Muutuvan elämäntlanteen muistlista työelämään siirtyvälle
Vuositasoinen tarkastelu

1. Kertaluonteiset kulut tai hankinnat

3. Aikataulu

4. Muutoksen arvioint

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

TÄYTTÖOHJEET
1. Kertaluonteiset kulut tai hankinnat
Listaa, mitä merkitäviä kertaluonteisia kuluja tai hankintoja oletat elämääsi seuraavan vuoden
sisällä kuulumaan (esim. vakuutuksia, kirjallisuuta, kotin liityviä hankintoja tms.). Huom. Jos
täytötla ei riitä, voit laata listasi myös erilliselle paperille.

2. Säästö- tai sijoituskohteet
Listaa, mitä tavoiteita tai tarkoituksia varten aiot tai haluaisit lisäksi säästää tai sijoitaa (esim.
lomamatka, asunto, eläke, tms.).

3. Aikataulu
Tarkastele nyt jokaista kulua, hankintaa, säästö- tai sijoituskohdeta yksi kerrallaan ja listaa,
milloin kyseinen tapahtuma tulisi mahdollisest ajankohtaiseksi (esim. lomamatka = heinäkuu).

4. Muutoksen arvioint

2. Säästö- tai sijoituskohteet

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Valitse

€

Tarkastele siten kaikkia listaamiasi kuluja, hankintoja, säästö- ja sijoituskohteita ja vertaa niitä
nykyiseen tlanteeseesi. Valitse sopivin vaihtoehto: kulutaminen / rahankäytö tai säästäminen /
sijoitaminen pienenee = ↓ säilyy samana = → kasvaa = ↑
en tedä / en pysty arvioimaan = ?. Löydät vinkkejä muutoksen hahmotamiseen myös
seuraavilta sivuilta.
Mikäli kulutamisesi / rahankäytösi tai säästämisesi / sijoitamisesi kasvaa ( ↑) tai pienenee
(↓), yritä arvioida viereen euromääräinen muutos (esim. työtömyyskassan jäsenyys = 100€ vs.
opiskelijajäsenyys työtömyyskassassa = 0€, muutos siis ↑ +100€).

4. Lopuksi
Tarkastele nyt kokonaisuuta. Kuinka paljon oletat vuositaisen kulutamisesi / rahankäytösi tai
säästämisesi / sijoitamisesi muutuvan – ja mihin suuntaan? Onko kyse mielestäsi pienestä vai
suuresta muutoksesta? Pystyitkö arvioimaan muutosta? Mitä apua tai tukea tarvitsisit tlanteen
hahmotamiseksi? Löydät seuraavilta sivuilta vinkkejä tahoista, joiden puoleen voit tarvitaessa
kääntyä.
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Vuositasoinen tarkastelu

1. Kertaluonteiset kulut tai hankinnat

3. Aikataulu

4. Muutoksen arvioint

RKKI
E
M
I
S
E

kotivakuutus
huhtikuu
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€

työttömyyskassan jäsenmaksu
ensi
viikolla
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€
+ 100

Panu 23 v., siirtymässä työelämään

ammattiin liittyvää kirjallisuutta
syksy
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€
+ 100

1. Kertaluonteiset kulut tai hankinnat

uusi pesukone
heti
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€
+ 400

siistit kengät
heti
_________________________________
________________
ensimmäisestä
kulutusluoton
(+
korkojen)
poismaksu
_________________________________ palkasta
________________

↓ → ↑ ? _________€
+ 90

Panun merkitävät kertaluonteiset kulut ja hankinnat liityvät
kotin sekä uuden työn aloitukseen. Hän tarvitsee esimerkiksi
uuden pesukoneen sekä siistt kengät asiakastapaamisiin. Lisäksi
hän suunnitelee maksavansa ensimmäisen palkkansa saatuaan
pois aiemmin hankkimansa kulutusluoton.

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

↓ → ↑ ? _________€
+ 420

2. Säästö- tai sijoituskohteet

2. Säästö- tai sijoituskohteet
Panu suunnitelee aikovansa jatkaa säästämistä seuraavan
kesän lomamatkaa varten. Hän arvioi myös voivansa kartutaa
asuntosäästöjä tulevista palkkatuloistaan. Lisäksi hän
suunnitelee laitavansa säästöön hieman rahaa matkalaukkua
varten, mikäli sellaiselle tulee tarveta.

3. Aikataulu
Uusi pesukone ja siistt työkengät ovat vältämätömiä ja
kiireellisiä hankintoja, kun taas säästö- ja sijoituskohteet eivät
ole välitömäst ajankohtaisia.

ensi kesän lomamatka
heinäkuu
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€

oma asunto – alkupääoma
vuoden
kuluttua
_________________________________
________________
matkalaukku (työmatkoja varten, jos
tarvitsen)
tarvittaessa
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€
+ 5.000

- kulutusluoton korot
(vuodessa)
_________________________________
________________

↓ → ↑ ? _________€
- 40

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

4. Lopuksi

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

Kokonaisuudessaan Panu arvioi rahankäytönsä kasvavan
seuraavan vuoden aikana +6370€ (= 100 + 100 + 400 + 90 + 420 +
5000 + 300 - 40).

_________________________________ ________________

↓ → ↑ ? _________€

↓ → ↑ ? _________€
+ 300?

4. Muutoksen arvioint
Töiden aloitukseen liityy uusia, ylimääräisiä hankintoja.
Panu suunnitelee myös säästävänsä uusista tuloistaan,
sekä hankkiutuvansa eroon korkeakorkoisesta
kulutusluotostaan.
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Vinkkejä vuositason muutoksen hahmotamiseen

Tämän listauksen tarkoituksena on autaa hahmotamaan asioita, jotka mahdollisest ovat uusia ja aiheutavat muutoksia vuositaisessa
kulutamisessa tai rahankäytössä.
Ammatliiton tai
työtömyyskassan jäsenmaksu

Ammatliitoon kuulumalla saat tukea ja neuvoa ongelmatlanteisiin työpaikalla. Työtömyyskassaan liitymällä saat
korkeampaa työtömyystukea, jos jäät työtömäksi. Vuosimaksut vaihtelevat paljon, tarkista maksu omasta liitostasi.

Vuokravakuus uudessa asunnossa

Vakuus saataa olla esimerkiksi kahden vuokran suuruinen. Vuokravakuuden saa takaisin, kun muutaa asunnosta pois,
mikäli asunnon on pitänyt hyvässä kunnossa.

Vakuutus

Ainakin matkavakuutus on hyvä olla ja useimmat vuokranantajat edellytävät kotvakuutuksen otamista. Huomioi
nuorisoalennukset. Liikennekäytössä olevan ajoneuvon liikennevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen. Vakuutuksen
maksaminen yhdessä erässä (kerran vuodessa) on usein edullisempaa, muta jos summa tuntuu liian suurelta kerralla
maksetavaksi, voit maksaa sen myös useissa osissa. Vakuutus kannataa kilpailutaa eli vertailla eri yhtöitä ja valita niistä
edullisin. Viitebudjetssa* yksiön kotvakuutuksen hinnaksi on arvioitu keskimäärin 130€/vuosi.

Hankinnat kotin: kodinkoneet,
huonekalut, kestohyödykkeet
(kuten kodintekstilit, matot,
astat, siivoustarvikkeet, työkalut)

Jos arvioint on vaikeaa, voit käytää alle 45-vuotaalle yksinasuvalle henkilölle lasketua viitebudjeta*, joka on
kodinkoneille, huonekaluille ja kodin kestohyödykkeille 444€/vuodessa.
Huomioi, etä etenkin huonekaluja saa hyväkuntoisina myös käytetynä esimerkiksi kirpputoreilta, kierrätyskeskuksista tai
facebook-ryhmistä. Myös kodinkoneita kannataa kysellä esimerkiksi kaverilta ennen kauppaan säntäämistä.

Hankinnat työntekoa varten:
esim. työvaateet, työkengät,
laukut

Arvioi, paljonko joudut ostamaan tällaisia vuodessa. Usein kertaostos riitää moneksi vuodeksi.

Hankinnat: elektroniikka

Viitebudjetssa vuositaisten elektroniikkahankintojen summaksi on arvioitu yksinasuvalle 168€.

Lehttlaukset (myös
verkkolehdet)

Laske yhteen tlaamiesi lehten vuositlausten maksut. Verkkolehten tlaukset voi myös jakaa ystävän kanssa.

Lomat

Mitä lomien aikana kuluu tai säästyy enemmän kuin ennen? Jos teet ruokaa kotona, rahaa saataa säästyä arkeen
verratuna. Jos taas käyt paljon ulkona syömässä, rahaa todennäköisest kuluu arkea enemmän. Kotona tehdyn ruoan
kustannusarvio on viitebudjetssa 198€(naiset)-234€(miehet)/kk. Huomioi, etä loma-ajoilta saa myös palkkaa ja
mahdollisest lomarahoja.

Matkat

Pidemmät matkat lomien aikana. Matkat kannataa ostaa ja suunnitella ajoissa, jolloin selviää yleensä pienemmillä
kustannuksilla.

Silmälasit ym. muut hankinnat

Tuleeko mieleen muita hankintoja, joita sinun tulee jatkossa hoitaa?
* Kulutajatutkimuskeskuksen julkaisema kohtuullisen minimin viitebudjet 2018
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Tämän listauksen tarkoituksena on kertoa tahoista, joiden puoleen voit tarvitaessa kääntyä mikäli tarvitset apua oman tlanteen hahmotamiseen
tai sinulle tulee jotain ongelmia.
Vuokra ja asuminen
●
Nuorisosäätön vuokrakoteja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29-vuotaille nuorille aikuisille. htps://www.nuorisosaato.f/nuorisosaato
●
Ohjeita asumistuen hakemiseen, jos palkka ei tunnu riitävän vuokran maksuun htps://www.infopankki.f/f/elama-suomessa/asuminen/asumistuki
●
Asumistuen laskuri Kelan sivuilla: htps://www.kela.f/laskurit ja hakuohjeet htps://www.kela.f/yleinen-asumistuki-nain-haet
●
Kulutajaliiton maksuton asumisneuvonta htps://www.kulutajaliito.f/neuvontapalvelut/asumisneuvonta/
Työpaikalla
●
Perustetoa mm. työsopimuksesta, palkoista, lomista ja työsuhteen päätymisestä Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa
htps://www.tyosuojelu.f/tyosuhde
●
Katavast tetoa työsuhteesta ja työelämän käytännöistä STTK:n työelämään.f-sivuilla htps://tyoelamaan.f/tyosuhde/
●
Työterveyslaitoksen Töissä Suomessa -opas on tarkoitetu maahanmuutajille, muta sisältää hyödyllistä tetoa kenelle tahansa työelämässä aloitavalle mm.
työsopimuksista, palkanmaksusta, ammatliitoista, työterveyshuollosta, työturvallisuudesta, työajoista, lomien määräytymisestä, irtsanoutumisesta ja
työntekijän oikeuksista: htps://www.tl.f/wp-content/uploads/2016/10/suomi_toissa_suomessa.pdf
●
Syrjintätapauksessa apua ja neuvoja saa tasa-arvovaltuutetun toimistosta.
Yhteystedot ja maksuton neuvonta htps://www.tasa-arvo.f/yhteystedot1
Ohjeita ja tetoa htps://www.tasa-arvo.f/syrjinta-tyoelamassa1
Ammatliito ja työtömyyskassa
●
Ammatliitoon kuulumalla saat tukea ja neuvoa ongelmatlanteisiin työpaikalla. Työtömyyskassaan liitymällä saat korkeampaa työtömyystukea, jos jäät
työtömäksi. Yleistetoa ammatliitoihin ja työtömyyskassaan kuulumisesta:
htps://www.infopankki.f/f/elama-suomessa/tyo-ja-yritajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet/ammatliitot
Hankintoihin liityvät pulmat
●
Tietoa kulutajansuojasta htps://www.kulutajaliito.f/tetopankki/ostaminen-ja-kulutajansuoja/yleista-kulutajansuojasta/
●
Kilpailu- ja kulutajaviraston kulutajaoikeusneuvonta htps://www.kkv.f/kulutajaneuvonta
●
Euroopan kulutajakeskus autaa kulutajia rajat ylitävissä ongelmissa mm. matkustamisessa ja verkkokaupassa ja neuvoo
EU-alueen kulutaja-asioissa htps://www.ecc.f/Tietoa-meista/neuvoja-ongelmatlanteessa/
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Vakuutukset
●
Ongelmien vältämiseksi ja vahinkojen lievitämiseksi perusvakuutukset (ainakin kot-, matkavakuutus) kannataa olla kunnossa. FINEn Nuoren vakuutajan
tetopaketsta saa hyvät perustedot siitä, minkälaisia vakuutuksia tarvitaan esimerkiksi ensimmäiseen omaan kotin sekä esimerkkitapauksia siitä, kun kaikki
ei menekään niin kuin pitäisi – ja mitä vakuutus silloin korvaa. htps://www.fne.f/media/julkaisut-2014/hupsis-2014.pdf
Veroasiat
●
Verohallinnan netsivuilla htps://www.vero.f/henkiloasiakkaat/
●
Verotetoa selkeäst selitetynä Veronmaksajien keskusliiton sivuilla htps://www.veronmaksajat.f/Palkka-ja-elake/Verotetoa-nuorille/
Terveys ja sairastuminen
●
Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kaikille työntekijöille työterveyshuoltopalvelut. Tietoa sairastumisesta, työterveyshuollosta ja mm.
työuupumuksesta Työterveyslaitoksen sivuilla htps://www.tl.f/tyontekija/
●
Kelan ohjeet, jos sairaus kestää pidempään htps://www.kela.f/sairauspaivaraha
Rahankäytön suunniteluun ja hallintaan
●
Takuusäätön työkirja tulojen ja menojen laskemiseen: htps://www.takuusaato.f/sites/default/fles/penno_selvita_rahatlanteesi_net.pdf
●
Nuorisasuntoliiton budjetlaskuri: htp://www.nal.f/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/budjetlaskuri/
●
Martojen Omat rahat -sivusto htps://www.martat.f/martakoulu/omat-rahat/
●
Taloudenhallintasovellus Penno www.penno.f/home sekä sen käytöönotovideo www.youtube.com/watch?v=pHlhtY4cyeE
●
Mun Talous -verkoston Puhu Rahasta -tehtäväkirja
htps://muntalous.f/wp-content/uploads/2017/11/Puhu-rahasta-teht%C3%A4v%C3%A4kirja-verkkoversio.pdf
Jos rahatlanne huolestutaa ja laskuja alkaa kasaantua
●
Mun Talous -verkoston Omat rahat -palvelu htps://muntalous.f/omat-rahat/
●
Takuusäätön Niskalenkki raha-asioista -opas htps://www.takuusaato.f/sites/default/fles/niskalenkki_rahaasioista_net_0217.pdf
●
Takuusäätön velkalinja ja chat-neuvonta htps://www.takuusaato.f/palvelumme/velkalinja-ja-chat-neuvonta
●
Kunten talous- ja velkaneuvonta htps://www.kkv.f/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous--ja-velkaneuvojat/
●
Jos rahat eivät meinaa riitää, kunnan sosiaalitoimesta voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. Tätä voidaan myöntää,
jos tulot jäävät pieniksi tai ovat epäsäännöllisiä. Tällöin kyseessä on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Hakuohjeet
löydät oman kuntasi sosiaalitoimiston sivuilta. Yleistetoa Kelan sivuilta: htps://www.kela.f/toimeentulotuki-kokonaisuus
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Jos rahatlanne huolestutaa ja laskuja alkaa kasaantua (jatkuu)
●
Mikäli edessä on jokin isompi hankinta, huomioithan, etä vakuudetomat kulutusluotot ovat usein kallista lainarahaa, joiden lyhentäminen on aina pois
tulevaisuuden muusta kulutamisesta. Jos tarvitset kohtuuehtoista lainaa, hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 30 eri kunnassa tarjotava sosiaalinen luoto,
lisätetoa: htps://www.takuusaato.f/hae-apua/talous-ja-velkaongelmat/sosiaalinen-luoto sekä Takuusäätön pienlainat:
htps://www.takuusaato.f/node/58
Työtömyys – jos jäätkin työtömäksi
●
Ilmoitaudu ensi tlassa työtömäksi TE-toimistoon, ohjeet: htp://www.te-palvelut.f/te/f/tyonhakijalle/jos_jaat_tyotomaksi/index.html
●
Kelan ohjeet työtömyystuen hakemisesta: htps://www.kela.f/tyotomyysetuuta-kelasta
●
Jos kuulut työtömyyskassaan, löydät ohjeet päivärahan hakemisesta oman työtömyyskassasi sivuilta. Jos kuulut ammatliitoon, muta et tedä, minkä
kassan jäsen olet, kysy tätä liitosta.
●
Ohjeita työtömäksi jäävälle: htps://www.infopankki.f/f/elama-suomessa/tyo-ja-yritajyys/tyotomyysturva/jos-jaat-tyotomaksi
Muita
●
Nuortenlinkki-verkkopalvelusta matalan kynnyksen tukea päihdeongelmiin, riippuvuuksiin, pelaamiseen, netnkäytöön ja mielenterveysongelmiin.
htps://www.a-klinikka.f/arkisto/nuortenlinkki-verkkosivusto-julkaistu
●
Peluurin chat ja autava puhelin peliongelmien parissa kamppaileville www.peluuri.f
Yleistä neuvontaa ja tukea
●
Ohjaamot: alle 30-vuotaille tarkoitetu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja
kaikkeen näiden väliltä. htp://ohjaamot.f/mista-oikein-on-kyse●
Nuorten teto- ja neuvontapalvelut: henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukemista monenlaisissa elämäntlanteissa. Paikkakuntakohtaiset
yhteystedot: htp://www.koordinaat.f/f/toimipisteet

