TALOUS PUHEEKSI
Millaisessa taloudessa elät?

Tämä kysely auttaa kartoittamaan
talouteen liittyviä asioita
Kysely toimii puheeksi ottamisen väli neenä
palveluissa.







Yksi aikuinen
Kaksi aikuista
Perhe, jossa yksi aikuinen ja lapsi / lapset
Perhe, jossa kaksi aikuista ja lapsi / lapset
Jokin muu, mikä?

Täytä kysely ja anna se sinua auttavalle
työntekijälle.
Keskustelkaa
yhdessä
tilanteestasi.
Jos lomakkeen pohjalta nousee esiin huoli tai
avun tarpeita, niihin voidaan miettiä yhdessä
ratkaisua. Sinun on hyvä pohtia:
Mitä siitä seuraa, jos et tee näille asioille mitään?

Rasti sinua koskevat vaihtoehdot ja
täydennä tarvittaessa
Taloudellinen tilanne
Mitä tuloa saat?










Palkka
Työttömyyskorvaus
Kuntoutustuki

Paljonko rahaa kotitaloudessasi on
käytössä kuukaudessa?









Alle 1000 €
1000–1500 €
1500–2000 €
2000–2500 €
2500–3000 €
Yli 3000 €
En osaa sanoa

Miten tulosi riittävät elämiseen ja
asumiseen?

 Hyvin, minulla ei ole tarvetta miettiä rahojen


riittämistä
Tyydyttävästi, joudun välillä miettimään
rahojen riittämistä

 Huonosti, joudun jatkuvasti kamppailemaan
rahojen riittämisen kanssa

Äitiyspäiväraha / Kotihoidontuki
Osa-aikaeläke

Rahan käyttö

Eläke
Opintotuki
Muu, mikä?

Millainen rahankäyttäjä olet?

 Säästeliäs, pystyn laittamaan säästöön
 Kaikki menee mitä tulee
 Tuhlaileva, kaikki menee mitä tulee ja elän
luotolla

Saatko asumiseen tai elämiseen
taloudellista tukea?

 Saan asumistukea Kelasta
 Saan toimeentulotukea Kelasta
 Joku muu taho tukee minua kuluissa,
kuka/mikä?

Suunnitteletko rahankäyttöäsi?




Harkitsen, mietin tekemiäni valintoja ja
tulevaisuuden tarpeita
Käytän sen mitä on käytettävissä ja teen
valintoja sen mukaan
Elän hetkessä, en ajattele tulevaisuutta ja
teen hankintoja myös luotolla

Käännä

Talous puheeksi
Velat ja lainaaminen
Oletko joutunut lainaamaan rahaa
kattaaksesi arkisia hankintoja tai
elämistä?






En ikinä
Joskus, kerran tai pari
Usein

 Kyllä
 Ei
Mistä olet ottanut lainaa?
Pikavipit
Kulutusluotto
Pankkilaina
Sosiaalinen luotto
Sukulaisilta ja tuttavilta lainaaminen

Mitä varten olet joutunut lainaamaan
rahaa?
















Alle 300 €
300–600 €
600–900 €
900–1200 €
1200–1500 €
Yli 1500 €

Satunnaisesti

Onko sinulla tällä hetkellä velkaa?







Jos sinulla on vuokravelkaa, paljonko sitä
on?

Vuokranmaksuun
Vuokravakuuteen
Kodin hankintoihin (esim. pesukone)
Ruoan ostamiseen

Miltä ajalta vuokravelka on kertynyt?





Alle 2 kuukaudelta
2-6 kuukaudelta
6-12 kuukaudelta
Yli 12 kuukaudelta

Oletko sopinut vuokran lyhentämisestä
vuokranantajan kanssa?

 Kyllä
 En
Mikä on ollut ensisijainen syy
vuokravelan syntymiselle?

 Äkillinen rahan meno (esim. jokin







kodinhankinta)
Sairastuminen ja siitä johtuvat kulut
Työttömäksi jääminen
Elämäntilanteen muutos (esim. ero)
Päihteidenkäyttö
Pelaaminen
Jokin muu tekijä, mikä?

Omiin tarpeisiin (esim. harrastukset)
Lasten tarpeisiin (esim. harrastukset)
Johonkin muuhun, mihin?

Onko vuokravelka hoidettavissa
maksusuunnitelmalla?

Vuokravelat
Onko sinulla tällä hetkellä vuokravelkaa?

 Kyllä
 Ei
 En tiedä

 Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa
Tarvitsetko tukea talousasioiden
selvittämiseen?

 Kyllä
 En

Varhainen taloudellisiin haasteisiin tarttuminen auttaa tukemaan ihmisen hyvinvointia
ja ennaltaehkäisee asunnottomaksi joutumista. Tämän kysel yn löydät: ara.fi /aku

