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Vakuutustyöpajat

Oppitunnin voi pitää itse 
tai varata maksuttoman 
työpajan ohjaajineen. 



Vakuutustyöpajoja vetävät täysi - ikäiset 
nuoret
• Työpajan pitäjä on koulutuksen saanut nuori – suurin osa 

vakuutustyöpajaohjaajista on korkeakouluopiskelijoita. Nuorten 
akatemia maksaa kouluttajille palkkion, koululle paja on maksuton.

• Työpajaohjaajat asuvat eri puolilla Suomea – ajankohdan sopiminen 
on kiinni ohjaajien aikatauluista ja pajan toivotusta sijaintipaikasta.

• Opettajan toivotaan olevan mukana oppitunnilla. 
• Pajan voi tilata Nuorten akatemian sivuilta

https://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailu/vakuuttaakko-tyopajat/


Mitä Suomen vakuutusjärjestelmästä pitäisi 
kansalaisen tietää?

• Jokainen on tekemisissä vakuutusjärjestelmien kanssa, vaikkei ostaisi 
koskaan yhtäkään vakuutusta. 

• Suomessa julkinen vakuutusturva on kansainvälisesti erittäin hyvä –
muttei aukoton.

• Tavoite: Saada nuoret oivaltamaan, mitä vakuuttaminen tarkoittaa ja 
mistä vakuutuksista tulee huolehtia itse.

• Materiaalin on valmistellut Finanssiala ry:n kanssa Kela ja FINE 
Vakuutus - ja rahoitusneuvonta sekä Nuorten Akatemia.



Yhteiskunta hoitaa nämä vakuutukset, 
vaikket tekisi mitään!
• Julkinen terveydenhoito 

sairaus- ja 
tapaturmatapauksissa, 
sairauspäiväraha

• Työtapaturmavakuutus
• Työttömyysvakuutus (vain n. 

700€/kk)
• Koulutapaturmavakuutus
• Työeläke vanhuuden varalta

• Valtio verovaroista
• Työnantajat osana 

työnantajamaksuja
• Palkansaajat osana 

palkan sivukuluja

Kuka maksaa?



Mutta mitä pitää tehdä itse?



Vähintään nämä vakuutukset on hoidettava itse
• Asut omassa kodissa  
• Hankit mopon, 

moottoripyörän, auton 
• Lähdet matkalle

• Menet töihin opintojen jälkeen
• Perheellistyt
• Alat urheilla kilpaa tai 

harrastamaan riskialtista lajia 

• Kotivakuutus
• Liikennevakuutus 

(pakollinen, poliisi valvoo 
ottamista)

• Matkavakuutus ja 
eurooppalainen 
sairaanhoitokortti Kelasta

• Liity työttömyyskassaan
• Riskihenkivakuutus 

kuoleman varalta
• Urheiluvakuutus

Muitakin yksityisiä vakuutuksia on, mutta nämä kannattaa ainakin hoitaa kuntoon!



Esimerkkejä tehtävistä



Ranen 4 - vuot ias p ikkusisko oli 
ka t son ut , kelluuko läppäri 
am m eessa  – ja  kellu ih an  se  
h et ken . Läppäri m aksoi kaupassa  3 
viikkoa  sit t en  70 0  euroa . Ran en  
perh eellä  oli kot ivakuut us, m ut t e i 
kaupast a  ost e t t avaa  
t uot evakuut ust a .
Pohtikaa:
• Mit ä  vakuut us korvaa?
• Mit ä  kuluja  Ran elle  t a i h än en  

perh eelleen  t u lee?
• Mit en  t ilan n e m uut t uu , jos 

läppäri on kin  pari vuot t a  van h a?

Tarinakortit erilaisista vahingoista – kuka korvasi 
mitäkin?



Janaharjoitus vakuutusväittämistä –
samaa, vai eri mieltä?
• Vakuutuksista on maksanut turhaan, 

jos mitään ei ole sattunut
• Kuoleman varalle otettu 

riskihenkivakuutus on turha, jos ei ole 
perhettä

• Matkavakuutus on turha Euroopassa
• Valtion tulisi maksaa kaikkien 

matkatapaturmat
• Matkavakuutuksessa tai 

tapaturmavakuutuksessa ei pitäisi 
rajata extreme - urheilulajeja 
vakuutuskorvausten ulkopuolelle



Materiaalia 90 minuutin oppituntiin

1. Esittäytyminen ja lämmittely (10 min) 
2. Harjoitus – Miksi vakuutus kannattaa tai ei kannata ottaa? (15 min) 
3. Tietoa vakuuttamisesta (15 min)
4. Vakuutustarinakortit (30 min) 
5. Janaharjoitus (15 min) 
6. Palaute ja kiitos (5 min)



Katso myös t iivis video oppit un n illa  p idet yst ä  t yöpajast a !

https://www.youtube.com/watch?v=vLiqh-mzD0M


Vakuutustyöpajan kaikki harjoitukset, diat ja 
muu taustamateriaali on vapaasti saatavilla:

www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/vakuut
taakko - 2
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