Uhkaako ylivelkaantuminen?
- Testaa taloutesi!
Vastaa alla oleviin kysymyksiin käyttäen asteikossa mainittuja arvoja. Kirjoita vastauksesi
kysymyksen viereen ja lopuksi laske yhteen pistemääräsi. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Vastaukset löydät sivun toiselta puolelta.

Asteikko
0 = ei koskaan
1 = joskus
2 = aina/usein

Kysymykset
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15.

Hintojen vertailu on minusta turhaa
Shoppailen luottokorteilla tai muulla luotolla
Raha tuntuu katoavan sitä mukaa kuin sitä tulee
Teen heräteostoksia
Tilini on usein ”miinuksella”
Minulla on vaikeuksia maksaa laskut eräpäivään mennessä
Hankin kalliin sohvan, uuden auton ja merkkivaatteita,
vaikka ne täytyisi hankkia lainarahalla
Olen ottanut korkeakorkoista kulutusluottoa paikatakseni talouttani
Olen ottanut uutta lainaa maksaakseni vanhan
Otan lainan sieltä mistä sen helpoimmin saan
Minulla on vaihtelevat tulot
Tuloni eivät riitä kattamaan pakollisia menoja
Elämäntilanteen muutos (avioero, muutto omaan asuntoon,
työttömyys, sairaus tms.) on aiheuttanut minulle talousongelmia
Olen epävarma työpaikastani
Minulla on tai on ollut maksuhäiriömerkintä

Vastaukset
Laske yhteen pistemääräsi ja etsi tulostasi vastaava pistemäärä alla olevista vaihtoehdoista
(min. 0 pistettä - max. 30 pistettä)
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Voit olla huoletta. Nykyinen elämäntilanteesi näyttää talousasioiden osalta tasapainoiselta eikä
äkillistä riskiä velkaantua ole. Muista kuitenkin varautua riskeihin ja tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä. Laskelma tuloista ja menoista auttaa arvioimaan tilannettasi entistä paremmin.
Sivuilta www.raha-asiat.fi saat lisää vinkkejä ja tietoa talousasioista!
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Oman talouden hallinnassa on parantamisen varaa. Tutustu sivuun ”Viisi askelta uuteen
elämään” raha-asiat.fi -sivustolla ja mieti, millä toimilla voisit parantaa tilannettasi. Jos laskut
tuntuvat kasaantuvan, muista ottaa ajoissa yhteyttä velkojiin ja neuvotella uudesta maksuaikataulusta. Halutessasi voit soittaa Takuu-Säätiön maksuttomaan Velkalinjaan tai ottaa yhteyttä
kunnalliseen talous- ja velkaneuvontayksikköön.
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Taloudenhallinnassasi on suuria ja ehkä ylivoimaiselta tuntuvia haasteita. Olet ehkä jo velkaantunut tai vaarassa velkaantua, jos muutoksia oman talouden tilanteeseen ei tule. Lue huolellisesti sivu ”Viisi askelta uuteen elämään” raha-asiat.fi -sivustolla ja toimi ohjeiden mukaan.
Ota tarvittaessa yhteyttä Takuu-Säätiön maksuttomaan Velkalinjaan tai kunnalliseen talous- ja
velkaneuvontayksikköön tilanteesi selvittämiseksi. Velkalinjalla (0800 9 8009, arkisin klo 10-14)
voit keskustella myös nimettömänä taloudellisista ongelmista. Talous- ja velkaneuvontayksikön
yhteystiedot saat oman kuntasi puhelinvaihteesta tai Kuluttajaviraston internetsivuilta www.
kuluttajavirasto.fi.

www.raha-asiat.fi

