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Tervetuloa käyttämään Asumisen ABC:n koulutus-
materiaal ia!

Asumisen ABC on NAL:n kehittämä asiakokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä ja 
monipuolistaa nuorten asumiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Tarve nuorille suunnat-
tuun tiedotukseen asumisesta n herännyt NAL:n käytännön vuokraustoiminnassa 
ja asumisneuvonnassa tehdystä havainnosta, että tietous vuokralaisen oikeuksista 
ja velvollisuuksista on heikkoa yllättävän monella itsenäisen asumisen aloittavalla 
nuorella. Nuorten maksuhäiriöiden ja vuokrarästien lisääntyminen myös korostaa 
tarvetta nuorille suunnattuun tiedotukseen itsenäisestä asumisesta ja siihen liit-
tyvästä oman talouden hallinnasta. Asumisen ABC on tuotettu Opetushallituksen 
tuella.

Asumisen ABC -kokonaisuus koostuu nuorille suunnatusta Omaan kotiin -oppaasta 
ja siihen linkittyvistä nettisivuista www.nal.fi/asumisen-abc. Kokonaisuuteen kuu-
luu opetusmateriaalia sekä asumiseen ja oman taloudenhallintaan liittyviä tehtäviä 
www.nal.fi/materiaalit/tehtävät, joita voi tehdä yhdessä nuorten kanssa. NAL:n 
verkkosivuille on myös kerätty erilaisia asumiseen ja kodinhoitoon liittyviä videoita, 
joita voi hyödyntää opetuksessa www.nal.fi/materiaalit/videot.

Tämä on kouluttajille ja ryhmien ohjaajille suunnattu opas, jossa esittelemme ABC- 
opetusmateriaalin ja annamme vinkkejä sen käyttöön. Kokonaisuus on kehitetty 
palvelemaan peruskouluja, toisen asteen oppilaitoksia, nuorten työpajoja, nuoriso-
tiedotuspisteitä ja NAL-paikallisyhdistyksiä. Materiaali on myös muiden toimijoi-
den vapaassa käytössä. Materiaalikokonaisuus on päivitetty vuonna 2019.

Antoisia hetkiä asumisen teemojen parissa!

ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ
Kohti omaa kotia -yleisdiat

Kohti omaa kotia -yleisdioihin on kerätty perustietoa muun muassa nuorten itse-
näistymisestä ja sen ajankohtaisuudesta. Lisäksi dioissa on asiaa asumisen taidois-
ta, yleisimmistä nuorten asumisen haasteista, asunnon hakemisesta, vuokralaisen 
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asumiseen liittyvästä taloudenhallinnasta.

Diakokonaisuuden tavoitteena on herättää nuoria pohtimaan omia asumisen val-
miuksiaan. Diojen muistiinpanot -osiosta löydät lisätietoja kyseisen dian sisältöön 
liittyen.  Oppitunteja voi monipuolistaa teemadioilla, opetusvideoilla ja erilaisilla 
tehtävillä.

J o h d a n t o
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TEEMADIAT
Teemadioja voi hyödyntää yleisdiojen lisänä tai niitä voi käyttää omana yksittäisenä 
kokonaisuutena.

Asuminen ja raha
Kodinpuhtaanapito ja pienet huoltotyöt 
Paloturvallinen asumisen 
Ötökkäinfo 

OPETUSVIDEOT
Tähän osioon on kerätty eri toimijoiden valmistamia videoita, joita voi käyttää ha-
vainnollistamaan oppitunteja. Videot käsittelevät pitkälti asunnon huoltoa ja kun-
nossapitoa. Videoiden pituudet vaihtelevat noin viidestä minuutista minuuttiin. 
Videot ovat nähtävissä osoitteessa http://www.nal.fi/materiaalit/videot.

Keittiö kuntoon (5.19 min.) 
WC:n siivous (1 min.)
Hajulukon puhdistaminen (2.45 min.) 
Lattiakaivon tyhjennys (0.56 min.) 
Vedenkulutus (1.29 min.) 
Sulakkeiden vaihto (2.20 min.) 
Lampun vaihto (1.20 min.) 
Loppusiivous (0.49min.)

ASUNTOHAKEMUSLOMAKE
Kouluttajan oppaan lopussa (Liite 1) on tyhjä asuntohakemuslomake. Lomakkeen 
avulla voidaan helposti käydä läpi asunnon hakuun liittyviä kysymyksiä ja antaa 
vinkkejä sen täyttämiseen. On hyvä huomioida, että eri toimijoiden asuntohake-
muslomakkeet ja -hakuprosessit saattavat erota ulkoasultaan ja toimintatavoiltaan 
suurestikin toisistaan. Monen toimijan asuntohakemuksen voi täyttää verkossa. 
Kyseisen asuntohakemusmallin voi ladata myös NAL:n Asumisen ABC -osiossa: 
www.nal.fi/asumisen-abc/asunnon-etsiminen/mista-koti/

VUOKRASOPIMUS
Kouluttajan oppaan lopussa (Liite 2) on kaksi vuokrasopimusmallia. Toinen on val-
miiksi täytetty malli, jossa on selitetty, mitä eri kohdat tarkoittavat ja mitä kan-
nattaa ottaa huomioon vuokrasopimusta tehdessä. Jälkimmäinen versio on sama 
vuokrasopimusmalli ilman selittävää tekstiä. Sen voi myös tulostaa nuorille tunnilla 
täytettäväksi. Kyseiset sopimusmallit ovat ladattavissa myös NAL:n Asumisen ABC - 
osiossa: www.nal.fi/asumisen-abc/muutto-omaan-kotiin/vuokrasopimus/
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TEHTÄVÄPANKKI
NAL:n verkkosivuille osoitteeseen www.nal.fi/materiaalit/tehtavat, on kerätty eri-
laisia asumiseen ja taloudenhallintaan liittyviä tehtäviä, joita voi teettää oppitun-
neilla. Joitain tehtäviä on käytetty esimerkkeinä oppituntipohjissa, ja kouluttaja voi 
valita käyttämänsä tehtävät. Tehtävät ovat olleet pidettyjä nuorten keskuudessa, ja 
ne ovat helpottaneet keskustelun avaamista sekä asioiden konkretisointia.

Tehtävät vaihtelevat ajankäytön ja vaativuuden mukaan, joten niihin kannattaa tu-
tustua etukäteen. Alla on lista käytettävissä olevista tehtävistä. 

Asumiseen liittyvät toiveeni ja haaveeni
Asumisen hätänumerot
Asuntonäyttö
Mitä tavaroita tarvitaan uuteen kotiin?
Oman kodin kalustaminen
Kysely siivoustottumuksista
Yhdessä vai yksin?
Budjettilaskuri
Haavehankintani
Laskujen tärkeysjärjestys
Mitä, jos? – käytännön vinkkejä pulmatilanteisiin
Talous Alias -peli
Velkatarina – mistä apua, jos rahat ovat lopussa?

Lisäksi käytettävissä on tositarinoita asumisesta, joissa on erilaisia tilanteita, joita 
nuorille on sattunut oikeassa elämässä. Tarinoiden tarkoituksena on saada nuoret 
pohtimaan valintojen merkityksiä ja sitä, miten esimerkkitapausten tilanteita voi-
daan välttää.

ERILAISTEN KOHDERYHMIEN HUOMIOIMINEN

Peruskouluikäiset
Osa oppilaista muuttaa jo yhdeksännen luokan jälkeen ensimmäiseen omaan 
kotiinsa. Tälle ryhmälle asumisen oppitunneilla on painotettava itsenäiseen arkeen 
valmistautumisen tärkeyttä:
 - kotitöiden hallitseminen
 - raha-asioiden opettelu
 - muuton suunnittelu (mistä rahat jne.).
 - asumisen pelisäännöt
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Toisen asteen opiskelijat
Osa asuu jo itsenäisesti, jolloin voi mahdollisuuksien mukaan painottaa asumisen 
onnistumiseen liittyviä asioita: 
 - taloudenhallintaa
 - asunnosta huolehtimista
 - vuokralaisen oikeuksia ja velvollisuuksia.

Maahanmuuttajat ja muut kielellisesti erityistä tukea 
tarvitsevat nuoret
 - Heikko kielitaito heikentää asemaa asuntomarkkinoilla.
 - Kiinnitettävä huomiota asunnonhakulomakkeiden vaikeaan 
   terminologiaan ja käytävä sitä läpi.
 - Osallistujien ymmärtäminen tulee aina varmistaa.
 - Tulkin käyttäminen voi tulla kysymykseen, jos kyseessä on vasta 
   maahan tulleita.

TUNTISUUNNITELMAT
Alla on esitetty muutama esimerkki oppituntien vetämisen tueksi. Jokainen ko-
konaisuus on mahdollista vetää oppitunnin aikana, mutta niihin voi käyttää aikaa 
enemmänkin, jos ryhmässä halutaan keskustella paljon. Vahvistetut sanat viittaa-
vat oheismateriaaliin, joka löytyy NAL:n verkkosivuilla.

ASUMISEN ABC

66

Osio

Orientoituminen

Toteutus

Kouluttaja esittää ryhmälle kysymyksiä, joihin on 
helppo vastata viittaamalla: esim. Kuka asuu jo 
omassa kodissa? Kuinka moni suunnittelee muut-
tavansa lähiaikoina? Kuinka moni aikoo jäädä tälle 
paikkakunnalle? Kuinka moni haluaisi asua yksin? 

Asumisen ABC Kohti omaa kotia yleisdiat

Tehtävä Oman kodin kalustaminen



OMAAN KOTIIN MUUTTAMINEN 45 MIN
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Osio Toteutus

Käydään tehtävä Asumiseen liittyvät toiveeni ja 
haaveeni keskustellen yhdessä läpi. Jokainen voi 
esimerkiksi kertoa lyhyesti vieruskaverilleen 
omista toiveistaan asumisen suhteen.

Aunnon hankkimi-
nen ja siihen liitty-
vät lomakkeet

Katsotaan yhdessä netistä mistä kaikkialta omal-
la paikkakunnalla voi hakea asuntoa.

Tutustutaan asuntohakemus- ja vuokrasopimus-
malliin.

Käydään ne yhdessä läpi.

Voidaan myös käydä laskemassa Kelan sivuilta 
kuvitteellinen asumistuki johonkin asuntoon.

Käydään läpi muuttajan muistilista NAL:n verk-
kosivuilta. 

Tehtävä Mitä tavaroita tarvitaan uuteen kotiin?

OMAAN KOTIIN MUUTTAMINEN 90 MIN

Osio

Asumiseen littyvät 
toiveeni ja haaveeni

Toteutus

Oppilaat jaetaan ryhmiin ja ryhmissä keskustellen 
tehdään tehtävä Asumiseen liittyvät toiveeni ja 
haaveeni. Tehtävä käydään läpi yhdessä ja keskus-
tellaan siitä, ovatko toiveet realistisia.

Oletko valmis 
muuttamaan 
omaan kotiin?

Oletko valmis muuttaman omaan kotiin -testi. 
Oppilaat voivat tehdä testin puhelimillaan. 

Oikeat vastaukset käydään yhdessä läpi.

Asumiseen littyvät 
toiveeni ja haaveeni



KODISTA HUOLEHTIMINEN 45 MIN
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Osio Toteutus

Budjettilaskuri. Oppilaat avaavat budjettilaskurin 
puhelimillaan tai heille jaetaan paperiversio ja he 
kirjaavat tulonsa ja menossa laskuriin. 

Omien 
raha-asioiden 
hoitaminen

Asuminen ja raha -diat

Tehtävä Pelataan yhdessä tehtäväpankin Talous- Alias tai 
käydään keskustellen läpi Velkatarina-tehtävä.
Kotitehtäväksi voi antaa tehtävän Mitä maksaa?

ITSENÄINEN RAHANKÄYTTÖ 45 MIN

Osio

Vuokralaisen oikeu-
det ja velvollisuudet

Toteutus

Katsotaan Kohti omaa kotia - yleisdiaesityksen 
diat nro 10 ja 11, joissa on lueteltu vuokralaisen 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Huomio kiinnitetään 
siihen, että vuokralaisen tulee huolehtia hallinnas-
saan olevasta asunnosta asianmukaisesti.

Valinnainen 
teemasisältö 

Vaihtoehtoisesti voi valita jonkin kolmesta 
teemadiaesityksestä: 
- Paloturvallinen asuminen
- Kodin puhtaanapito ja pienet huoltotyöt tai 
Ötökkäinfo.

Orientoituminen

Tehtävä Lopussa käydään läpi keskustellen joku Asumisen 
tositarinoista
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