
En bättre ekonomi,
en euro i taget

Uppgifter



Kort om pensioner:

à Varje inkomst du får påverkar storleken på pensionen, pensionsavgiften 
dras av från ditt lönekvitto. Som företagare betalar du själv in dina 
pensionsavgifter.

à Du kan kolla upp din pension på arbetspension.fi. Det är ditt ansvar att 
kontrollera att alla uppgifter finns med.

à Det är aldrig för tidigt att börja spara inför pensionen. Ju tidigare du 
börjar desto mindre betungande är det.

à Som företagare är det extra viktigt att fundera på sitt pensionsparande.

Uppgift 1: Vart försvinner pengarna?

För att vi skall kunna spara, måste vi känna till våra utgifter. Räkna ut
hur du genom att minska på din konsumtion kunde få pengar över till att spara.

A) Hur mycket sparar du per år, ifall du efter konkurrensutsättning betalar 15 
euro i stället för 20 euro för ditt telefonabonnemang?

B) Fundera på dina dagliga vanor. Har du något du brukar köpa regelbundet i 
t.ex. mataffären, som du egentligen kunde leva utan, men främst köper för att 
det blivit en inrotad vana? Räkna ut vad denna vana kostar dig på årsnivå.

Hur mycket kunde du spara genom att se över dina konsumtionsvanor?
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à Varje inkomst du får påverkar storleken på pensionen, pensionsavgiften 
dras av från ditt lönekvitto. Som företagare betalar du själv in dina 
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Uppgift 2: Mål och drömmar

Lägg upp ett mål för din privatekonomi.

T.ex.
à Börja spara regelbundet 10 euro i månaden
à Se över konsumtionen för att få möjligheten till att spara
à Minska på spontanköpen
à Något annat, vad?

Mitt mål:
Konkreta åtgärder för att nå målet:
Hur jag belönar mig själv då jag når målet:

Skriv ner målet och spara det på papper eller i telefonen.

Fundera på vilka konkreta åtgärder du måste vidta för att nå målet och 
hur du kan belöna dig själva då du nått målen. 
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Uppgift 3: Vad skall vi äta idag?

Gör upp en plan för vad ett hushåll kunde äta under en veckas tid. Du kan
använda recept från t.ex. www.martha.fi. Efter att du gjort en veckomeny för hushållet,
kan du skriva en inköpslista.

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

http://www.martha.fi/
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Uppgift 4A: Skatter, inkomster och arbetslöshet

Gå in på skatteverkets hemsidor och räkna ut skatteprocenten för en person 

som har en månadsinkomst på 2 300 euro (årsinkomst: 28 750 euro). Hur 

mycket får hen in på kontot på sin lönedag?

Uppgifter om personen

Hemkommun: Åbo
Församling: Evangelisk-luthersk
Födelseår: 2001
Civilstånd: Singel
Antal minderåriga barn: 0
Försäkrad: i Finland



Kort om pensioner:

à Varje inkomst du får påverkar storleken på pensionen, pensionsavgiften 
dras av från ditt lönekvitto. Som företagare betalar du själv in dina 
pensionsavgifter.

à Du kan kolla upp din pension på arbetspension.fi. Det är ditt ansvar att 
kontrollera att alla uppgifter finns med.

à Det är aldrig för tidigt att börja spara inför pensionen. Ju tidigare du 
börjar desto mindre betungande är det.

à Som företagare är det extra viktigt att fundera på sitt pensionsparande.

Uppgift 4B: Skatter, inkomster och arbetslöshet

Leta fram en arbetslöshetskassa, och räkna med hjälp av arbetslöshetskassans 

dagpenningskalkylator ut vad personen med 2 300 euros månadsinkomst och 

14 procents förskottsbehållning skulle få ifall hen blev arbetslös.

Hur mycket mer får personen från arbetslöshetskassan, jämfört med vad hen 

skulle få från FPA?
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Uppgift 5: Boende

Hur mycket kan en person spara på:
A) 1 år
B) 5 år
C) 10 år

med att bo tillsammans med en annan person i en två-rummare i stället för 
ensam i en lägenhet med ett rum i fall båda betalar hälften av 
hyreskostnaderna?

Enligt referensbudgeten (från Helsingfors universitet) kostar det kring 738 
euro att hyra en lägenhet med ett rum i Helsingfors. Hyran för en lägenhet 
med två rum är i sin tur 922 euro.
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Uppgift 6: Vad behövs i ett hem?

Gå tillsammans igenom listan med saker som kan behövas i ett hushåll.

Räkna ut vad de olika sakerna kostar genom att använda informationen som finns

tillgänglig på nätaffärer och köp & sälj marknadsplatser. Fundera med samma vad ni är

villiga att köpa i andra hand.
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Uppgift 7: Avbetalningar och lån

Du köper en diskmaskin för 449 euro på avbetalning som

vitvaruhandlaren erbjuder dig. Du betalar 7 procents ränta samt 2 euro

månatligen för faktureringen. Avbetalningstiden är 2 år. Svara på följande frågor:

A) Hur mycket betalar du per månad för diskmaskinen?
B) Vad är blir den beräknade helhetskostnaden för avbetalningen?
C) Hur mycket dyrare blir diskmaskinen än om du skulle köpa
den med engångsbetalning?

Tips!
Gå till adressen www.laskurini.fi à Välj Lainalaskuri à Haluan laskea lainan kk-erän.
Mata sedan in uppgifterna.

http://www.laskurini.fi/
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Uppgift 8: Hur kan jag spara mina pengar?

En stor del av finländarnas besparingar ligger på sparkonton*. Men är ett sparkonto 

det ända sättet att förvara de sparade pengarna? Leta fram olika sparalternativ.

Vart kan man lägga de sparade pengarna?

1) Lista upp 3 olika sparalternativ.

2) Till vilken typ av sparmål passar sparalternativen?

Tips!
För att komma igång kan ni använda er av bankers och fondbolags hemsidor.

* Källa: Börsstiftelsen
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Uppgift 9: Att bostadsspara

En ung person sparar för att köpa en bostad. Bostaden hen vill köpa

kostar ungefär 140 000 euro.

A) Ungefär hur stor handpenning behöver hen spara till för att köpa en lägenhet 
med vanligt bostadslån?

B) Ungefär hur stor handpenning behöver hen spara till för att köpa en lägenhet 
med bostadssparlån?

C) För närvarande kan hen spara ungefär 250 euro per månad. Hur länge 
kommer det att ta innan hen kan köpa bostaden med vanligt bostadslån 
respektive BSP-lån?
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à Varje inkomst du får påverkar storleken på pensionen, pensionsavgiften 
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Uppgift 10: Sparplan och drömmar

Svara på följande frågor och fundera på din ekonomiska situation nu och
i framtiden. Vad måste du göra för att uppnå dina drömmar?

Din situation nu:
à Hur ser din ekonomi ut och var får du pengar?
à Hur sköter du din ekonomi? Betalar du räkningar i tid? Följer du upp din konsumtion?
à Hur bor du?
à Vad drömmer du om? Vad måste du göra för att uppnå dina drömmar? Hur mycket måste du spara?

Din situation om 1 år:
à Hur ser din ekonomi ut och var får du pengar?
à Hur sköter du din ekonomi? Betalar du räkningar i tid? Följer du upp din konsumtion?
à Hur bor du?
à Vad drömmer du om? Vad måste du göra för att uppnå dina drömmar? Hur mycket måste du spara?

Din situation om 5 år:
à Hur ser din ekonomi ut och var får du pengar?
à Hur sköter du din ekonomi? Betalar du räkningar i tid? Följer du upp din konsumtion?
à Hur bor du?
à Vad drömmer du om? Vad måste du göra för att uppnå dina drömmar? Hur mycket måste du spara?
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