalistusverkosto, johon kuuluu
valtiollisia ja valtiosta riippumattomia toimijoita sekä erityiskoulutuksen saaneita
ohjaajia.

4. Euroopan komission on kannustettava jäsenvaltioita kehittämään erityistä 
talousvalistusta sellaisia asiakkaita varten, jotka ovat ammatillisen uransa 
loppuvaiheessa tai jo eläkkeellä. Tämä on olennaisen tärkeää, koska nykyisten 
sosiaaliturvajärjestelmien puitteissa riskin kantavat kansalaiset eikä valtio.

5. Euroopan parlamentin on kehotettava komissiota luomaan erityinen budjettikohta 
talousvalistusohjelmien järjestämiseksi EU:n tasolla. Tämän lisäksi on varattava 
varoja kampanjointiin tiedotusvälineissä kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi 
puutteellisen talouslukutaidon aiheuttamista ongelmista EU:ssa. Kampanja on
toteutettava mahdollisimman pian, sillä kaikissa jäsenvaltioissa asiakkaat hukkuvat jo 
nyt lukuisiin mainoksiin, joissa kehutaan kaikenlaisia ”erinomaisia
rahoitussopimuksia” ja jotka houkuttelevat helposti asiaa huonommin tuntevia 
asiakkaita.

6. Dolceta-sivustoa on parannettava, jotta se voisi tarjota kuluttajille hyödyllisempää ja 
käytännönläheisempää tietoa. Sivusto on myös käännettävä kaikille Euroopan unionin 
virallisille kielille (sivusto ei toistaiseksi ole saatavilla romanian tai bulgarian kielellä).
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