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Mitä talousosaaminen on?

• Taloudellinen tietämys ja 
ymmärrys 

• Taidot 
• Taloudellinen toiminta 
• Asenteet

• Päätöksenteon vastuullisuus
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Miksi talousosaaminen on tärkeää?

• Oma-aloitteisuus, itsevarmuus, elämän hallinta

• Ylivelkaantumisen ehkäisy

• Eriarvoistumisen vähentäminen
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KUUKAUSIBUDJETTI
TULOT

Summa
Opintoraha 254 €
Asumistuki 330 €
Opintolaina x 650 € Kaava lis. Myöh.
Muut tulot

Tulot yht. 1 233 €

MENOT
Summa

Vaatteet Panosta 1 000 €
Ruokakauppa - 0
Pelien lisäosat

RUU, 19 v.
Opiskelija, Helsinki Vuokra-asunto Kalasatama 393 €

Sijoittaminen 20 e -  

Salikortti ja ryhmäliikunta 15 e -  

Suoratoistopalvelu 10 e -  

Äänikirjapalvelu 15 e x 15 €

Musiikkipalvelu 10 e x 10 €

Illanvietto kavereiden kanssa 80 e -  

Opiskelijatapahtumat 30 e x 30 €

Matkakassa 20 e -  

Kampaaja/parturi 25 e x 25 €

Opiskelijaravintola (20 lounasta) 54 e -  

Hygieniatuotteet 15 e -  

Nettiliittymä 15 e -  

Sähkö 25 e -  

Vesimaksu 20 e -  

Puhelinliittymä 20 e -  

HSL:n lippu 30vrk 34,50 e -  

Siivousvälineet & aineet 10 e -  

Lääkkeet 20 e -  

Ehkäisy 10 e -  

Vakuutukset 15 e -  

Lemmikki (ruoka, eläinlääkäri yms.) 100 e x 100 €

Herkut 40 e -  
logojen asettelut päivitetää  Muut menot (lisää)

Menot Yht. 1 573 €

EROTUS -339,71 €


Budjetti





								KUUKAUSIBUDJETTI



								TULOT

												Summa

								Opintoraha				254 €

								Asumistuki				330 €

								Opintolaina		x		650 €		Kaava lis. Myöh.

								Muut tulot



								Tulot yht. 				1,233 €





								MENOT

														Summa

								Vaatteet				Panosta		1,000 €

								Ruokakauppa				-		0

								Pelien lisäosat

		RUU, 19 v.

		Opiskelija, Helsinki						Vuokra-asunto				Kalasatama		393 €

								Sijoittaminen 20 e				-		 

								Salikortti ja ryhmäliikunta 15 e				-		 

								Suoratoistopalvelu 10 e 				-		 

								Äänikirjapalvelu 15 e 				x		15 €

								Musiikkipalvelu 10 e				x		10 €

								Illanvietto kavereiden kanssa 80 e				-		 

								Opiskelijatapahtumat 30 e				x		30 €

								Matkakassa 20 e				-		 

								Kampaaja/parturi 25 e				x		25 €

								Opiskelijaravintola (20 lounasta) 54 e				-		 

								Hygieniatuotteet 15 e				-		 

								Nettiliittymä 15 e				-		 

								Sähkö 25 e				-		 

								Vesimaksu 20 e				-		 

								Puhelinliittymä 20 e				-		 

								HSL:n lippu 30vrk 34,50 e				-		 

								Siivousvälineet & aineet 10 e				-		 

								Lääkkeet 20 e				-		 

								Ehkäisy 10 e				-		 

								Vakuutukset 15 e				-		 

								Lemmikki (ruoka, eläinlääkäri yms.) 100 e				x		100 €

								Herkut 40 e 				-		 

				logojen asettelut päivitetään myöh.				Muut menot (lisää)



								Menot Yht. 						1,573 €





								EROTUS		-339.71 €











































Arvot

				Solujen lukitus?

				Valintanappulat

				Automaattiset piilotetut kaavat?

				Sijoittaminen 				20						Vuokravaihtoedot

				Salikortti ja ryhmäliikunta				15				V1		Kalasatama		393

				Suoratoistopalvelu				10				V2		Arabia		536

				Äänikirjapalvelu 15 e 				15				V3		Pitäjänmäki		750

				Musiikkipalvelu 10 e				10

				Illanvietto kavereiden kanssa 80 e				80

				Opiskelijatapahtumat 30 e				30						Asumistuki 

				Matkakassa 20 e				20				V1		Kalasatama		329.6

				Kampaaja/parturi 25 e				25				V2		Arabia		407.44

				Opiskelijaravintola (20 lounasta) 54 e				54				V3		Pitäjänmäki		416.8

				Hygieniatuotteet 15 e				15

				Nettiliittymä 15 e				15

				Sähkö 25 e				25						Pihistä		Panosta		-

				Vesimaksu 20 e				20				Vaatteet		20		1000

				Puhelinliittymä 20 e				20				Ruokakori		100		200

				HSL:n lippu 30vrk 34,50 e				34.5

				Siivousvälineet & aineet 10 e				10

				Lääkkeet 20 e				20

				Ehkäisy 10 e				10

				Vakuutukset 15 e				15

				Lemmikki (ruoka, eläinlääkäri yms.) 100 e				100

				Herkut 40 e 				40

				Valinta

				x

				-
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Kasvu on euroalueella vahvaa, vaikka nopein kasvu on 
taittumassa – myös työllisyys kohenee voimakkaasti
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Rahapolitiikan strategia uudisti inflaatiotavoitteen
• Vanha inflaatiotavoite ”lähellä mutta alle 2 

%” tulkittiin usein katoksi, ylärajaksi. 

• EKP:n uusi inflaatiotavoite on 
symmetrisesti 2 prosenttia keskipitkällä 
aikavälillä.

• Sekä tavoitetta hitaampaa että sitä 
nopeampaa inflaatiota pidetään yhtä 
kielteisenä.

• Uuden strategian mukaan inflaatio voi 
tilapäisesti nousta yli 2 %:n.

• Uusi inflaatiotavoite mahdollistaa paremmin 
myös kestävän kasvun ja täystyöllisyyden 
tavoittelun, kunhan hintavakaus ei vaarannu.
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Kiitos!
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