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Työkirja itsenäistyvälle

nuorelle

Oma koti!
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Kohti omaa kotia!

Tämän työkirjan tarkoitus on johdattaa sinut yhdessä työntekijäsi kanssa kohti omaa kotiasi. Työkirja 
sisältää erilaisia vinkkejä sekä tehtäviä, joita voit tehdä itsenäisesti tai yhdessä työntekijäsi kanssa. Pääasia 
on, että pääset kertomaan ja keskustelemaan siitä, millaisen kodin juuri sinä haluat, mitä omaan kotiin 
muuttaminen sinulle merkitsee ja millaista apua tai harjoitusta vielä tarvitset.

Haluamme toivottaa sinulle onnea matkallasi!

Tämä työkirja on tehty vuonna 2020 osana Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Vilma Kämärin ja 
Sanni Vireniuksen opinnäytetyötä ”Työkirja itsenäistyvälle nuorelle - Espoon jälkihuollon työntekijöiden 
näkemyksiä onnistuneen tuetun asuminen edellytyksistä”. Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa 
www.theseus.com
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Minä itsenäistyjänä
Tässä osiossa on tarkoitus tutustua sinuun, miettiä 
sinun vahvuuksiasi, minkälaista on itsenäistyä ja 
muuttaa omaan kotiin - minkälaisia vapautta ja 
vastuuta itsenäistyminen tuo? Voit käydä harjoituk-

sia läpi yhdessä työntekijäsi kanssa tai itsenäisesti. 
Voit kirjoittaa vastauksia ja ajatuksia suoraan tähän 
työkirjaan tai esimerkiksi vihkoon tai puhelimen 
muistikirjaan.

Minun vahvuuteni ja voimavarani

Kirjoita laatikoihin sinun vahvuuksiasi ja voimava-
rojasi. Voit aloittaa omien vahvuuksiesi pohtimisen 
esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Missä 
asioissa olet taitava? Minkälaista osaamista sinulle 
on kertynyt opinnoista tai työelämästä? Mitä 
asioita osaat tehdä hyvin? Millaisissa tilanteissa 
olet parhaimmillasi?

Voimavarat ovat asioita, jotka tuovat sinulle iloa ja 
nautintoa sekä auttavat sinua jaksamaan arjessa. 
Voit pohtia omia voimavarojasi esimerkiksi seuraa-
vien kysymysten avulla: Millaisia asioita on mukava 
tehdä? Mitkä asiat innostavat sinua? Mistä saat 
energiaa? Mitkä asiat tuottavat sinulle iloa? Mikä 
auttaa sinua saavuttamaan tavoitteitasi? Minkälai-
sista asioista olet saanut kehuja?
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Arvot

Arvoilla tarkoitetaan itselle tärkeitä asioita, joita 
voi käyttää suuntaviivoina rakentaessa omaa 
hyvää elämää. Millaisia asioita sinä pidät tärkeänä? 
Minkälaista elämää sinä haluaisit elää? Ympyröi 
tai kirjoita itsellesi ylös seuraavasta listasta sinulle 
tärkeitä arvoja. Voit myös keksiä omia, jos listasta 
ei löydy itsellesi sopivia.

Harjoituksen jälkeen keskustele työntekijäsi kanssa, 
miten arvot näkyvät elämässäsi. Haluaisitko 
muuttaa elämääsi vastaamaan paremmin arvoihisi? 
Millaisia muutoksia sinun tulisi tehdä?

Aitous   Aikatauluttomuus   Aika   Anteliaisuus   Avoimuus 

Rehellisyys   Epäitsekkyys   Esikuva muille   Harkitsevaisuus 

Harrastukset   Kiireettömyys   Hauskanpito   Herkkyys 

Huolellisuus   Huumori   Hyvyys   Hyvä kunto   Itsensä ilmaiseminen 

Ilo   Innostus   Isänmaallisuus   Itseluottamus   Itsenäisyys 

Itsensä toteuttaminen   Johonkin kuuluminen   Jännitys   Kasvu 

Kehittyminen   Kiitollisuus   Kohteliaisuus   Käytännöllisyys 

Julkisuus   Lojaalisuus   Luottamus   Luovuus   Luonto 

Läsnäolo   Uuden löytäminen   Menestyminen   Merkityksellisyys 

Myötätunto   Myönteisyys   Nautinto   Oikeudenmukaisuus 

Omaperäisyys   Ympäristö   Omistautuminen   Onnellisuus 

Osallisuus   Perhe   Positiivisuus   Pysyvyys   Raha 

Rakkaus   Rauha   Rohkeus   Seikkailunhalu   Spontaanisuus 

Suvaitsevaisuus   Sääntöjen noudattaminen   Tasa-arvo 

Tasapaino   Tehokkuus   Terveys   Turvallisuus 

Rauhallisuus   Täydellisyys   Urheilu   Usko   Uteliaisuus 

Vapaus   Ystävät   Ystävällisyys   Yhteys muihin ihmisiin
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Kiitollisuus

Kiitollisuudella on vahva yhteytys hyvinvointiin ja 
kiitollisuuden harjoittelu lisää onnellisuutta. Usein 
ihmisillä on tapana keskittyä asioihin, jotka ovat 
huonosti ja joita pitäisi parantaa. Kiitollisuutta 

harjoitellaan kiinnittämällä huomiota asioihin, jotka 
ovat hyvin, joista koet iloa ja tyytyväisyyttä. Nämä 
asiat voivat olla pieniä arjen asioita tai isoja laajoja 
asioita.

Kiitollisuuspäiväkirja
Kiitollisuutta voi harjoittaa monilla eri tavoilla. Yksi 
yleisimmistä harjoitteista on kiitollisuus- päiväkir-
jan kirjoittaminen. Kiitollisuuspäiväkirjaan listataan 
esimerkiksi joka ilta kolme asiaa, joista on kiitol-
linen sinä päivänä. Sana ”kiitollisuus” voi tuntua 
haastavalta, mutta kysymykset, kuten mikä onnistui 
tänään, mikä oli tänään kivaa, mistä minulle 
tuli tänään hyvä mieli, voivat auttaa harjoitusta 
tehdessä. Sen lisäksi, että listaat kiitollisuuden ja 

ilon aiheita, kannattaa myös kirjoittaa, miksi koet 
asiasta iloa ja kiitollisuutta. Esimerkiksi Olen kiitolli-
nen ystävän näkemisestä, koska pystyin kertomaan 
hänelle asian, joka on painanut mieltäni jo pitkään.

Kirjoita alle oleville riveille vähintään kolme asiaa, 
joista koet juuri nyt kiitollisuutta ja miksi juuri niistä 
asioista. Käy lopuksi kiitollisuuden aiheita läpi 
työntekijäsi kanssa.

Kiitollisuusharjoituksista kannattaa muodostaa itselleen 
tapa. Harjoita kiitollisuutta useana päivänä viikossa.

Kiitollisuusharjoitusten lisäksi, voit ottaa omaan arkeesi 
myös tavan kehua itseäsi, kun onnistut niin suurissa kuin 
pienissäkin asioissa.

Vinkki!
Voit jatkossa kirjoittaa 
kiitollisuuspäiväkirjaa 
puhelimen muistioon 

tai vihkoon.
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Muista,  
että voit laittaa 

myös tekstiviestin 
tai Whatsapp-

viestin!

Yksin asuminen

Minkälaisia ajatuksia yksin asuminen sinussa herät-
tää? Odotatko sitä innolla? Jännittääkö se sinua?

Yksin asuminen on iso muutos omassa elämässä 
ja arjessa. Oletko tottunut viettämään aikaa yksin? 
Joitakin yksin asuminen saattaa jännittää, pelottaa, 
jopa ahdistaakin ja osalle se tuntuu hyvin luonte-
valta.

Pohdi yhdessä työntekijäsi kanssa, millaista on 
asua yksin? Miten voisit helpottaa mahdollista 
yksinäisyyttä? Voit kirjoittaa alla oleville riveille 
ajatuksiasi yksin asumisesta. Kirjoita laatikoihin 
konkreettisia vinkkejä, joilla voit helpottaa yksin 
oloa.

Elämässä voi tapahtua kaikenlaista!
Muistathan, että jälkihuollon työntekijät ovat valmiina auttamaan, olipa tapahtunut 
mitä tahansa. Ota vaan rohkeasti yhteyttä niin asiaa saadaan yhdessä eteenpäin.

Sosiaalityöntekijäsi numero:

Ohjaajasi numero:

Psst!
Tallenna 

numerot myös 
puhelimeesi!
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Minun kotini

Yksi iso osa itsenäistymistä on omaan kotiin 
muuttaminen. Se on iso muutos arjessa ja se antaa 
paljon vapautta, mutta myös uudenlaisia vastuita 
ja velvoitteita. Erilaisia vastuita, kuten laskujen 
maksamista, siivoamista ja ruuan laittoa, käydään 
läpi Arjen taidot -osiossa – nyt keskitytään omasta 
kodista haaveiluun!

Millaisen kodin sinä haluat? Mitä huonekaluja ja 
muita kodintarvikkeita tarvitset omaan kotiisi?

Voit suunnitella omaa kotiasi alla olevaan kuvit-
teellisen yksiön pohjapiirustukseen. Jos sinulla on 
jo tulevan kotisi pohjapiirustus, käytä sitä! Kaikkia 
tarvittavia huonekaluja ja asioita ei tarvitse piirtää, 

voit myös listata osan. Asunnoissa on aina val-
miina wc- ja keittiökalusteet, kuten vessanpönttö, 
jääkaappi, lavuaari ja suihku. Nyt voit kuitenkin 
itse piirtää ne alla olevaan pohjapiirustukseen ja 
päättää, mihin haluat keittiön sijoittaa.

vessa

ovi

ikkuna

Huom!
Voit listata tarvittavia 
huonekaluja ja muita 

kodin tarvikkeita 
seuraavan sivun 

taulukkoon.
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Oman kodin sisustaminen

Listaa alla olevaan taulukkoon, mitä huonekaluja 
ja kodin tarvikkeita tarvitset omaan kotiin. Onko 
sinulla mahdollisuutta saada vanhemmilta, sukulai-
silta tai kavereilta jotain kodin tarvikkeita? Rastita 
taulukkoon mitä sinulla on jo ja mitä pitää vielä 
hankkia. Tutki netistä, minkä hintaisia tavarat ovat. 
Kannattaa tutustua monen eri liikkeen hintoihin, 
käydä kierrätyskeskuksissa ja tarkistaa nettikirppu-
torien tarjonta.

Usein pakollisia tarvikkeita omassa kodissa ovat 
ainakin sänky, ruokapöytä, tuolit, astiat, siivoustar-
vikkeet, pyyhkeet, lakanat…

Huonekalu / kodin tarvike
Minulla on 

tämä / saan 
muualta

Pitää hankkia Hinta-arvio Hinta-arvio Hinta-arvio
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Arjen taidot
Merkitse taulukoihin, mitä arjen taitoja osaat ja mitä 
haluaisit oppia. Lisätietoja -osioon voit kirjoittaa 
esimerkiksi tavoitteen "Opin tämän tammikuun 
aikana". Käy taulukot läpi työntekijäsi kanssa.

Kodista huolehtiminen 

Osaan... Osaan tämän! En osaa, mutta 
haluan oppia!

En osaa, ei 
koske minua

Lisätietoja

imuroida

tiskata

puhdistaa lattiakaivon

pestä uunin

vaihtaa lampun

pestä pyykkiä

vaihtaa lakanat

sulattaa pakastimen

pestä vessan

kierrättää (sekajäte, 
biojäte, muovi, metalli, 
lasi yms.)

Ruoka 

Osaan... Osaan tämän! En osaa, mutta 
haluan oppia!

En osaa, ei 
koske minua

Lisätietoja

tehdä kahta erilaista 
ruokaa

tehdä salaatin

keittää perunat

leipoa pullaa

suunnitella viikon ruuat 
etukäteen

Rahan käyttö ja asiointi 

Osaan tämän! En osaa, mutta 
haluan oppia!

En osaa, ei 
koske minua

Lisätietoja

Minulla on verkkopankki-
tunnukset

Osaan maksaa laskut

Osaan hankkia kotivakuu-
tuksen

Tiedän, paljonko minulla 
on rahaa käytettävissä 
kuukaudessa

Osaan hakea Kelan tukia

Tiedän, mitä liitteitä 
perustoimeentulotu-
kihakemukseen usein 
tarvitaan
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Kodista huolehtiminen

Kodista huolehtiminen on vuokralaisen vastuulla. 
Tässä osiossa annetaan vinkkejä omasta kodista 
huolehtimiseen ja ohjeita siivoukseen niin päivä- 
kuin vuositasolla.

Seuraavaksi esitellään muutama esimerkki: milloin 
täytyy olla yhteydessä huoltoyhtiöön ja milloin 
vuokranantajaan. Pohdi työntekijäsi kanssa omia 
esimerkkejä, ja kirjoita ne ylös.

Selvitä myös huoltoyhtiösi sekä vuokranantajasi 
puhelinnumerot.

Soitto huoltoyhtiöön
• Lavuaari menee tukkoon

• Ikkuna ei sulkeudu kunnolla

• Avaimet katoavat tai unohtuvat kotiin

• Katosta valuu vettä (naapurin vesivahinko)

Soitto vuokranantajalle
• Jääkaappi tai pakastin menee rikki 

• Haluaisit tehdä muutoksia asuntoon, esim. 
maalata seinän. Huom! Tähän tarvitaan 
vuokranantajan lupa.

Sinun huoltoyhtiösi puhelinnumero: Sinun vuokranantajasi puhelinnumero:

Vuokralaisen  
vastuulla on huolehtia, 

että asunnossa on 
toimiva palovaroitin.

Tarkista oman 
palovaroittimesi 

toimivuus!

Psst!
Tallenna 

numerot myös 
puhelimeesi!

Marttaliiton nettisivuilla on hyviä 
vinkkejä ja videoita kodista huoleh-
timiseen. Sivustolta löydät vinkkejä 
muun muassa eri huoneiden siivoa-
miseen, miten huoltaa ilmanvaihto, 
miten poistaa tahra vaatteista ja 
miten kierrättää.

martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/

http://martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/
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Siisti koti!

Omasta kodista on pidettävä huolta ja sitä on siivottava säännöllisesti.

Tässä vinkit siivoamiseen: miten usein ja mitä pitää siivota:

Vinkki!
Laita 

tämä sivu 
jääkaappisi 

oveen!

Lähes päivittäin
• Tuuleta asunto, esim. ennen nukku-

maan menoa

• Tiskaa likaiset astiat ja siisti keittiö 

• Järjestelet tavarat omille paikoilleen

Joka viikko
• Pese vessa: ainakin lavuaari ja pönttö

• Imuroi

• Siisti jääkaappi: Heitä roskiin huonoksi 
mennyt ruoka

• Vie roskat. Huom! Kierrätä jos mahdol-
lista.

• Hoida viherkasvejasi 

• Pese likaiset vaatteet

1 - 2 kertaa kuukaudessa 
• Vaihda lakanat ja tuuleta vuodevaatteet

• Puhdista lattia kostella rätillä

• Pyyhi pölyt 

• Puhdista jääkaappi

Kevät

• Siivoa keittiön kaapit ja ovet

• Pidä ikkunanpesutalkoot ystävän 
kanssa.

• Pese pyykin- ja astianpesukone.

Kesä

• Pese 
lattiakaivo.

• Puhdista 
ilmanvaihto.

• Pyyhi ovet ja 
ovien karmit.

Syksy

• Pese uuni ja liesi.

• Siivoa kylpyhuoneen kaakelit ja 
saumat.

Talvi

• Vie matot ja 
vuodevaatteet 
ulos 
pakkasella.

• Sulata ja 
puhdista 
pakastin 
pakkassäällä.

Siivouksen 
vuosi-

kalenteri
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Viikonpäivä     Ruokaideat     Mitä pitää ostaa kaupasta?

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Ruoka

Ruoka kuuluu meidän jokaisen päiviin. Ihmisen 
täytyy syödä. Yleisesti suositellaan, että jokainen 
söisi noin viisi ateriaa joka päivä: aamupala, lounas, 
välipala, päivällinen ja iltapala.

Keskustele työntekijäsi kanssa 
seuraavista aiheista ja yleisesti omista 
ruokailutottumuksistasi:

Oletko koskaan suunnitellut etukäteen seuraavan 
viikon ruokia? Mitä hyötyä siitä voisi olla? Miten 
usein käyt kaupassa? Menisikö ruokaan vähemmän 
rahaa, jos ateriat suunnittelisi huolellisesti etukä-
teen ja kaupassa kävisi vain kerran viikossa?

Suunnittele seuraavaksi  
yhdelle viikolle ruuat  
etukäteen

Mitä ruokaa syöt minäkin päivänä? Syötkö lounaan 
koulussa tai pitääkö sinun ottaa lounas mukaan 
töihin? Mitä aamupalaa syöt entä välipalaa? Syötkö 
joku päivä vanhempiesi luona tai teetkö ruokaa 
yhdessä ystäviesi kanssa?

Kirjoita ateriat Ruokaideat -osioon ja seuraavaan 
osioon listaa kaikki ruoka-aineet, joita tarvitset 
ruuan valmistamiseen ja joita sinulla ei ole 
kodissasi. Huom! Voit syödä samaa ruokaa useana 
päivänä viikossa.

Psst!
Tsekkaa ruoka- 

kauppojen mainokset 
ja alennukset. Sieltä 

voi löytyä hyviä 
tarjouksia!
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Reseptit

Netti on pullollaan erilaisia ruokareseptejä. 
Joskus valinnanvaikeus iskee. Tässä kaksi helppoa 
arkiruokaa, joita kannattaa kokeilla. Lisäksi hyviä 
reseptejä löytyy esimerkiksi Marttojen sivuilta. 
www.martat.fi/reseptit/

Soijarouhekastike ja pasta
Ainekset:

öljyä

1 sipuli

1 valkosipuli

1 paprika

400g tomaattimurska

1 tl suola

1 tl pippuri

2 dl soijarouhe Pastaa

Valmistus, alle 30 min

1. Kuori ja pilko sipuli sekä valkosipulinkynnet. 
Pilko paprika.

2. Kuullota sipuleita, valkosipuleita ja paprikaa 
öljyssä pannulla. Lisää tomaattimurska.

3. Kuumenna muutaman minuutin ajan.

4. Huuhtele tomaattimurskatölkki vedellä ja lisää 
pannulle. Lisää myös soijarouhe. Lisää maus-
teet ja hauduta noin 10 minuuttia.

5. Keitä pasta paketin ohjeen mukaan.

6. Nauti!

Kasvissosekeitto
Ainekset:

1 rkl öljyä

1 sipuli

3 peruna

2 porkkana

1 kukkakaali

1,5 l vettä

2 kasvisliemikuutiota suolaa

pippuria

2dl ruokakermaa

Valmistus, noin 30 min

1. Kuori ja paloittele sipuli, peruna, porkkana ja 
kukkakaali.

2. Kuumenna öljy, lisää siihen mausteet ja 
pyörittele kasvispaloja hetken ajan.

3. Lisää vesi ja liemikuutiot ja keitä kasvikset 
kypsiksi.

4. Lisää ruokakerma, ja keitä vielä hetki.

5. Soseuta keitto halutessasi tehosekoitti- messa 
tai sauvasekoittimella.

6. Maista ja mausta.

Vinkki!
Keittoon voi lisätä 

kypsää lihaa, sieniä, 
juustoa, krutonkeja, 

linssejä tms. antamaan 
lisää ruokaisuutta.

http://www.martat.fi/reseptit/
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Rahan käyttö

Itsenäistyessä otetaan koko ajan enemmän vas-
tuuta omista asioista ja varsinkin rahan käytöstä. 
Jälkihuolto tukee rahallisesti nuoren itsenäisty-
mistä ja Kelalta on mahdollista saada tukia elämi-
seen. Kaikkea ei Kela eikä jälkihuolto kuitenkaan 
maksa.

Seuraavassa harjoituksessa on tarkoitus hahmot-
taa, mihin jälkihuolto voi tarjota rahallista tukea, 
mitä Kela maksaa kokonaan tai osittain ja mitä 
sinun tulee itse maksaa. Tehtävä kannattaa käydä 
työntekijäsi kanssa keskustellen läpi, jotta hahmo-
tat, mitä ehtoja esimerkiksi Kelan tukiin liittyy.

Yhdistä viivoilla tai kirjoita erilliselle paperille, 
mihin asioihin Kelasta saa tukea, mihin jälkihuol-
losta ja mitkä ovat sinun itse maksettava. Voit 
kirjoittaa myös omia esimerkkejä tyhjille viivoille. 
Muistathan, että vaikka Kelasta saisi tukea asumi-
seen, olet kuitenkin itse vastuussa vuokran maksa-
misesta ja siitä, että Kelalla on oikeat maksutiedot. 
Sinun tulee itse täysi-ikäisenä ottaa vastuu omasta 
taloudestasi.

Jälkihuolto Kela Maksan itse

Puhelinlasku
Kotivakuutus

Netflix

Opiskelutarvikkeet

Sähkölaskun 
maksumuistutus

Kuntosalin 
kuukausimaksu

Osamaksut 
esim� uudesta 
puhelimesta

Matkalippu

Muuttokustannukset

Alkuavustus

Silmälasit

Sähkölasku

Vuokra
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Budjetti  
- mistä rahasi tulevat ja minne ne menevät?

Budjetti auttaa hahmottamaan paljonko saat rahaa 
kuukaudessa sekä paljonko sitä menee ja minne. 
Tulo tarkoittaa rahaa, jota saat eli esimerkiksi 
palkka töistä tai Kelan maksama asumistuki. 
Meno tarkoittaa rahasummaa, joka sinulta kuluu 
joka kuukausi. Menoja voi olla pakollisia, kuten 
asumismenot ja ruoka, tai valinnaisia menoja, kuten 
Spotifyn kuukausimaksu ja ravintolassa syöminen. 

Mikäli budjetti ei ole tasapainossa, eli menoja on 
enemmän kuin tuloja, täytyy menoja pienentää tai 
tuloja suurentaa. Useimmiten menoja on helpompi 
karsia, kuin tuloja lisätä.

Kirjaa seuraavaan taulukkoon tulosi ja menosi. 
Voit lisätä omia tuloja ja menoja ruudukon tyhjiin 
kohtiin.

Tulot Euroa
Palkkatulot (netto eli se rahamäärä, joka tulee tilillesi)

Asumistuki

Opintotuki

Perustoimeentulotuki

Muut tulot

Menot Euroa
Asumismenot

Vuokra + vesi

Sähkö

Kotivakuutus

Netti

Muut asumiseen liittyvät menot

Kuukausittaiset menot

Ruoka

Matkalippu

Hygieniatuotteet (shampoo, saippua yms.)

Pesuaineet (pyykinpesu, tiskiaine)

Muita pakollisia menoja

Terveydenhoito ja lääkkeet

Vaatteet

Puhelin

Muut menot

Suoratoistopalvelut (esim. Netflix, HBO)

Spotify

Harrastukset

Ravintolassa syöminen

Keskustele työntekijäsi kanssa: millainen budjetista tuli? Onko tuloja enemmän kuin menoja tai toisinpäin? 
Pitäisikö sinun kiinnittää enemmän huomiota rahan käyttöön?

Tulot 
yhteensä

€

Menot 
yhteensä

€
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Rahan käytön suunnittelua

Välillä budjetin tekeminen on haastavaa. On kuiten-
kin tärkeää hahmottaa ainakin se, paljonko rahaa 
pakollisten menojen, kuten vuokran ja sähkölaskun, 
jälkeen on käytettävissä.

Seuraavaksi esitellään, miten yksin asuvan perus-
toimeentulotuen perusosan on ajateltu jakautuvan. 
Perustoimeentulotuen saaja saa tietysti itse 
päättää, mihin rahansa käyttää. Taulukko auttaa 
hahmottamaan, miten tuki on ajateltu riittävän 
koko kuukaudelle.

Yksin asuvan perusosan määrä vuonna 2021 on 504,06 euroa Prosenttiosuudet euroina

Ruokamenot 49% 247 €

Vaate- ja jalkinemenot 9% 45,40 €

Informaatiomenot (puhelin, internet, lehdet) 20% 100,80 €

Vähäiset terveydenhuoltomenot 3% 15,10 €

Muut menot 19% 95,80 €

Rahaa ruokaan

247 € 
kuukaudessa

61,75 € 
viikossa

8,20 € 
päivässä jos 
kuukaudessa 
on 30 päivää

Ota tämä 
huomioon viikon 

ruokalistaa 
suunnitellessasi!

Pikavipit ja osamaksut

Enempää miettimättä voisi ajatella, että pikavippi 
on helppo ja nopea laina ja se on helposti maksettu, 
kunhan saat seuraavan kuun palkan. Tärkeää on 
kuitenkin tietää, että pikavipeissä on isot korot 
ja joudut maksamaan takaisin huomattavasti 
enemmän, mitä lainasit.

Osamaksuissa on myös omat haasteensa. Kan-
nattaako tuotetta ostaa, jos nyt ei ole mahdollista 
maksaa sitä kokonaan? Usein osamaksussa on 
lisäksi muita kuluja - mikä on tuotteen lopullinen 
hinta? Kuinka paljon tuotteen hinta kallistuu, kun 
maksat sen erissä?

Keskustele työntekijäsi kanssa pikavipeistä ja 
osamaksuista. Mitä ajatuksia ne sinussa herättä-
vät? Ajatteletko, että ne ovat nopea ja helppo apu 
arkeen? Oletko joskus ottanut tai harkinnut otta-
vasi pikavippejä? Oletko ostanut tavaroita osamak-
sulla? Onko sinulla nyt maksamatta pikavippejä tai 
osamaksuja?



17

Haasteita rahan kanssa

Olet itse vastuussa omista rahoistasi. Jos ostat 
tuotteen tai käytät jotain palvelua, on sinun vas-
tuullasi myös maksaa siitä. Laskun maksamatta 
jättäminen johtaa pahimmillaan maksuhäiriömer-
kintään ja ulosottoon. Laskut kannattaa maksaa 
aina ajoissa, koska myöhässä maksaminen tuo 
lisäkuluja. Jos sinulla ei ole rahaa, kun lasku tulee, 
kannattaa laittaa esimerkiksi puhelimeen muistutus 

laskun maksamisesta. Mikäli huomaat, että sinulla 
ei tule olemaan varaa laskun maksamiseen, ota 
yhteyttä maksun saajaan ja sovi maksusuunnitel-
masta.

Ota raha-asiat 
puheeksi työntekijäsi 

kanssa� 
Kerro avoimesti 

rahatilanteestasi� 
Yhdessä löydätte 

sinulle sopivat 
ratkaisut!

Talous- ja 
velkaneuvonta 

tarjoaa maksutonta 
neuvontaa 

puhelimitse�

Tutustu Takuusäätiön 
nettisivuihin� Sieltä 

saat apua ja vinkkejä 
rahatilanteeseesi� 

 www�takuusaatio�fi

Mitä tapahtuu, jos et maksa laskua?

Kuva on Maksu myöhässä -sivustolta (www.maksumyohassa.fi). Nettisivuilla on 
selitetty selkeästi, miten laskun maksamatta jättäminen etenee ja milloin tulee 
maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa asunnon 
saamista ja puhelinliittymän avaamista. Muista vaikutuksista voit lukea sivulta: 
www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta

Vuokranmaksu
Vuokran maksun turvaaminen on tärkeää. Sinun 
kannattaa laittaa vuokran maksaminen muiden 
laskujen edelle. Häätöprosessi voidaan aloittaa jo 
yhden kuukauden maksamattoman vuokran takia. 
Jos jäät asunnottomaksi häädön takia, sinulla ei ole 
lakisääteistä oikeutta saada asuntoa. Häätömer-
kintä vaikuttaa sinuun pitkään! Jos huomaat, että 

sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa vuokraa, sovi 
vuokranantajan kanssa maksusuunnitelma ja ota 
asia puheeksi jälkihuollon työntekijäsi kanssa. Älä 
jää yksin rahahuolien kanssa!

Takuusäätiön sivuilta saat lisätietoja häätöproses-
sista. www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/haato

Apua rahahuoliin

Psst!
Harjoittele työntekijäsi 

kanssa, miten 
laskut maksetaan ja 
miten teet e-lasku 

sopimuksen!

http://www.takuusaatio.fi
http://www.maksumyohassa.fi
http://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta
http://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/haato
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Terveys
Täysi-ikäisenä olet vastuussa myös omasta tervey-
destä. On tärkeää tietää, miten reseptit uusitaan ja 
mistä hakea apua ja tukea mihinkin vaivaan. Tällä 
sivulla on vinkkejä omasta terveydestä huolehtimi-
seen.

Keskustele työntekijäsi kanssa
• Miten tuttua sinulle on omasta terveydestä 

huolehtiminen?

• Millaisia terveydellisiä haasteita sinulla on? 
Mistä saisit niihin apua?

• Osaatko ottaa yhteyttä oikeaan paikkaan 
oikeassa hetkessä?

• Tiedätkö, mitä tehdä, jos hammastasi alkaa 
särkeä tai ajatukset tuntuvat synkiltä?

Omakanta
Omakantaan kirjaudutaan 

omilla verkkopankkitunnuksilla. 
Palvelusta näet omat 

terveys- ja hyvinvointitietosi 
sekä reseptit ja voit pyytää 

niiden uusimista. Lisäksi 
saat tuloksen esimerkiksi 
koronavirustestistä myös 

sinne.

Minne ottaa yhteyttä?
Terveysasema tarjoaa perusterveydenhuoltoa. 
Ota yhteyttä esimerkiksi, jos selkäsi kipeytyy tai 
tarvitset sairaslomaa töistä. Ota selvää, mikä on 
sinun lähin terveysasemasi.

Suun terveydenhuolto eli hammaslääkäri. Ham-
maslääkärissä tai suuhygienistillä kannattaa käydä 
parin vuoden välein tarkistuttamassa hampaiden 
kunto. Viimeistään jos hammas lohkeaa tai sitä 
särkee, varaa aika hammaslääkäriin!

Sekaisin-chat on keskustelupalvelu, joka tukee 
mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista 
selviytymistä. Ota yhteyttä, jos tuntuu, että tarvit-
set jonkun jolle puhua. www.sekasin247.fi

Peluuri ohjaa, tukee ja neuvoo peliongelmissa. 
Peluurilla on muun muassa puhelinpalvelu, chat ja 
vertaisryhmiä verkossa. www.peluuri.fi

http://www.sekasin247.fi
http://www.peluuri.fi
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Lähteet ja 
inspiraation lähteet

Tätä työkirjaa tehdessämme, olemme tutustuneet 
ja saaneet inspiraatiota muun muassa Nuoriso-
asuntoliitto NAL:n Omaan kotiin – opas itsenäisty-
välle nuorelle 2019-2020 -oppaasta sekä Kuusoman 
kaupungin Minä Itsenäistyjänä -työkirjasta. Osa 
tehtävistä on mukailtuja versioita edellä mainittu-
jen oppaiden tehtävistä.

Suosittelemme myös näihin oppaisiin ja työkirjoihin 
tutustumista! Tässä linkit niihin:  
NAL: www.nal.fi/asumisen-abc/materiaalit/oppaat/ 
Kuusamon kaupunki:  www.sosiaalikollega.fi/
uutiset/hankkeet/lasten-kaste/kehittaminen-kun-
nissa/kuusamo/lk_kuusamo_tehtavakirja_itsenais-
tyminen

Inspiraatiota ja hyvää tietoja olemme saaneet myös 
muilta sivustoilta. Suosittelemme tutustumista:  
Marttojen nettisivuihin (www.martat.fi)  
Takuusäätiön nettisivuihin (www.takuusaatio.fi) 
Maksu myöhässä sivustoon (www.maksumyohassa.fi)

http://www.nal.fi/asumisen-abc/materiaalit/oppaat/
http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/hankkeet/lasten-kaste/kehittaminen-kunnissa/kuusamo/lk_kuusamo_tehtav
http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/hankkeet/lasten-kaste/kehittaminen-kunnissa/kuusamo/lk_kuusamo_tehtav
http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/hankkeet/lasten-kaste/kehittaminen-kunnissa/kuusamo/lk_kuusamo_tehtav
http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/hankkeet/lasten-kaste/kehittaminen-kunnissa/kuusamo/lk_kuusamo_tehtav
http://www.martat.fi
http://www.takuusaatio.fi
http://www.maksumyohassa.fi
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