Viikkorahalla harjoitellaan tuloja
ja menoja
Lapset oppivat harjoittelemalla ja hyötyvät mahdollisuudesta
harjoitella rahankäyttöön liittyviä päätöksiä. Seuraavat
harjoitukset voivat olla hyödyllisiä.
1. Säännöllisten tulojen hallinta
Lapset voivat saada säännöllisiä tuloja esimerkiksi viikkorahan muodossa. Kun summa on
ennalta arvattava, lapset voivat etukäteen suunnitella tulojaan ja menojaan. Taito on sama, jota
he tulevat aikuisinakin tarvitsemaan. Muista varmistaa, että lapsi ymmärtää, mitä kustannuksia
tai tarpeita viikkorahan on tarkoitus kattaa ja luovuta sen jälkeen vastuu niiden täyttämisestä
lapselle.
2. Tietyn summan hallinta tiettyä tarkoitusta varten
Luovuta tietty summa käytettäväksi johonkin tiettyyn projektiin - kuten syntymäpäiväjuhlan
suunnitteluun, syksyn uusien kouluvaatteiden ostamiseen, tai huoneen sisustamiseen uusilla
tavaroilla. Kerro selkeästi, mitä odotuksia itselläsi on summan käytön suhteen ja seuraa tarpeeksi
läheltä, jotta voit antaa ohjeita ja muistuttaa tärkeistä asioista, jotka lapsi saattaisi muuten
unohtaa, antaen lapsen kuitenkin ottaa vastuun lopputuloksesta.

Viikkoraha tai kannustaminen työhön? Vai molemmat?
Viikkoraha puhuttaa monia perheitä. Kuinka paljon on sopivasti? Pitäisikö rahan eteen
tehdä töitä tai pieniä tehtäviä kotona? Alla on muutamia ehdotuksia viikkorahan
käytöstä.
1. Vähennä lapsen tarvetta pyytää rahaa aina kun tarvitsee. Määrittele viikko- tai
kuukausiraha, jonka tulee kattaa selkeästi ja yhdessä määritellyt lapsen omat
menot.
2. Anna lapsen ottaa vastuu omalla rahalla tekemistään kulutusvalinnoista.
3. Kerro siitä, miten rahaa voi säästää ja mitä hyötyä siitä on.

Määrittele jokaiselle lapselle viikkorahan perusmäärä. Jos lapsi haluaa enemmän rahaa, luo lista
tehtävistä joita lapsi voi suorittaa saadakseen tämän rahan. Tehtävien tulisi olla mahdollisimman
selkeästi määriteltyjä, jotta lapsi tietää mitä tehtävän suorittaminen vaatii ja millainen korvaus
tästä on tiedossa. Tehtävien suorittamisesta voidaan myös pitää tilastoa ja laskea esimerkiksi
kuun lopussa yhdessä lapsen kanssa kuinka paljon "lisärahaa" hän on näillä töillä ansainnut.

-8-vuotiaat





Kannusta pieniin kotitöihin. Jopa nelivuotias voi pedata sänkynsä ja korjata lelut lattialta
päivän päätteeksi. Tee lista pienistä tehtävistä, joita lapsen tulee suorittaa ja/tai joita
tekemällä hän voi ansaita hieman omaa rahaa. Tarjoa käyttöön myös säästöpossu ja
helppo keino pitää kirjaa tehdyistä tehtävistä.
Vältä jatkuvaa lelujen ostamista. Kerro juhlapäivistä (syntymäpäivästä, nimipäivästä ja
muista juhlista) ja kannusta lasta odottamaan saadakseen jonkin kalliimman lelun.
Opeta lapselle vastuuta ja seurauksia. Jos on omaisuutta, tuottaa se myös vastuuta.

8-12-vuotiaat





Anna lapsesi tehdä enemmän päätöksiä itsenäisesti. Kannusta järkevään kuluttamiseen
esimerkiksi kertomalla miten hintoja voi vertailla eri liikkeissä.
Määrittele tietty viikko- tai kuukausiraha ja pidä siitä kiinni. Pyri löytämään järkevä
summa, jolla lapsi voi kattaa kohtuulliset menonsa. Tämä vähentää tarvetta pyytää lisää
rahaa ja opettaa itsenäiseen rahan käyttöön.
Pyri siihen, että jokainen perheenjäsen tekee oman osansa päivittäisistä kotitöistä myös
ilman rahallista korvausta. Lisärahan ansaitsemiseksi voi olla lista erillisistä töistä, joita voi
suorittaa.

13-vuotiaat ja vanhemmat





Ole johdonmukainen ja päättäväinen. Luo oikeudenmukaiset säännöt ja pidä niistä kiinni.
Voit kannustaa lasta itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuunottamiseen esimerkiksi
antamalla hänelle riittävän viikko- tai kuukausirahan, jonka tulee kattaa lapsen omat
menot aina omista vaatteista ja kännykkälaskusta lähtien.
Älä unohda empaattisuutta. Muistuta, että maailmassa on muitakin arvoja kuin raha.
Tärkeää on myös viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa ja auttaa toisia tarpeen
vaatiessa.
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