MUN RAHAT
-PAJA

ohjaajan opas

MUN RAHAT-PAJA
OHJAAJAN OPAS
Johdanto

Kädessäsi on Mun rahat -pajan ohjaajan opas. Se on oppituntimateriaali, jonka tarkoituksena on antaa tietoa taloudenhallinnasta ja tukea itsenäistyvässä iässä olevia nuoria heidän omassa rahankäytössään. Opas on luotu yhteistyössä
NAL:n Mun talous -hankkeen, Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx:n ja Espoon
kaupungin talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

KOHDERYHMÄT:
• Ensisijainen kohderyhmä: 1. tai 2. vuoden ammattiin opiskelevat. Pajassa on hyvä
huomioida, että useampi ammattiopistolainen asuu jo itsenäisesti.
• Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat
Materiaalit ja työtavat ovat sovellettavissa kunkin kohderyhmän mukaan.
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MUN RAHAT-PAJA
OHJAAJAN OPAS
Esimerkkitunnin kulku:
Ohjaajien esittäytyminen ja
organisaation esittely lyhyesti

5 min

Alkujana

10 min

Väittämäjana käytävässä. Toinen ohjaaja
valmistelee sillä aikaa työpisteet.

3 työpistettä

3x15 min. = 45 min.

Oppilaat kiertävät max. 8 hengen
ryhmissä, kussakin yksi ohjaaja/kuraattori

Diaesitys

15 min

Yhteisesti

Mitä mukaan?
• Ohjaajan materiaali tulostettuna kaikille ohjaajille
• Diaesitys sähköisessä muodossa (myös nal.fi -sivulla, suora linkki liitteiden lopussa, s. 37)
• Työpisteiden tehtäväpaperit (kopioi) + oheismateriaali, esimerkiksi esimerkkejä
vuokra-asuntojen hinnoista sekä vähimmäispalkkataulukko alakohtaisesti (ammattiin opiskeleville)
• Kyniä
• Varmista, että tilassa on käytössä tietokone ja videotykki
• iPad tai muu tabletti
• Mahdollisia esitteitä aiheesta esim. NAL:n Omaan kotiin -oppaita ja oman organisaation
jaettavaa materiaalia

Työpisteet:
Työpisteitä, joissa ohjaaja on mukana, on yhteensä kolme. Kahdessa pisteessä on mahdollisuus
valita kahdesta eri vaihtoehdosta se, joka sopii ryhmälle parhaiten. Voit lisätä neljänneksi työpisteeksi kylmäpisteen, jotka löytyvät oppaan lopusta. Kylmäpisteissä ryhmä miettii vastauksia itsenäisesti. Kylmäpisteet on hyvä purkaa yhdessä ryhmien kanssa ennen diaesityksen aloittamista.
Työpisteissä voi aluksi kertoa, minkä itselleen tärkeän tavaran ja turhakkeen on joskus
ostanut (toimii pienellä ryhmällä). Ohjaajalla voisi olla jokin omakohtainen, lyhyt tarina siltä
varalta, ettei tule keskustelua tai kyseessä on isompi ryhmä.
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(10 min)

ALKUJANA
Väittämäjana
Käytävällä oppilaat asettuvat seisomaan riviin ”janalle”, jonka toinen pää tarkoittaa ”samaa mieltä” ja
toinen ”eri mieltä”. Ohjaaja luettelee väittämiä ja oppilaat menevät seisomaan haluamaansa kohtaan.
Keskustelua voi herätellä esim. pyytämällä perustelemaan, miksi joku on asettunut juuri tiettyyn kohtaan.
Kannattaa painottaa, että kyse on omista käsityksistä ja mielipiteistä – ei oikeista ja vääristä vastauksista.
Väittämiä kannattaa ottaa vain kaksi-kolme, jotta keskustelulle jää tarpeeksi aikaa.

Tämän voi korvata myös äänestyksellä, jossa oppilaat viittaavat tai näyttävät vihreää
lappua (samaa mieltä), keltaista (osittain samaa mieltä), punaista (eri mieltä)
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ALKUJANA
Alkujanan väittämät
RAHAVÄITTÄMÄT
Osaan arvioida paljonko kulutan kuukaudessa. / 100€ Kuukaudessa on
sopiva määrä käyttää vaatteiden shoppailuun
Nuorten kanssa voi keskustella, mihin kaikkeen pakolliseen rahaa kuluu kuukaudessa. Minimimenot voidaan
laatia niin, että lasketaan menopuolelle asumismenot (vuokra, sähkö, kotivakuutus, vesi), työmatkakulut, terveydenhoitomenot, ja omaan kulutukseen yksinasuvana 535 e/kk. − tämä normisumma pitää sisällään ruoan (noin
200 – 230 e), vaatteet, puhelinlaskut, nettilaskut, huvit, matkat ja kaiken muun, mitä ei erikseen mainittu, paitsi
velanmaksuja.

Suunnittelen rahankäyttöäni
Tämä pitää sisällään sen, että osaa arvioida tulot ja menot. Tätä kutsutaan budjetoinniksi (suunnitelma). Miksi
se kannattaa? Huom. budjetin toteuttaminen voi elää, koska se on vain suunnitelma!

Teen paljon heräteostoksia.
Mieti, miten paljon rahaa kuluu vuodessa, kun ostat esim. joka viikko 20 € maksavan vaatteen? Esim. jos päiväbudjetti on 20 €, kannattaako ostaa 2,5 € take away-kahvi päivittäin? > Rahareikätaulukko

Olen säästänyt rahaa jotakin isompaa ostosta varten.
Mikä tämä ostos voisi olla, skootteri, tabletti? Erilaisia tapoja säästää, kuten kirppis, tuunaus, rahan laittaminen
säästötilille, kotiruoka, tulevaisuudessa eläkevakuutus > Miten saada nuori katsomaan tulevaisuuteen?

Vertailen kaupassa tuotteiden hintoja
Samankaltaisia tuotteita vertaillessa kannattaa katsoa mm. kilohintaa, jonka pohjalta voi verrata, mikä
tuotteista on edullisin. Pidemmän päälle hintavertailu saattaa tuottaa mukavan säästön.

Maksan laskut ajallaan.
Jos laskun tai muun velan maksu myöhästyy, on maksettava viivästyskorkoa. Jos laskun eräpäivä on ennalta
määrätty, velvollisuus maksaa sitä alkaa eräpäivästä. Jos eräpäivää ei ole ennalta määrätty, viivästyskorkoa on
maksettava siitä lähtien, kun on kulunut 30 päivää päivästä, jolloin yritys lähetti laskun tai muulla tavalla vaati
maksua. ”Pahan päivän varalle” on hyvä laittaa rahaa sivuun, jotta on ”puskuria” yllättävissä menoissa, esim.
skootterin korjaukseen.
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ALKUJANA
Tiedän kenen puoleen kääntyä rahahuolissa.
Ensin kannattaa puhua vanhempien kanssa. Koulukuraattori voi ohjata tuen pariin tai voi olla yhteydessä oman
kunnan nuorisotyöntekijään tai sosiaalityöntekijään. Velkojan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman
pian kun maksuvaikeudet alkavat ja neuvotella maksuajasta. Muita tahoja ovat mm. kunnan sosiaalitoimi, Kela
(tuet), kunnan talous- ja velkaneuvonta, Takuu-Säätiö (ilmainen puhelinneuvonta talousvaikeuksiin), oman
seurakunnan diakoniatoimisto, ulosotto, sosiaali- ja terveysjärjestöt, Kuluttajavirasto. Voi mainita nettichatit ja
auttavat puhelimet

Tiedän mitä tarkoittaa korko.
Kun talletat rahaa pankkiin, saat talletukselle korkoa pankin ehtojen mukaan eli rahasummasi kasvaa. Pankki laskee korkoa myös lainalle. Jos siis lainaat pankista rahaa, pankki laskuttaa sinulta korkoa varsinaisen lainasumman lisäksi.
SELITÄ todellinen vuosikorko ja korko. Voi olla erilaisia vuosikorkoja, esim. asuntolainassa 2 % vuosikorko,
kulutusluotossa 27 %, opintolainassa? Todellinen vuosikorko = kaikki luottokustannukset vuosikorkona, lyhennykset huomioon otettuna.
Pikavippiesimerkki: Todellinen vuosikorko: 3500 € kertaluotto: Luoton kokonaismäärä 3500€
Luottosopimuksen kesto 18kk; Nimelliskorko 19,9 %; Todellinen vuosikorko: 45,64%
Luoton muut kustannukset: järjestelypalkkio 389€, tilinhoitomaksu 15€/kk.
Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä: 4976,58€
Maksuerän määrä: 145,83€ / kk.

ASUMISVÄITTÄMÄT
Tiedän mitä vuokralla asuminen suurin piirtein maksaa
Mitä maksaa Espoossa yksiön vuokra esim. Leppävaarassa, entä kauempana? Miten saa halvemmalla = kimppakämppä, soluasuminen, nuoriso- ja opiskelija-asunnot. Mitä muita asumiseen liittyviä kuluja on kuin vuokra?
= sähkö ja vesi, mahd. autopaikka

Minua mietityttää miten suoriudun asumiseen liittyvistä maksuista
Vuokra 300–600 €/ kk., vuokravakuus 1-3 kk., kotivakuutus n. 10 €/ kk., sähkö- ja vesilasku n. 40 €/ kk. ja huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet… Muista tarkastaa, mitä mahdollisia tukia voisit saada, esim.
asumis- ja opintotukea. Kun suunnittelee muuttoa vuokralle tai jo vuokralla asuessa, rahaa kannattaa pistää
säästöön säästötilille. Kun on laittanut säästöön rahaa, voi selvitä myös yllättävistä menoista ilman, että oma
talous menee sekaisin.
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TYÖPISTE 1
OIKEIN-VÄÄRIN-VÄITTÄMÄT
MATERIAALI:
Väittämäkortit (liitteenä)

Tulostettavat materiaalit löydät liitteistä s. 25-26

Oppilaille jaetaan väittämäkortteja, jotka he saavat
yksittäin tai pareittain lajitella mielestään oikeisiin ja vääriin väittämiin.
Perustelut ja oikeat vastaukset käydään yhdessä läpi.
Jos jää aikaa, palataan eniten keskusteluja herättäneisiin väittämiin.
Oppaassa väittämiä on enemmän kuin niitä ehtii käydä läpi, joten
ohjaaja valitsee työpisteeseen alle 10 väittämää.
Alkupään väittämät koskevat tuloja, menoja ja maksutapoja, loppupään väittämät vuokralla asumista.
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TYÖPISTE 1
VÄITTÄMIEN OIKEAT VASTAUKSET:
1. NETTOPALKKA ON PALKASTA KÄTEEN
JÄÄVÄ OSUUS.

OIKEIN.
Nettopalkka on palkka verojen, työeläkemaksun ja
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jälkeen.

2. PROGRESSIIVINEN VEROTUS TARKOITTAA,
ETTÄ PIENITULOISEMMAT MAKSAVAT SUHTEESSA
VÄHEMMÄN VEROJA KUIN SUURITULOISET.
OIKEIN.
Asteittain kasvava vero, jossa veroprosentti nousee verotettavan ansiotulon kasvaessa.
Suomessa käytössä. Suurituloisilla on korkeampi
veroprosentti kuin pienituloisilla.
Keskeistä on sovittaa verot veronmaksajien maksukykyyn. Progressiivista verotusta puolustetaan usein
sen tulonjakoa tasaavan ominaisuutensa vuoksi sekä
hyvinvointiyhteiskunnan
perusteilla.

3. OPISKELIJAN OMAT TULOT EIVÄT VOI
VAIKUTTAA OPINTOTUEN MÄÄRÄÄN.
VÄÄRIN.
Kun tekee töitä opiskelujen ohessa, pitää itse tarkistaa tulorajat Kelalta. Tuloraja tarkoittaa sitä, että
tiettyyn summaan asti voi tienata, etteivät tulot
vaikuta opintotuen takaisinperintään. Jokaisella
on kalenterivuodelle henkilökohtainen vuosituloraja. Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi, opintotukea
on maksettu sinulle liikaa ja Kela perii sitä takaisin.
Vuosituloraja: 9 opintotukikuukautta, 11 850 €.
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4.OPINTOTUKI SISÄLTÄÄ OPINTORAHAN JA
OPINTOLAINAN VALTIONTAKAUKSEN.
OIKEIN.
Opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea. Kelan
sivuilla voit käydä arvioimassa asumistuen määrän
asumistukilaskurilla. Opintoraha on asumistuessa
huomioitavaa tuloa.

TYÖPISTE 1
5. VANHEMPIENSA LUONA ASUVA 17-VUOTIAS 2.
ASTEEN OPISKELIJA VOI SAADA OPINTOTUKEA.
OIKEIN.
Kun täyttää 17 vuotta lapsilisän
saaminen päättyy ja on oikeutettu saamaan
opintotukea. Jos
vanhempien tulot ovat enintään
41 809 euroa vuodessa, opintotuki maksetaan
täysimääräisenä.

7. PIKAVIPPI ON HYVÄ VAIHTOEHTO, KUN RAHAT
OVAT LOPUSSA.
VÄÄRIN.
Korot ovat suuret, esim. 2000 € vipissä todellinen
vuosikorko voi olla yli 50 %, eli takaisin maksettavaa
on yli 3000 €.
Lainan takaisinmaksuaikataulu
on tiukka ja lyhyt.
Voi helposti johtaa luottotietojen
menetykseen eli maksuhäiriömerkintään luottotietorekisterissä.
(Ohjaajalle tueksi jos joku kysyy lisäkysymyksen:
jos luoton määrä on alle 2000 €, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko + 50 %. Esim.
1.1.–30.6.2017 voimassa olleella viitekorolla korkokatto
on 50 %. Voimassa oleva viitekorko löytyy Suomen
pankin sivuilta.)
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6. MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ VAIKEUTTAA VUOKRA-ASUNNON SAAMISTA.
OIKEIN.
Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa luottotietosi. Luottotietojen menetys = maksuhäiriömerkintä.
Luottotietojen avulla arvioidaan taloudellista asemaa,
maksujen hoitokykyä ja luotettavuutta. Maksuhäiriömerkintä syntyy laskun tai velan laiminlyönnistä. Pelkkä
maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Velkojalla on oikeus ilmoittaa maksuhäiriöstä
luottotietorekisteriin, josta se on löydettävissä. Yleisiä
maksuhäiriöiden syitä ovat kulutusluotot, tuomioistuimen antamat velkomustuomiot sekä pitkäkestoinen
ulosotto.

8. OSTAESSA OSAMAKSULLA HINTA ON AINA
SAMA KUIN KERRALLA OSTOKSEN MAKSAESSA.
OIKEIN / VÄÄRIN.
Tuotteen kokonaishinta voi tulla
osamaksulla kalliimmaksi.
Ostamasi kännykkä ei ole sinun,
ennen kuin olet maksanut sen
loppuun. Huomioi mahdolliset muut kulut, kuten laskutuskulut yms.

TYÖPISTE 1
9. LASKU ON TURVALLISIN TAPA MAKSAA
VERKKO-OSTOKSIA.
OIKEIN.
Sinulla on aikaa tutustua tuotteeseen ennen maksua.
Myös virheettömän tavaran palautus on vaivattomampaa. Lasku toimii vain Suomesta ostettaessa. Ennen
kaupantekoa selvitä myyjän tiedot. Verkkosivulla tulee
olla ainakin yrityksen nimi, kotipaikka, käyntiosoite ja
puhelinnumero. Pelkkä sähköposti- tai postilokeroosoite ei riitä.

10.EU:N ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAN
VERKKOKAUPAN TUOTTEELLA EI AINA
OLE PALAUTUSOIKEUTTA.
OIKEIN.
Palautusoikeus on Suomessa 14 vrk., mutta useimmissa EU-maissa 7 vrk. EU:n ulkopuolella palautus- ym.
säännöt ovat kirjavia, mm. palautuskustannusten
osalta, joten kannattaa aina tarkistaa
ainakin kauppiaan sijaintimaa ja
palautusehdot, ennen kuin ostaa.

Oikeuksien perääminen varsinkin ulkomailta on käytännössä mahdotonta. Kansainvälisessä verkkokaupassa
yleisin maksutapa on luottokortti. Luottokortin tiedot
on lähetettävä salattua yhteyttä käyttäen, jottei niitä
käytetä väärin.

11. EU:N ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT VERKKOKAUPAT OVAT AINA HALVEMPIA.

12. JOS UNOHDAT VIEDÄ VEROKORTIN TÖIHIN,
PALKASTASI VÄHENNETÄÄN VEROA JOPA 60 %.

VÄÄRIN.
EU:n ulkopuoliset kaupat voivat vaikuttaa halvemmilta, mutta hintoihin pitää usein lisätä Suomessa
maksettavat tullit ja arvonlisäverot. Tullia maksetaan
jos ostoksen arvo on yli 150 €. Arvonlisäveroa pitää
maksaa jo yli 22 € maksavasta lähetyksestä. Maksuja
ei kuitenkaan peritä, mikäli ns. tullilasku jää alle 10 €,
eli tullitta ja veroitta voi tilata tavaraa noin
43 € arvosta.

OIKEIN.
Kun menet töihin, sinun pitää antaa verokortti työnantajallesi. Työnantaja pidättää palkasta veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti. Liikaa maksamasi osuuden saat takaisin vasta seuraavan vuoden
lopussa, ellet hae muutosta verokorttiin, jolloin liikaa
maksamasi hyvitetään tulevista tuloistasi.

Tullit ja alv:t koskevat myös EU:n ulkopuolella toimivia huutokauppoja sekä yksityishenkilöiltä ostettuja
tuotteita.

11

TYÖPISTE 1
13. JOTTA VOIT SAADA TYÖTTÖMYYSETUUTTA, SINUN PITÄÄ ILMOITTAUTUA
TE-TOIMISTOON TYÖTTÖMÄKSI TYÖNHAKIJAKSI.
OIKEIN.
Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan siitä
päivästä, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi. Myös
omavastuuaika alkaa kulua
ilmoittautumispäivästä.
Kun olet ilmoittautunut verkossa työttömäksi työnhakijaksi ja haet työttömyysetuutta, TE-toimisto antaa
työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi etuuteen.
Verkkopalvelussa antamasi tiedot saattavat riittää
päätökseen, joka lähetetään työttömyyskassaan tai Kelaan. Jos tarvitaan lisäselvitystä, TE-toimistosta otetaan
yhteyttä. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista
henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun vain ottamalla
henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

14. VUOKRANANTAJALLE MAKSETTAVA
VUOKRAVAKUUS SAA OLLA ENINTÄÄN 3 KK:N
VUOKRAN SUURUINEN.
OIKEIN.
Lain mukaan vuokravakuus voi olla korkeintaan 3 kk.
vuokraa vastaava summa. Vuokravakuus eli takuuvuokra on
vuokranantajalle maksettava summa, jonka saa tavallisesti takaisin, kun muuttaa pois asunnosta. Se ei
korvaa viimeisen kuukauden vuokran maksamista.
Sen avulla vuokranantaja varmistaa, että vuokralainen maksaa vuokransa ja säilyttää asunnon hyvässä
kunnossa.
Kun lasketaan yhteen vuokravakuus ja ensimmäisen
kuukauden vuokra,
huomataan, että sukanvarressa
olisi hyvä olla vähintään tonni rahaa, kun suunnittelee
omilleen muuttamista.

15. VUOKRALAISEN EI TARVITSE KORVATA
KAVEREIDEN TAI MUIDEN VIERAIDEN VUOKRA-ASUNTOONSA AIHEUTTAMIA VAHINKOJA.

VÄÄRIN.
Vuokralainen on vastuussa asunnosta ja korvaa myös
kavereiden aiheuttamat vahingot.
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TYÖPISTE 1
16. VUOKRANANTAJA VOI PURKAA VUOKRASOPIMUKSEN, JOS ASUKAS JÄTTÄÄ 2-3 KK:N
VUOKRAT MAKSAMATTA.
OIKEIN.
Vuokranantajalla on oikeus
purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö
vuokran maksamisen
sovitussa ajassa. Vuokrasopimus on
purettava aina kirjallisesti.
Vuokranantaja toimittaa vuokralaiselle vuokrasuhteen
purkamisilmoituksen. Tässä vaiheessa häädön voi
vielä mahdollisesti estää sopimalla
vuokravelan maksusta
vuokranantajan kanssa.
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17. VUOKRANMAKSUONGELMISSA TULEE OTTAA
ENNEN ERÄPÄIVÄÄ YHTEYTTÄ VUOKRANANTAJAAN.
OIKEIN.
Vuokranantajaan tulee heti ottaa yhteyttä, kun huomaa, ettei kykene maksamaan vuokraa eräpäivänä.
Yleensä vuokranmaksusta voi neuvotella vain ennen
eräpäivää. Sama koskee kaikkia laskuja
ja laskuttajia.

TYÖPISTE 2
OMAT RAHAT
Vaihtoehto 1: kuukausibudjetti

Tulostettavat materiaalit löydät liitteistä s. 27

Materiaali:
• Oskun budjetti -tehtävämoniste (lukiolaiset) TAI tiedot kohderyhmän oman alan
vastavalmistuneen keskipalkoista (ammattiin opiskelevat)
• Budjettitaulukko -moniste tai Asumisen ABC:n budjettilaskuri (nal.fi)
• Esimerkkejä vuokra-asuntojen hinnoista
• iPad + opiskelijoiden älypuhelimet

Aluksi kerrotaan, mitä tarkoittaa budjetti:
Budjetti tarkoittaa suunnitelmaa, jonka toteuttaminen voi elää. Se on tulojen ja menojen arviointia, minkä
pohjalta voi suunnitella rahankäyttöä. Netistä löytyy erilaisia budjettilaskureita, joiden avulla voi tehdä
oman talousarvion. Esim. NAL:n Asumisen ABC -nettisivuilla on budjettilaskuri, jonka avulla voi arvioida,
onko valmis muuttamaan omilleen:
http://www.nal.fi/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/budjettilaskuri/

TEHTÄVÄ AMMATTIIN OPISKELEVILLE:
Arvioidaan oma tulotaso (apuna vastavalmistuneen keskipalkat kyseisellä alalla)
valmistumisen jälkeen. Asumiskustannusten
arviointiin ovi käyttää esimerkkejä vapaista
vuokra-asunnoista. Jokainen laatii oman
henkilökohtaisen kuukausibudjetin tukena
mm. Asumisen ABC:n
budjettilaskuri.

TEHTÄVÄ AMMATTIIN OPISKELEVILLE:
Opiskelijat etsivät iPadilla tai kännyköillä
Kelan sivuilta tiedot opintotuen määrästä
ja vuositulorajoista sekä laativat yhdessä
Oskulle kuukausibudjetin valmiille pohjalle.

Tarkemmat ohjeet löydät liitteistä s. 27
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TYÖPISTE 2
OHJAAJAN TUEKSI KELAN TIEDOT:
• Opintoraha kuukaudessa: Itsenäisesti asuva 18–19 -vuotias, opintoraha kuukaudessa:
250,28€ (ennakonpidätys 10 %)
• Vuosituloraja: 11 850 €, jos tukikuukausia yhdeksän (660 € / tuellinen kk)
• Yleinen asumistuki 275 – 405 € asuinkunnan mukaan.

Opintolainan voi lisätä tehtävään, jossa opintotuki ja -laina ilman tuntityötä.
Opintolainan valtiontakauksen määrä 		
Yli 18-vuotias opiskelija
		
(Alle 18-vuotias 2. asteen opiskelija		

e/kk
650
300)

Kuka voi saada opintolainaa?
• Jos saat Kelasta opintorahaa tai Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea.
Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:
• Olet 18–19-vuotias, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen vuoksi.
• Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään.
Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 euroa vuodessa.
• Opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Raja- ja merivartiokoulussa (rajavartijan peruskurssi) etkä voi
saada opintorahaa oppilaitokselta saamasi päivärahan vuoksi.
• Jos olet 17-vuotias, voit saada lainatakauksen vain, jos saat opintorahaa

Opintolainan hakeminen:
Opintolainan valtiontakaus myönnetään kerrallaan koko opiskelun ajalle, mutta takauspäätös annetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskelija hakee opintolainan erikseen pankista takauspäätöksen saatuaan.
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TYÖPISTE 2
OMAT RAHAT
Vaihtoehto 2: sattuman varassa

Materiaali:

Tulostettavat materiaalit löydät liitteistä s. 29-31

• Sattuman varassa -budjettilomake (3 kpl)
• Sattuman varassa -laput
• Sattuman varassa -tehtävä
• Kyniä (mieluiten lyijykyniä) ja kumi

Aluksi kerrotaan, mitä tarkoittaa budjetti:
Budjetti tarkoittaa suunnitelmaa, jonka toteuttaminen voi elää. Se on tulojen ja menojen arviointia, minkä
pohjalta voi suunnitella rahankäyttöä. Netistä löytyy erilaisia budjettilaskureita, joiden avulla voi tehdä oman
talousarvion. Esim. NAL:n Asumisen ABC-nettisivuilla on budjettilaskuri, jonka avulla voi arvioida, onko valmis
muuttamaan omilleen:
http://www.nal.fi/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/budjettilaskuri/

TEHTÄVÄN KUVAUS:
Tässä pisteessä oppilaat ovat sattuman varassa, eli pohtivat
omaa rahatilannettaan kun/jos tapahtuu jotain yllättävää.
He saattavat menettää tai ansaita rahaa. Oppilaat arvioivat
paljonko rahaa kuluu kuukaudessa mm. vaatteisiin, harrastuksiin ja huvitteluun, ja jääkö jotain säästään jos jotain
yllättävää tapahtuu...

Tarkemmat ohjeet löydät liitteistä s. 29

16

TYÖPISTE 3
RAHAT VÄHISSÄ
Vaihtoehto 1: KAHOOT-visa velkaantumisesta
Tässä pisteessä velkaantumista ja maksuhaasteita käsitellään KAHOOT-tietokilpailusovellusta käyttäen. Ohjaajilla on 13 kysymyksen kysely tehtynä, jota käydään läpi
kysymys kerrallaan, samalla keskustellen kysymysten aiheista osallistujien kanssa.
Kysymyspatteristo ja oikeat vastaukset löytyvät liitteistä s. 33-35.

Materiaali:
• tietokone ja videotykki
• matkapuhelimet (nuorilla omat)
• kyselyn kysymykset ja vastaukset tulostettuna

Kirjaudu KAHOOTiin: Mene osoitteeseen https://getkahoot.com/
Klikkaa ikkunan oikeasta yläkulmasta Sign in
Kirjaudu palveluun täyttämällä tyhjiin kenttiin tunnus ja salasana.
Tunnus: Munrahatpaja
Salasana: munrahatpaja

> paina Sign in-kuvaketta

PISTEEN KULKU:
• Kirjauduttuasi klikkaa mustan yläpalkin vasemmasta reunasta
”My Kahoots”
• Tietovisa velkaantumisesta > klikkaa violettia Play-kuvaketta
• Valitse Classic
• Ohjaa nuoret menemään puhelimillaan sivulle Kahoot.it
• Nuoret syöttävät tietokoneen ruudulla näkyvän ”game pin:n”
puhelimiinsa ja valitsevat itselleen nimimerkin
• Aletaan pelaamaan peliä:
• Kysymys ja vastausvaihtoehdot näkyvät tietokoneen ruudulla
• Nuoret valitsevat puhelimen ruudultaan omasta mielestään
oikeaa vastausta symboloivan värin/merkin
• Jokaisen kysymyksen jälkeen käydään pieni keskustelu kysy
mykseen liittyvistä aiheista (miksi vastaus on oikea/väärä)
• Kun kysely on käyty läpi, voidaan vielä keskustella tuliko esille joitain
uusia asioita yms.
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TYÖPISTE 3
RAHAT VÄHISSÄ
Vaihtoehto 2: velkatarina - vaikeuksien kautta voittoon

Materiaali:
• selviytymistarina
• kolme erilaista, joista voi valita yhden käsiteltäväksi

Tehtävä:
Ensin nuoret tai ohjaaja lukevat velkatarinan, minkä jälkeen keskustellaan siitä ohjaajan johdolla.
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TYÖPISTE 3
KIRJE SANNILTA
(Lähde Nuorisoasuntoliitto, www.nal.fi)

Moi,
mulle on tullut yks ongelma liittyen raha-asioihin ja vuokranmaksuun ja nyt haluaisin, että te
auttaisitte mua. Mä kun en oo mikään maailmanmestari näiden raha-asioiden kanssa ja saattaa
olla, etten osaa tehdä hyviä päätöksiä ilman apuanne. Sain kaverilta vinkin, että te voisitte ehkä
auttaa mua.
Syyskuun 12. päivä mä saan yhdestä tekemästäni laulukeikasta palkan, n. 300 €. Mä ajattelin juhlistaa mun tulevaa palkkaa ja ostin alesta 300 € taulutelkkarin, josta oon haaveillut jo
pitkään. Mut kun mä tulin ostoksilta kotiin, mä huomasin, et mun kissa on oksentanut ja oli
heikossa kunnossa. Vein sen kiireesti eläinlääkäriin. Se oli kai syönyt jotain, mikä oli jäänyt sen
suolistoon. Kissa saatiin hoidettua ja eläinlääkäri veloitti 100 euroa. Nyt on sunnuntai, syyskuun 7.
päivä ja huomasin, että 500 euron vuokra pitäisi maksaa ylihuomenna tiistaina 9.9. eikä tilillä ole
kuin 100 €.
Seuraava palkkapäivä on vasta kuun lopussa. Ja sitä ennen pitäisi elää ja syödäkin, niin mun
kuin kissan. Mitä mä teen?
Terveisin
Sanni

kysymyksiä:
• Mitä Sannin kannattaa tehdä, että vuokra tulisi hoidettua ja rahaa ruokaankin riittäisi?
• Voiko taulutelkkarin palauttaa tai myydä?
• Millainen rahankäyttäjä Sanni mielestäsi on?
• Laskujen tärkeysjärjestys? Pohtikaa, miksi vuokranmaksu on tärkeää ja se kannattaa hoitaa aina
ensimmäiseksi. Mitä tapahtuu, jos jättää vuokran maksamatta?
• Entä seuraavan kuukauden vuokra ja muut laskut? Korosta ennakointia ja ”puskurirahaston”
merkitystä yllättävissä menoissa.
• Mistä Sanni voi saada apua, jos vuokranantaja ei jousta?
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TYÖPISTE 3
TIINAN TARINA
(Lähde: Takuusäätiö

Tiinan velkaantuminen alkoi, kun hän muutti ensimmäiseen omaan asuntoonsa parikymppisenä. Hän haki tuolloin myös luottokortin, jota hän ajatteli käyttää vararahana. Uuteen kotiin
Tiina tarvitsi huonekaluja ja kodin elektroniikkaa. Ostoksia hän maksoi luottokortilla ja erilaisilla
kulutusluotoilla. Pienet kuukausierät houkuttelevat, eikä ostoksia tehdessä tullut ajatelleeksi,
että pienistä puroista kasvaa suuria virtoja.
Maksuvaikeudet alkoivat nopeasti, kun usean luoton kuukausimaksut alkoivat erääntyä lyhyen
ajan sisällä. Samaan aikaan olisi pitänyt selviytyä myös arkimenoista, kuten vuokrasta, ruuasta
ja sähkölaskusta. Tulot eivät enää riittäneet kaikkien laskujen maksuun ja alkoi pikavippikierre.
Tiina yritti paikata laskujen maksua ja arkielämän kuluja uusilla pikavipeillä. Velkoja Tiina yritti
maksaa niin tunnollisesti, että hän ei osannut hakea apua ajoissa, jotta velkakierre olisi saatu
katkaistua mahdollisimman nopeasti. Erilaisia kulutusluottoja ja pikavippivelkoja oli lopulta noin
25 000 euroa.

kysymyksiä:
• Mitkä asiat olivat velkaantumisen syinä?
• Oliko velkaantuminen mielestänne omaa syytä?
• Mikä olisi voinut estää ylivelkaantumisen?
• Mikä auttaa selviytymään? Mistä apua tilanteeseen? Eri tukitahoja? Kenen puoleen itse kääntyisit?
• Mikä puolestaan voisi estää selviytymistä?
• Mikä voisi auttaa rahaongelmiin joutuneita ihmisiä puhumaan vaikeuksistaan ja hakemaan
apua?
•Mitä seurauksia voi olla siitä, kun luottotiedot menevät?

(Ratkaisu:
Apua Tiina haki oman kuntansa talous- ja velkaneuvonnasta. Siellä hänen tulo-,
meno- ja velkatilanteensa selvitettiin ja sieltä Tiina sai myös apua Takuusäätiön
takauksen hakemiseen. Säätiö myönsi Tiinalle takauksen järjestelylainaan, jota
hän maksaa noin kahdeksan vuoden ajan.)
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TYÖPISTE 3
VELKAKIERRE
Nimim. Pikkuhiljaa jaloillaan! (
Lähde: http://www.koulukino.fi/?id=2300 / www.takuusaatio.fi )
Muutin 17-vuotiaana vanhempieni luota pois silloisen tyttökaverini kanssa pieneen yksiöön.
Kaikki meni oikein hyvin, kunnes erosimme, koulu jäi kesken ja ikää oli 18 vuotta. Puolitoista
vuotta meni kaikenlaisten toimeentulotukien kanssa eläessä ja se rahahan ei riitä mihinkään,
ja töitäkään ei hirveästi ollut tarjolla koulut kesken jättäneelle jannulle. Vuokranmaksun
jälkeen rahaa jäi aina jotain 130 € kuukaudelle. Oli niin helppo napata joku vippi aina sieltä
täältä ja kohta huomasinkin olevani ihan kusessa niitten kans ja tuli "aivan sama -asenne".
Laskuja pukkasi luukusta ihan järjettömästi ja useimmat niistä jäi avaamatta.
Luottotiedot menetin, kun olin 19-vuotias. Samaisena kesänä lähdin armeijaan ja oli helpottavaa olla siellä, kun ei tarvinnu miettiä siviilielämän vaikeuksia, kun ulosotossakin alkoi olla
lähemmäs 10 000 €. Ajattelin tehdä opinnot loppuun armeijan jälkeen, jotta alkaisin saada
jotain otetta elämästä ja pääsis työelämään. Armeijassa kuitenkin päädyin kuljettajapuolelle
ja suoritin siellä kuljettajatutkinnon, mikä olikin ehkä viisain tekoni moneen vuoteen. Armeijassa mietin, että kouluun lähden takaisin, kun ulosottovelat on kuitattu, jotta kaikki ois
niin kuin ennen vippikierteitä ja muita laskujen maksamatta jättämisiä. Sainkin onnekseni
työpaikan, jossa aloitin paria päivää kotiutumisen jälkeen.
Nyt paria vuotta myöhemmin olen velkani lyhentänyt 3000 euroon. Olen töissä edelleenkin
kuljetusalalla ja ihan hyvin tulen toimeen, vaikka ulosotto viekin kolmasosan tilistäni. Kahdeksan kuukauden päästä olen velaton ja jo nyt tässä vaiheessa todella onnellinen tulevan
lapsen isä! Kouluun olisi tarkoitus lähteä vuoden kuluttua, jotta pääsisin tavoittelemaan sitä,
mitä tulevaisuudelta haluan.
Paljon olen oppinut ja viisastunut viimeisen neljän vuoden aikana. Kaiken tämän luottotietojen menettämisen ja ulosottokierteen olen pitäny koko neljän vuoden aikana omana tietoani
ja niin aion jatkossakin tehdä. Kohtahan tämä surkea tilanne on pelkkä huono muisto vain!

kysymyksiä:
•Mitkä asiat olivat velkaantumisen syinä?
• Oliko velkaantuminen mielestänne omaa syytä?
• Mikä olisi voinut estää ylivelkaantumisen?
• Mikä auttaa selviytymään? Mistä apua tilanteeseen? Eri tukitahoja? Kenen puoleen itse kääntyisit?
• Mikä puolestaan voisi estää selviytymistä?
• Mikä voisi auttaa rahaongelmiin joutuneita ihmisiä puhumaan vaikeuksistaan ja hakemaan apua?
• Mitä seurauksia voi olla siitä, kun luottotiedot menevät?
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KYLMÄPISTE
VAIHTOEHTO 1: MITÄ MAKSAA?
Materiaali:
• Tuotekortit
• HintakotIt
• Ohjeet tulostettuna pisteelle
• Oikeat vastaukset tulostettuna (ohjaaja antaa vastaukset, kun osallistujat
ovat valmiita)

Tehtävä:
Pisteeltä löytyy valmiina erillisiksi leikatut kortit tuotteista sekä hinnoista. Osallistujien tulee suorittaa
tehtävä alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Mitä maksaa?
Oppilaille annetaan kasa erilaisia tuotekortteja sekä hintoja. Tehtävänänne on
yhdistää oikea tuote ja hinta toisiinsa. Oikeat vastaukset saatte ohjaajalta, kun
oppilaat ovat mielestänne valmiita.

Liite:
• Tuotekortit
• Hintakortit
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Tulostettavat materiaalit löydät liitteistä s. 35

KYLMÄPISTE
VAIHTOEHTO 2:
LASKUJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS
Materiaali:
• Tehtävämoniste

Tehtävä:
• Oppilaat laittavat tärkeysjärjestykseen liitteissä esitetyt laskut ja säännölliset menot ja perustelevat
valintansa.
• Mitä tapahtuu, jos tietty lasku jää maksamatta?
• Miten voi peruuttaa ostoksen tai tilauksen?
• Minkä voisit jättää ostamatta?
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TULOSTETTAVAT
LIITTEET
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LIITTEET

Työpiste 1 :
Oikein-väärin-väittämät

1. Nettopalkka on palkasta käteen
jäävä osuus

4. Opintotuki sisältää opintorahan ja
opintolainan
valtiontakauksen

7. Pikavippi
on hyvä
vaihtoehto, kun
rahat ovat
lopussa
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2. Progressiivinen
verotus tarkoittaa,
että pienituloisemmat
maksavat suhteessa
vähemmän veroja
kuin suurituloiset

5. Vanhempiensa
luona asuva
17-vuotias 2. asteen
opiskelija voi saada
opintotukea

8. Ostaessa osamaksulla hinta on
aina sama kuin
kerralla
ostoksen
maksaessa

3. Opiskelijan omat
tulot eivät voi
vaikuttaa
opintotuen
määrään

6. Maksuhäiriömerkintä
vaikeuttaa vuokraasunnon saamista

9. Lasku on
turvallisin tapa
maksaa
verkko-ostoksia

LIITTEET

Työpiste 1 :
Oikein-väärin-väittämät

10. EU:n
ulkopuolella
sijaitsevan
verkkokaupan
tuotteella ei
aina ole palautusoikeutta

13. Jotta voit saada
työttömyysetuutta,
sinun pitää
ilmoittautua
TE-toimistoon
työttömäksi
työnhakijaksi.

16. Vuokranantaja voi
purkaa vuokrasopimuksen, jos asukas
jättää 2-3 kk:n
vuokrat
maksamatta
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11. EU:n ulkopuolella
sijaitsevat verkkokaupat ovat aina
halvempia

14. Vuokranantajalle
maksettava vuokravakuus saa olla enintään
3 kk:n vuokran
suuruinen

17. Vuokranmaksuongelmissa
tulee ottaa ennen
eräpäivää
yhteyttä
vuokranantajaan

12. Jos unohdat viedä
verokortin töihin,
palkastasi
vähennetään
veroa jopa 60 %

15. Vuokralaisen ei
tarvitse korvata kavereiden tai muiden
vieraiden vuokraasuntoonsa
aiheuttamia
vahinkoja

LIITTEET
Työpiste 2 / vaihtoehto 1:
Kuukausibudjetti

Tehtävä ammattiin opiskeleville:

Kuukausibudjetti

Arvioidaan oma tulotaso (apuna vastavalmistuneen keskipalkat kyseisellä alalla)
valmistumisen jälkeen. Asumiskustannusten arviointiin ovi käyttää esimerkkejä vapaista vuokra-asunnoista.
Jokainen laatii oman henkilökohtaisen kuukausibudjetin tukena mm. Asumisen ABC:n budjettilaskuri.

TEHTÄVÄ:
1) Selvittäkää Kelan verkkosivuilta, paljonko saat opintorahaa ja yleistä asumistukea
kuukaudessa.
2) Tee taloussuunnitelma, johon arvioitte yhden kuukauden menot. Miten tulot riittävät?
3) Paljonko opiskelija saa tienata vuodessa, jos nostaa opintotukea 9 kuukaudelta?

HTTP://WWW.KELA.FI/OPISKELIJAT

Tehtävä lukiolaisille:

Oskun toukokuun budjetti
Osku on 19-vuotias opiskelija, joka on aloittanut korkeakouluopinnot edellisenä syksynä. Hän asuu yksin ja
vielä toistaiseksi sinkkuna opiskelija-asunnossa. Kuukausivuokra soluasunnosta on 300 euroa (sisältää veden ja
sähkön). Opintojen ohessa Osku käy töissä huoltoasemalla ja tienaa sieltä noin 220 euroa nettona kuukaudessa.

TEHTÄVÄ:
1) Selvittäkää Kelan verkkosivuilta, paljonko Osku saa opintorahaa ja yleistä asumistukea
kuukaudessa.
2) Tehkää Oskulle taloussuunnitelma, johon arvioitte yhden kuukauden menot. Miten
Oskun tulot riittävät?
3) Paljonko opiskelija saa tienata vuodessa, jos nostaa opintotukea 9 kuukaudelta?

HTTP://WWW.KELA.FI/OPISKELIJAT
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LIITTEET

Työpiste 2 / vaihtoehto 1:
Kuukausibudjetti

tulot

€/kk

palkka

*huomioi, että veroihin ja muihin lakisääteisiin
kuluihin (eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu..) menee palkasta noin 1/4

opintoraha

Ei opintolainaa.
asumistuki
yhteensä

menot

€/kk

vuokra
muut
asumismenot

sähkö, vesi vakuutukset

puhelin
ruoka

muut kodin hankinnat, esim. pesuaineet,
vessapaperi

vaatteet
matkakulut

joukkoliikenne, auto/muu moottoriajoneuvo tai muut
matkat

netti
harrastukset
terveys
ja kauneus
huvittelu
muuta
yhteensä
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esim. liikunta, musiikki
esim. hygienia, lääkkeet
esim. ulkona syöminen, kahvilat, elokuvat, lehtitilaukset
mitä?

LIITTEET

Työpiste 2 / vaihtoehto 2:
Sattuman varassa

tehtävä:
Tässä pisteessä saatatte menettää tai ansaita rahaa. Opiskelette ammattikorkeakoulussa ja käytte opintojen ohella työssä. Asutte kimppakämpässä.
1. Arvioikaa ja kirjoittakaa budjettitaulukkoon, paljonko rahaa menee kuukaudessa mm. vaatteisiin, harrastuksiin ja huvitteluun ja jääkö jotain säästöön.
HUOM! joka kuukausi ei näihin välttämättä mene rahaa, joten miettikää, paljonko vuositasollakulutatte esim. vaatteisiin ja kenkiin.
2. Laskekaa menot yhteen ja vähentäkää ne tuloista.
3. Nostakaa pinkasta lappu, josta paljastuu hyvä tai huono uutinen.
4. Jos lapussa on yllättävä meno, keskustelkaa, mistä budjettitaulukon menokohdasta rahat voi vähentää. Vai voiko mistään? Jos lapussa on tulo, mihin
budjettitaulukon menokohtaan lisäisitte rahat.
5. Jos ryhmältä loppuvat rahat, pohtikaa, voiko lapun määräämässä asiassa
säästää, lainata rahaa jostain, siirtää maksua seuraavaan kuukauteen tai pyytää
jostain muualta apua.
Joissain tilanteissa ryhmä voi neuvotella. Jos ryhmäläiset keksivät keinon säästää ja perustelevat sen hyvin, voidaan rahanmenossa joustaa.

Saat vanhemmiltasi
30 € vaatteisiin.
Löydät tarvitsemasi
vaatteet kirppikseltä
ja sinulle jää
säästöön 20 €.
Mihin laitat rahat?
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Pääsisit risteilylle
Tallinnaan 10 €:lla.
Passisi on
vanhentunut ja uusi
maksaa 70 €.
Mitä teet?

LIITTEET

Työpiste 2 / vaihtoehto 2:
Sattuman varassa

Käyt viikottain pelaamassa lähikaupan
peliautomaatilla.
Huomaat hävinneesi
20 € kuukaudessa.
Mistä joudut
tinkimään?

Olet hyväntekeväisyysjärjestön
lahjoittaja ja
tililtäsi menee
kuukausittain 5 €
hyvään tarkoitukseen.

Kaverit ovat
lähdössä ulos ja
houkuttelevat
sinua mukaan.
Paljonko se
maksaisi ja
pystytkö lähtemään?
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Kaverisi on
rahapulassa ja
pyytää sinulta
20 € lainaan.
Mitä teet?

Autat isovanhempiasi
uuden television
asentamisessa.
Saat heiltä 20 €.
Mihin käytät
rahat?

Otat
viikkopaikan
kirppikseltä ja saat
tuotoksi 100€. Mihin
laitat rahat?

Olet työkaverin
kanssa trendikahvilassa ja hän
suosittelee
sinulle erikoiskahvia
ja leivosta. Herkku
maksaa 15 €.

Lainasit kaverin autoa ja sait 60€
parkkisakon.
Mitä teet?

LIITTEET

Työpiste 2 / vaihtoehto 2:
Sattuman varassa

tulot
opintoraha

€/kk
250,30€

opintoraha 250,80€ (ei nostettua opintolainaa)

yleinen
asumislisä

340€

keskiarvo yleisestä asumistuesta

palkka
(netto)

200€

vähennetty verot ym. kulut (eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu), n. 1/4 palkasta

tulot
yhteensä

menot

790,30€

NÄMÄ OVAT VIITESUMMIA

€/kk

vuokra

350€

muut
asumismenot

40€

pakollinen meno - ei saa koskea!

pakollinen meno -sähkö 15€, vesi 15€, kotivakuutus 10€

puhelin
ruoka

opiskelijalla n. 165€/kk, eli 5,5€/pvä ruokiin ja
alkoholittomiin juomiin

netti
matkakulut
kodin
hankinnat
terveys
ja kauneus

matkakortti sisäinen 28€, auton käyttö- ja polttoainekustannukset n. 260€/kk
siivoustarvikkeet, kodinlaitteet ja huonekalut
shampoot, meikit, apteekkituotteet ym. Noin 30€
noin 30€

vaatteet
harrastukset
huvittelu
säästöön
muuta
yhteensä

tulot
menot
yhteensä
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790,30€

LIITTEET

Työpiste 3 / vaihtoehto 1:
KAHOOT-tietovisa velkaantumisesta

1. MINKÄ IKÄINEN OLET?
•
•
•
•

alle 18v.
18-21v.
22-25v.
yli 25v.

”harjoituskysymys”, että kaikki pääsevät kärryille
miten kahoot-tietokilpailusovellus toimii

2. MIKÄ ON VELKA?
•
•
•
•

Avustus, jota valtio myöntää
Tuki, jolla saa ostettua kivoja tavaroita
Laina, joka on otettu joltain toiselta taholta
Korkoa kasvava rahasumma

Velka ja laina tarkoittavat samaa asiaa.
Velka otetaan toiselta taholta ja maksetaan yleensä
pois suunnitelman mukaisesti

3. MITKÄ ASIAT VOIVAT JOHTAA VELKAANTUMISEEN?
•
•
•
•

Holtiton rahan käyttö
Ystävien painostus
Laskujen maksamatta jättäminen
Asunnon ostaminen

Kaikki vastaukset voivat olla oikein. Mikä ero on
ns. positiivisella ja negatiivisella velkaantumisella?

4. ARVIOI TUOTTEIDEN YHTEISHINTA
•
•
•
•

100€
60€
20€
75€

5. LASKUSI ERÄÄNTYY TÄNÄÄN. PALKKAPÄIVÄÄN ON KAKSI VIIKKOA JA TILILLÄ 0€.
KUINKA HOIDAT TILANTEEN?
•
•
•
•
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Soitan äidille ja käsken maksamaan laskun
Maksan laskun kaksi viikkoa myöhässä
Soitan laskuttajalle ja neuvottelen eräpäivän siirrosta
Jätän laskun maksamatta

Voit kertoa kuinka yritykset toimivat
myöhästyneiden
maksujen kanssa.

LIITTEET

Työpiste 3 / vaihtoehto 1:
KAHOOT-tietovisa velkaantumisesta

6. MITÄ SEURAUKSIA VOI OLLA LASKUN MAKSAMATTA JÄTTÄMISELLÄ?
•
•
•
•

Laskut kerääntyvät eivätkä rahat enää riitä niiden maksamiseen
Palvelut voivat loppua, esim. puhelinliittymä mennä kiinni
Ei mitään. Laskujen maksu on vapaaehtoista
Pitkällä jänteellä voi tulla maksuhäiriömerkintä

(ei ensimmäisestä
maksamatta jättämisestä)

7. MITÄ SEURAUKSIA VOI OLLA MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄLLÄ?
•
•
•
•

Se on sama kuin rikosrekisterimerkintä
Ei voi ostaa laskulla eikä osamaksulla mitään
Pankkikorttisi lukitaan
Asunnon saanti vaikeutuu

8. OSTAT 899€ HINTAISEN TAULU-TV:N 24KK OSAMAKSULLA. PALJONKO ON KUUKAUSIERÄ?
•
•
•
•

n. 37,50€
n. 25€
n. 52,50€
n. 70€

9. MINKÄ IKÄISENÄ SAA LUOTTOKORTIN?
•
•
•
•

16, huoltajan luvalla
18
21
Jokainen luottoyhtiö voi määritellä itse kriteerinsä

10. ASP-TILI ON TARKOITETTU...
•
•
•
•
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...häälahjojen vastaanottamiseen
...eläkesäästämiseen
...ensiasunnon hankintaan
...korkean riskin rahastosijoittamiseen

Perusteet korttien myöntämiselle vaihtelevat kortinmyöntäjittäin. Tyypillisiä
edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, kunnossa
olevat luottotiedot ja säännölliset tulot.
Rinnakkaiskortti voidaan myöntää myös
alaikäiselle. Edellyttää, että luottotiedot
ovat kunnossa eli maksuhäiriömerkintöjä ei ole.

LIITTEET

Työpiste 3 / vaihtoehto 1:
KAHOOT-tietovisa velkaantumisesta

11. JOS SÄÄSTÄT KUUKAUDESSA 50€, PALJONKO SINULLA ON VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ?
•
•
•
•

4400€
2300€
3800€
3000€

12. KUINKA MONEN KK:N PALKKAA VASTAAVA SUMMA OLISI HYVÄ OLLA SÄÄSTÖSSÄ
YLLÄTTÄVIÄ TILANTEITA VARTEN?
•
•
•
•

Kolmen kuukauden
Kuuden kuukauden
Yhden kuukauden
Kahdentoista kuukauden

13. KUINKA PALJON NETTOPALKASTA OLISI HYVÄ LAITTAA SÄÄSTÖÖN?
•
•
•
•
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Noin puolet
1/3
10%
50€

LIITTEET

Kylmäpiste / vaihtoehto 1:
Mitä maksaa?

Vuokrayksiön
keskimääräinen neliövuokra
pääkaupunkiseudulla
Puhelinliittymä
(keskimääräinen kuukausihinta)
Nopealla 4G netillä ja rajattomilla
puheluilla ja tekstiviestillä

24,90 €

Keskimääräinen
maitolitra

1€

Keskimääräinen
kahvipaketti (500 g)

4€

Keskimääräinen
WC-paperipaketti
(8 rullaa)

Keskimääräinen
yleispuhdistusaine

3,41€

2,64 €

Suuhygienistin käyntimaksu
(kunnallinen hammashuolto Espoossa)

10,30 €

HSL seutulippu
(opiskelija, 30 vrk, henkilökohtainen)

53,25 €

Netflix
(peruskuukausimaksu)
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15,76 €

7,99 €

LIITTEET

Kylmäpiste / vaihtoehto 2:
Laskujen tärkeysjärjestys

Tehtävä:
• Laittakaa tärkeysjärjestykseen seuraavat laskut ja säännölliset menot.
Perustelkaa valintanne.
• Mitä tapahtuu, jos tietty lasku jää maksamatta?
• Miten voi peruuttaa ostoksen tai tilauksen?
• Minkä voisit jättää ostamatta?

kanavapaketti

vesilasku

kotivakuutus

viihde/vapaa-aika

kuntosalikortti/kk

luottokorttilasku

kuukauden ruokarahat

vuokra

matkakortti/
kuukausilippu

sanomalehti

lasku verkkokaupasta

pikavippi

liikennevakuutus

nettipelit

auton bensakulut

puhelin+liittymä

lomamatkan varausmaksu

sähkölasku

opintolaina
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LIITTEET

Loppudiat

Oppitunnin lopussa ryhmän kanssa yhteisesti käytävät diat
löytyvät tästä linkistä:
http://www.nal.fi/mun-rahat-paja-loppudiat/
Diat ovat yhteenveto työpisteissä työstettyihin asioihin
taloudenhallinnasta ja itsenäistyvien nuorten rahankäytöstä.
Dioista löytyy muistiinpanoja ohjaajan tueksi.
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