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Kilpailua varten opiskelijoiden tulee muodostaa joukkueita, 
joihin kuuluu neljä opiskelijaa sekä opettaja (kaikki samasta 
koulusta). Joukkueet valitsevat jäsenensä itse. Kukin joukkue 
myös nimeää keskuudestaan joukkueenjohtajan. Opettajan 
tulee opettaa ainakin yhtä joukkueen opiskelijoista. Jouk
kueiden kokoonpanon tulee pysyä samana koko kilpailun 
ajan, elleivät poikkeukselliset olosuhteet (kuten sairaus) 
edellytä sen muuttamista. Kustakin oppilaitoksesta voi osal
listua enemmän kuin yksi joukkue ensimmäiselle kierrok
selle. Sama opiskelija voi kuulua ainoastaan yhteen jouk
kueeseen. Toiselle kierrokselle voi päästä vain yksi joukkue 
samasta oppilaitoksesta.

Joukkueiden tulee rekisteröityä Generation €uro Students’ 
Awardiin kilpailun verkkosivuilla (www.generationeuro.eu). 
Suomen kilpailuun pääsee rekisteröitymään etusivun 
Suomen lipusta.

Kilpailukierrokset

1. kierros – Karsintakysymykset: Kysymyksiä on kaik
kiaan 30, ja niitä on kolmentasoisia – helppoja, keskivaikeita 
sekä asiantuntemusta vaativia. Niihin vastataan joukkueina. 
Parhaiten menestyneet joukkueet pääsevät kilpailun toiselle 
kierrokselle (Analyysitehtävä). Tasatilanteessa karsinta
kysymyksiin käytetty aika ratkaisee jatkoon menevän 
joukkueen.

2. kierros – Analyysitehtävä: Opettajan on aktiivisesti 
ohjattava jouk kuetta analyysitehtävässä. Kunkin joukkueen 
tulee ensin laatia arvio euroalueen taloustilanteesta ja inflaa
tionäkymistä. Käytettävissä on samoja tietoja, joita EKP:n neu
vosto käyttää. Arvioituaan tilanteen joukkue päättää ohjaus
korosta. Korkopäätös tulee perustella analyysivastauksessa 
(enintään 2  000 sanaa), ja vastaus tulee tallentaa Generation 
€uro kilpailusivustoon (www.generationeuro.eu).

3. kierros – Suullinen esitys: Kolmesta neljään analyysi
tehtävässä parhaiten menestynyttä joukkuetta kutsutaan 
esittelemään uusi korkopäätöksensä asiantuntijaraadille, joka 
valitsee voittajajoukkueen. Analyysivastauksessa ja suullisessa 
esityksessä esiteltävät korkopäätökset tulee molemmat tehdä 
reaaliajassa eli aina senhetkisen taloustilanteen pohjalta.

GENERATION €URO 
 STUDENTS’ AWARD

Tavoite

Generation €uro Students’ Awardin tavoitteena on auttaa 
keskiasteen opiskelijoita ymmärtämään rahapolitiikkaa ja 
hahmottamaan sen vaikutusta talouteen. Keskuspankin 
tehtävät tulevat opiskelijoille tutummiksi, kun he pääsevät 
tutustumaan korkopäätösten ja muun rahapoliittisen väli
neistön toimintaan ja käyttämään osaa niistä tiedoista, joita 
Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyödyntää kuukau
sittain. Kilpailulla pyritään myös syventämään opiskelijoiden 
tietämystä eurojärjestelmästä ja rahoitusalasta.

Yleistä

Kilpailussa on kolme kierrosta. Sen lopuksi järjestetään 
Euroopan keskuspankin isännöimä kansainvälinen palkinto
jenjakotilaisuus, jossa palkitaan paras joukkue kustakin osal
listujamaasta. Tietoa kilpailun säännöistä ja järjestelyistä 
löytyy tästä oppaasta sekä kilpailun verkkosivuilta osoit
teesta www.generationeuro.eu.

Osallistujat

Kilpailu  on tarkoitettu euroalueella asuville toisen asteen 
opiskelijoille (ikäryhmä 16–19 vuotta, hieman maasta ja 
koulutus järjestelmästä riippuen). Kilpailu on avoin kaikkien 
alojen opiskelijoille. Aiemmin kilpailuun osallistuneet opiskeli
jat saavat osallistua uudelleen, mutta eivät samalla 
joukkueella. 
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1. OPETTAJA

Tehtävät

Opettajan tehtävä on ohjata ja opastaa opiskelijoita kullakin 
kilpailukierroksella. Ohjaus on tarpeen varsinkin analyysi
tehtävässä, jotta joukkueiden työ olisi johdonmukaista ja 
laadukasta. Jos jokin joukkue pääsee viimeiselle kilpailukier
rokselle, opettajan tulisi olla mukana joukkueen pitäessä esi
tystä Suomen Pankissa.

Tietolähteet

Käytössä on useita tietolähteitä, joiden avulla opettaja voi 
opastaa ja tukea opiskelijoita kullakin kilpailukierroksella. 
Tärkeim mät tietolähteet:

 � Tämä opas.
 � Generation €uro verkkosivusto (www.generationeuro.eu), 
jossa ovat kaikki kilpailua koskevat tiedot ja jonka sisältä
mää materiaalia voi käyttää apuna rahapoliittisen päätök
senteon peruskäsitteiden opettamisessa.

 � EKP:n ja Suomen Pankin materiaali (kuten lehdistö
katsaukset  ja raportit).

2. KILPAILUKIERROKSET

1. kierros: Karsintakysymykset 

Karsintakysymysten avulla selvitetään, mitkä joukkueet pää
sevät osallistumaan kilpailuun. Kilpailuun tulee rekisteröityä 
ennen vastaamista, jotta tulokset tallentuvat. Kukin rekis
teröitynyt joukkue saa vastata kysymyksiin yhden kerran. 
Vastattavaksi tulee yhteensä 30 kysymystä: kymmenen 
helppoa, kymmenen keskivaikeaa ja kymmenen vaikeaa. 
Nämä 30 kysymystä valikoituvat aina sattumanvaraisesti 
suuresta joukosta kysymyksiä. Parhaiten menestyneet jouk
kueet pääsevät seuraavalle kierrokselle. Tasatilanteessa 
karsintakysymyksiin käytetty aika ratkaisee jatkoon menevän 
joukkueen.

2. kierros: Analyysitehtävä

Rekisteröidyttyään joukkueet (joissa on neljä opiskelijaa ja 
yksi opettaja) saavat yleisiä ohjeita analyysin kirjoittamista 
varten. Ohjeissa kerrotaan tehtävästä ja korkopäätöksen 
pohjana käytettävistä talouskehitystä ja rahataloutta koske
vista tiedoista. Ohjeet ovat saatavilla myös Generation €uro 
kilpailusivustossa.

Analyysitehtävässä joukkueiden tulee ilmoittaa selkeästi kor
kopäätöksensä sekä perustella se talouden indikaattoreihin, 
euroalueen talouden ja rahatalouden kehitykseen ja inflaa
tionäkymiin perustuvan arvionsa pohjalta. Joukkueita voidaan 
pyytää tutustumaan myös epätavanomaisiin rahapoliittisiin 
toimiin. Analyysivastauksen enimmäispituus on 2 000 sanaa. 
Jos enimmäispituus ylittyy, pistemäärää saatetaan alentaa. 
Analyysivastauksen tulee kuvastaa joukkueen enemmistön 
näkemystä, ja kaikkien joukkueen jäsenten tulee osallistua sen 
laadintaan. 

Joukkueiden tulee tallentaa analyysinsa Generation €uro 
kilpailusivustoon. Suomen Pankin asiantuntijoista koostuva 
raati arvioi vastaukset ja päättää, mitkä joukkueet pääsevät 
seuraavalle kierrokselle. Suomen Pankki ilmoittaa joukkueille 
jatkoon pääsystä.
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3. kierros: Suullinen esitys

Kolmannelle kierrokselle valittujen joukkueiden tulee esi
tellä Suomen Pankin asiantuntijoista koostuvalle raadille 
uusi korkopäätös kansallisessa loppukilpailussa. Esitys pide
tään Suomen Pankin rahamuseossa. Suomen Pankki korvaa 
tarvittaessa joukkueiden ja niiden opettajajäsenten matka 
ja majoituskustannukset.

Esityksen enimmäiskesto on 20 minuuttia. Jos aika ylittyy, 
arviointiraati alentaa joukkueen pistemäärää. Esityksessä 
tulee tarkastella euroalueen senhetkistä taloustilannetta 
sekä tehdä arvio talous ja inflaationäkymistä. Lisäksi jouk
kueen tulee esitellä uusi korkopäätöksensä ja selittää sen 
taloudelliset perusteet.

Kaikkien joukkueen jäsenten (opettajaa lukuun ottamatta) 
tulee osallistua esitykseen tasapuolisesti. Esityksen havain
nollistamisessa kannattaa olla luova ja käyttää esim. Power
Point esitystä (toimitettava etukäteen Suomen Pankin 
yhteyshenkilölle). 

Lisäkysymykset

Esityksen jälkeen arviointiraati esittää joukkueelle lisäkysy
myksiä (enintään 20 minuutin ajan) arvioidakseen jouk
kueen perehtyneisyyttä rahapolitiikkaan ja korkopäätöksen 
perusteluja. Tilanne on samankaltainen kuin EKP:n 

neuvoston kokousten jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa, joissa 
EKP:n pääjohtaja selittää rahapoliittisten päätösten (kor
kopäätösten) taustoja. Joukkueen jäseniltä voidaan esimer
kiksi pyytää täsmennystä johonkin esityksen näkökohtaan, 
tai heitä voidaan pyytää selvittämään talouden toimintaa tai 
perustelemaan, miten korkopäätös auttaa ylläpitämään 
hintavakautta eurojärjestelmän tehtävän mukaisesti (EKP:n 
neuvosto pyrkii pitämään inflaatiovauhdin 2 prosentissa 
keskipitkällä aikavälillä). Jos käy ilmi, että lopullinen kor
kopäätös ei ollut yksimielinen, poikkeavat näkemykset on 
perusteltava. Joukkueelta voidaan kysyä myös maailman 
tapahtumista, jotka ovat saattaneet vaikuttaa 
talouskehitykseen.

Joukkueen jäsenet voivat neuvotella vastauksista keskenään 
mutta eivät opettajan kanssa. Liian pitkään ei kuitenkaan 
kannata neuvotella, sillä tällöin arviointiraadille jää vähem
män aikaa esittää kysymyksiä, mikä saattaa vaikuttaa lopulli
seen arviointiin. Joukkueen jäsenten tulisi pyrkiä vuorollaan 
vastaamaan kysymyksiin.

Kun kaikki esitykset on pidetty ja lisäkysymyksiin on vastattu, 
arviointiraati valitsee voittajajoukkueen. Päätös ilmoitetaan 
kaikkien viimeisellä kierroksella mukana olleiden joukkueiden 
läsnä ollessa. Päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Kaikille 
esityskierroksen joukkueiden jäsenille jaetaan kunniakirjat.

3. ARVIOINTIRAADIN 
KOKOONPANO

Arviointiraati koostuu Suomen Pankin asiantuntijoista.
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4. ARVIOINTIKRITEERIT

Analyysivastaukset arvioidaan sen perusteella,
 � miten todenmukainen esitetty korkopäätös on.
 � miten hyvin korkopäätös on perusteltu.
 � miten hyvin joukkue tuntee rahapolitiikkaan liittyviä 
ilmauksia ja termejä ja osaa käyttää niitä.

 � miten luovasti joukkue on käsitellyt aihetta ja miten laajaa 
sen tutkimustyö on ollut.

Suulliset esitykset arvioidaan sen perusteella,
 � miten todenmukainen esitetty korkopäätös on.
 � miten hyvin korkopäätös on perusteltu.
 � miten hyvin joukkue tuntee rahapolitiikkaan liittyviä 
ilmauksia ja termejä ja osaa käyttää niitä.

 � miten hyvin esitys on jäsennetty.
 � miten sujuva esitys on.
 � miten tasapuolisesti joukkueen jäsenet osallistuvat 
esitykseen.

 � miten hyvin esitystä on havainnollistettu.

5. PALKINNOT

Kansalliseen loppukilpailuun yltäneet joukkueet kutsutaan 
Helsinkiin Suomen Pankin rahamuseolle esittelemään kilpai
lutyö Suomen Pankin asiantuntijoista koostuvalle raadille, 
jonka jälkeen valitaan voittajajoukkue. Kaikki finaaliin pääs
seet joukkueet palkitaan. Suomen voittajajoukkue kutsu
taan kansainväliseen Euroopan keskuspankin isännöimään 
palkintojenjakotilaisuuteen. 

6. PALKINTOJENJAKO
TILAISUUS EKP:SSÄ

Suomen kilpailun voittajajoukkue kutsutaan kansainväli
seen Euroopan keskuspankin isännöimään palkintojenjako
tilaisuuteen, joka toteutetaan Frankfurtista etäyhteyksin 
toukokuussa 2022. Tilaisuuteen osallistuu kaikkien mukana 
olleiden kilpailumaiden voittajajoukkueiden lisäksi EKP:n 
pääjohtaja ja kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Fina
listit saavat todistuksen kilpailuun osallistumisesta.  

7. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Generation €uro -tietosuojalauseke

Osallistujien antamien henkilötietojen käsittelyssä noudate
taan EU:n ja Portugalin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte
lyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27.4.2016 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
2016/679 (ns. yleinen tietosuojaasetus) sekä kyseisten säädös
ten täytäntöönpanosta annettua lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytännössä selitetään, miksi henkilötietojasi 
kerätään ja käsitellään, mihin niitä käytetään ja miten voit 
käyttää oikeuksiasi tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön 
perustuvia oikeuksiasi.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Rekisterinpitäjä on Portugalin keskuspankki (Banco de Por
tugal), ja se vastaa ilmoittautumislomakkeessa annettujen 
henkilötietojen käsittelystä.

Tarkoitus – Miksi henkilötietoja käsitellään?

Kilpailuun voivat osallistua yli 16vuotiaat opiskelijat. Kilpai
luun rekisteröidytään täyttämällä Generation €uro sivustolla 
(www.generationeuro.eu) oleva ilmoittautumislomake. 
Kaikki osallistujien tiedot tallennetaan tietokantaan. Hen
kilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia 
varten: kilpailun järjestäminen, kilpailuun liittyvien tietojen 
käsittely, osallistujien paremmuusjärjestyksen arvioiminen, 
palkitseminen ja yhteydenpito osallistujiin sekä asiaankuu
luvan tiedon välittäminen heille. 

Antamalla henkilötietonsa osallistujat suostuvat voittaja
joukkueen ja sen jäsenten nimien julkaisemiseen EKP:n ja/tai 
kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla ja/tai julkisissa 
tilaisuuksissa. 

Voittajajoukkueesta otetaan todennäköisesti valokuvia ja 
kuvataan lyhyitä videoita kansallisissa palkintojenjako
tilaisuuksissa sekä EKP:ssä järjestettävässä pääpalkinnon 
jakotilaisuudessa. EKP ja/tai kansalliset keskuspankit, muut 
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keskuspankeissa henkilötietoja käsitellään EU:n yleisessä 
tietosuojaasetuksessa (EU) 2016/679 määrättyjen suojatoi
mien mukaisesti. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Portugalin keskuspankki säilyttää Generation €uro sivustolle 
rekisteröityessä annettuja henkilötietoja kolme (3) vuotta 
niiden toimituspäivämäärästä.

Portugalin keskuspankki säilyttää kilpailun aikana saatuja hen
kilötietoja, kuten valokuvia ja videoita, kolme (3) vuotta siitä 
päivästä, jona ne on saatu. 

Kilpailuun liittyvissä sosiaalisen median kanavissa henkilötie
toja säilytetään kanavien tietosuojalausekkeissaan ilmoit
taman ajan.

Instagramin tietosuojakäytäntö
Facebookin tietosuojakäytäntö
Linkedlnin tietosuojakäytäntö
Twitterin tietosuojakäytäntö

Osallistujien oikeudet

Osallistujalla on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja hen
kilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa 
pyytää niiden poistamista.

Henkilötietojen käsittelyn erityispiirteistä riippuen osallistu
jalla saattaa olla myös oikeus siirtää tiedot toiseen järjestel
mään ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Osallistujat voivat käyttää oikeuksiaan tarkastella tai oikaista 
henkilötietojaan ottamalla yhteyttä Portugalin keskuspankin 
tietosuojavastaavaan, dpo@bportugal.pt.

Lisäksi osallistujilla on oikeus kääntyä henkilötietojen käsitte
lyä koskevissa kysymyksissä Portugalin tietosuojaviranomai
sen (CNDP) puoleen osoitteessa https://www.cnpd.pt.

EU:n toimielimet ja/tai EKP:n nimeämät kumppanit 
todennäköisesti julkaisevat kuvia ja videoita verkkosivustoil
laan sekä sosiaalisen median kanavissaan, kuten Instagram
issa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Antamalla pyydetyt henkilötiedot osallistujat antavat 
samalla suostumuksensa niiden käsittelyyn. Osallistujat 
voivat perua suostumuksensa milloin vain ottamalla yhteyttä 
Portugalin keskuspankin tietosuojavastaavaan (dpo@bpor
tugal.pt). Suostumuksen perumisen jälkeen henkilötietoja ei 
käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy 
laillisena.

Mihin lainsäädäntöön käsittely perustuu?

Tietojen käsittelyn laillisuus perustuu yleisen tietosuojaase
tuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a sekä artiklaan 7.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Käsiteltävät henkilötiedot:
 � osallistujien ilmoittautumislomakkeessa antamat tiedot, 
kuten etu ja sukunimi, koulun nimi ja osoite, oppilaiden 
sähköpostiosoitteet ja syntymäajat

 � osallistujista kilpailun aikana otetut videot ja valokuvat.

Kenelle henkilötiedot toimitetaan?

Henkilötiedot toimitetaan kilpailun järjestämisestä vastaa
valle Portugalin keskuspankille sekä Generation €uro kilpai
lun järjestelyihin osallistuville ulkopuolisille 
palveluntarjoajille. 

Generation €uro verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja 
voidaan myös välittää Euroopan keskuspankille sekä euro
alueen maiden keskuspankeille kansallisten kilpailujen järje
stämistä varten. Henkilötietoja voidaan välittää: Suomen 
Pankille sekä Belgian, Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, 
Viron, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxem
burgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slove
nian ja Slovakian keskuspankeille. Kansallisissa 



 

AIKATAULU

KILPAILUAIKATAULU 2021–2022*:

 � 1. kierros – karsintakysymykset: 4.10.2021  16.11.2021. 
 � 2. kierros – analyysitehtävä: 1.12.2021  18.1.2022.
 � 3. kierros – suullinen esitys (kansallinen loppukilpailu): 6.4.2022.
 � EKP:n isännöimä palkintojenjakotilaisuus: 18.5.2022.  

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja kilpailusta voi pyytää Suomen Pankista lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen generationeuro@bof.fi. 

* Päivämäärät voivat muuttua.
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