Ohjeita

eri elämäntilanteisiin

Varusmiespalvelus pakottaa
pärjäämään pienellä budjetilla.

Intti
iskee
kukkaroon

Ensimmäisen kuuden palveluskuukauden aikana päivärahaa
ropisee tilille tasan 4,40 euroa

1. Oma koti lainalla
Tee pankille palvelus, osta asunto velaksi ja sisusta viimeisen päälle. Voit ehkä lykätä lyhennyksien ja korkojen
maksamista hetkeksi, mutta lopulta pankki ottaa omansa. Putkiremonttia varten kerättävät ylimääräiset yhtiövastikkeet plus vesi-, sähkö- ja kotivakuutusmaksut
tykyttävät mukavasti takaraivossa palveluksen ajan.

”…mitenkäs nyt toimitaan kun mulla
on kohta ulosotossa 2000 e ja näyttää
siltä että en pysty tekeen minkäänlaista
maksusuunnitelmaa...”

vuorokaudessa, 132 euroa
kuukaudessa. Naiset saavat
päivärahan päälle 0,40 euroa

2. Osta tänään,
maksa huomenna

varusrahaa *. Jos nuukailu ei

Palveluksessa ei vaatteilla koreilla, mutta tyylinikkari
pummaa jostain sen verran, että ranteessa kiiltää parin
tonnin kello ja kourassa uusi kännykkä. Elämä on lyhyt
ja maailma täynnä mahtavaa roipetta.

kiinnosta, raha-asioiden
sotkeminen käy helposti:

”
”…se vaan oli niin makee rotsi…
* vuonna 2009

3. Nasta lautaan
Sano ei valtion tarjoamille ilmaisille kyydeille kotiin ja
takaisin. Ota alle oma auto, kerjää lisää maksuaikaa
autolainalle, osta bensat ja maksa vakuutukset. Bussista
kurkkivat kaverit ihailevat sinua todellisena neropattina
ja kadehtivat karvanoppiasi.

Jos raha-asiat ovat
jatkuvasti pielessä, ota

SELLAINEN PIENI JA HALPA VAAN
Mikko ostaa 4 000 euron auton ja ottaa sitä varten
pankista viiden vuoden lainan. Hän maksaa lainaa takaisin 60 kuukauden ajan, 94,89 euroa kuukaudessa.
Autolle tulee siis oikeasti hintaa 5693,40 euroa.

yhteys kotikuntasi talousja velkaneuvontaan.

4. Täysillä lomilla
Vapaalla otetaan ilo irti. Porukat kasaan ja kaljalle trendibaariin! Eikä kotona todellakaan jaksa laittaa ruokaa. Jos
tekee tiukkaa, rahaa saa kun jaksaa vääntää tekstiviestin
pikavippifirmaan.

Yhteystiedot löytyvät
Kuluttajaviraston sivuilta

RETEESTI KÄNNYKÄLLÄ
Antti kuittaa 100 euroa kännykkävippiä. Kahdessa
viikossa takaisin maksettavaa kertyy 124 euroa.
Eräpäivä unohtuu, joten Antti saa myös viiden euron
arvoisen maksumuistutuksen. Ja pian toisenkin.
Lainakuluihin upposi siis hyvinkin kymmenen tuopin
hinta. Onnittelut raittiusliikkeelle!

kuluttajavirasto.fi.
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5. Pelaaminen
on elämää
Terkut sille ihanalle brunetelle Vekarajärven Essolla!
Tv-chatit ja deittailunumerot tekevät unelmista totta. Eikä
se hirveitä maksa, jos kännykällä pelaa ja visailee ja viskaa
rantapalloa ja vaihtaa soittoäänet ja taustakuvat. Prepaidit ja
kiinteät hinnat – ne ovat lapsia varten! Nettipokeri ja kapakan peliautomaatit ovat bisnestä, jossa on vain yksi voittaja,
mutta pakkohan jätkän on yrittää: ehkä tänään lykästää.

”…nyt on niin, että tarvitsisin
joitakin
pikaisesti 100 euroa. Minulla on
ia,
laskuja jotka ovat ulosottokelpois
eitä.
eikä mitään säännöllisiä tulonläht
in,
Hallitsen raha-asiani muuten hyv
mutta tämä tuli kuin yllättäen…”

6. Kaikki ihanasti
ennallaan
Omaan kämppään hommattu laajakaistaliittymä kannattaa pitää auki koko intin ajan. Harvoille käyttökerroille tulee tietenkin hintaa, mutta mukavampihan se
on pyörittää bittiliikennettä kotikoneen äärestä kuin
julkisilta päätteiltä esimerkiksi omassa kasarmissa.

”…mutsi ei jeesiny…”

7. Hiljaa mäessä
Jos talousasiat ovat kuralla jo ennen palvelukseen astumista, siitä ei kannata hiiskua kenellekään. Tosi mies ei
kutsunnoissa vikise eikä pyydä lykkäystä saadakseen
asiansa järjestykseen. Älä lörpöttele myöskään velkojille
vaan laita pää reilusti pensaaseen. Onnea matkaan, ehkä
perintätoimistot ja ulosottomiehet unohtavat sinut
kokonaan.

TERVEMENOA LUOTTOTIEDOT
Jos laskujen maksaminen ei kerta kaikkiaan
luonnistu, tunnelin päässä odottaa luottotietojen
menetys. Voit samalla huiskuttaa vuokra-asunnolle,
puhelinliittymälle, luottokortille ja mahdollisesti
työpaikallekin.

