
Taloudellinen turvallisuus
Kristiina Mattila-Nousiainen

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokattu versio 
alkuperäisestä



Talous = raha, omaisuus 

• Suomessa tarvitsee rahaa  
elämiseen.

• Asuminen maksaa.
• Ruoka maksaa.
• Liikkuminen maksaa.
• Henkilöllisyystodistus on sinun 

omasi, älä anna sitä muille.

https://www.infofinland.fi/fi/elama-
suomessa/maahanmuuttajana-
suomessa/arkielama-suomessa



Raha ansaitaan palkkana tai saadaan 
sosiaalietuuksin
• Rahaa saa palkkana työstä.
• Teet työtä, työnantaja maksaa 

sinulle palkkaa.
• Tarvitset työluvan työntekoon.
• Työnantajalla on vastuita ja 

velvollisuuksia. Hänen pitää 
noudattaa työaikalakia, sekä muita 
työntekoa sääteleviä lakeja.

• Jos et ole töissä, voit olla 
oikeutettu sosiaalietuuksiin.
https://stm.fi/maahanmuuttajien-hyvinvointi

• https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymisee
n/kotoutumispalvelut/index.html



Pankkitili • Pankkitili tarvitaan raha-
asioiden hoitoon. 

• Suomessa toimii useita eri 
pankkeja.  

• Voit valita sinulle 
sopivimman pankin.

• Pankkitilin avatessa tarvitset 
passin, ulkomaalaisen 
henkilökortin tai muun 
virallisen 
henkilöllisyystodistuksen.

• Pankkitili on usein 
henkilökohtainen.



Verkkopankki

• Pankkitiliä voi käyttää internetin kautta 
verkkopankissa. Sen avulla maksetaan 
laskut, siirretään rahaa, sijoitetaan tai 
haetaan lainaa.

• Pankkitili avataan pankkikonttorissa, jossa 
tunnistetaan henkilöllisyys ja annetaan 
verkkopankkitunnukset.

• Verkkopankkitunnukset ovat sinun, älä 
anna niitä muille.

• Verkkopankin tunnuksilla voi todistaa 
internetissä henkilöllisyyden. 

• Pankki käyttää verkkopankkia viestintään. 
Verkkopankin tai pankkikortin 
tunnuslukuja EI kysytä e-maililla tai 
puhelimitse.



Pankkikortti
• Pankkikortti tilataan 

pankkikonttorin tai verkkopankin 
kautta. 

• Tunnusluku ja pankkikortti tulee 
postitse erikseen. 

• Älä luovuta pankkikorttia muille.
• Pankkikortti käy maksuvälineenä, 

jos tilillä on rahaa.
• Pankkikortilla voi nostaa käteistä 

rahaa automaateista ja 
kaupoista. 



Pankkiautomaatti

• Pankkiautomaatilta nostetaan 
käteistä rahaa pankkikortilla 
omalta tililtä.

• Talletusautomaattiin voi tallettaa 
rahaa omalle pankkitilille. Pankki 
saattaa kysyä mistä olet saanut 
käteistä rahaa.

• Suojaa pinkoodi (salasana) kun 
nostat/talletat rahaa.

• Pysy kaukana pankkiautomaattia 
käyttävästä ihmisestä.



Käteinen raha

• Käteistä rahaa voi nostaa 
pankkiautomaatista tai 
pankkikonttorista.

• Maksutapana voi olla pankki-, 
luotto- tai prepaidkortti tai 
käteinen raha.

• Kauppa voi hyväksyä vain 
käteismaksun. 

• Suomessa on käytössä eurot.
• Eri maissa on käytössä eri 

valuutat/rahat.



Matkapuhelimella maksaminen

• Monet sovellukset ovat 
maksullisia, niiden lasku 
maksetaan puhelinlaskussa.

• Sovelluksilla, applikaatiolla 
voidaan maksaa esimerkiksi 
bussi- tai junalippuja tai ruokaa.



Luottokortti, laina
• Pankki voi myöntää sinulle luottoa tai 

lainaa.
• Luotto myönnetään usein 

luottokorttiin, esimerkiksi Visa 
Mastercard. Sovitaan summa, jolla 
kortilla voi ostaa ja joka maksetaan 
kuun lopuksi takaisin pankille, joko 
kerralla tai osissa.

• Lainaa voi saada pankista esimerkiksi 
autoon, opiskeluun tai asuntoon. 
Lainaa hakiessa sovitaan 
takaisinmaksuohjelma, jonka mukaan 
laina korkoineen maksetaan takaisin.

• Pankki perii lainanhoitomaksua sekä 
korkoa .



OSAMAKSU

• Osamaksulla ostettaessa 
maksetaan hinta osissa.

• Esimerkiksi sohva 500€, käsiraha 
150€, sen jälkeen 50€/KK x 7 + 
joka kuukausi korko ja 
lainanhoitokulut.

• Koko sovittu hinta on 
maksettava. 



Talouden hoito
• Maksa laskut, jotka sinulle tulee.
• Jos lainaat rahaa pankista, se 

pitää maksaa takaisin 
maksuohjelman mukaisesti.

• Säästä rahaa, niin pystyt 
maksamaan yllättävät maksut. 

• Pidä huolta omaisuudestasi.
• Lukitse koti, pyörä ja auto.
• Älä osta tavaroita, jos sinulla ei 

ole rahaa maksaa niitä.

• Vakuutukset tapaturmien 
varalle.

• Verkkopankki on 
henkilökohtainen, älä anna 
tunnuksia muille.


