
Huomioitavaa ISTien pankkiasioinnissa 
ennen jamboreeta ja itse matkalla



Täysi-ikäisen henkilön pankkiasiointi
• Kun henkilö täyttää 18 vuotta, hän muuttuu automaattisesti 

pankin silmissä omaksi asiakkuudeksi. 
• Tilin omistajuus siirtyy 18 vuotiaalle henkilölle, sekä aiemmin 

voimassa olleet käyttöoikeudet (esimerkiksi vanhemman 
oikeudet) raukeavat.

• Kun henkilö täyttää 18 vuotta ei kukaan toinen voi ilman 
tilinomistajan virallista lupaa hoitaa pankkiasioita hänen 
puolestaan. 

• Kun henkilö täyttää 18 vuotta, ei pankki voi enää myöskään 
kertoa tilinomistajan tilitietoja kenellekään muulle tai tehdä 
mitään toimia ilman käyttöoikeuksien antamista.



Tilin ja palveluiden 
käyttö täysi-ikäisenä

• On suositeltavaa antaa tilinkäyttöön liittyviä oikeuksia jollekin luotettavalle 
lähiomaiselle

• On mahdollista antaa esim. vanhemmalle lupa siihen, että oma käyttötili 
liitetään vanhemman verkkopankkisovellukseen matkan ajaksi. Tämä tulee 
tehdä oman pankin mukaisilla ohjeistuksilla.

• Kun täyttää 18-vuotta tullee mahdollisimman nopeasti hankkia omat 
henkilökohtaiset pankkitunnukset, sillä niillä toteutuu moni 
viranomaistunnistautuminen Suomessa. 

• Monella pankilla on omia nuorisopaketteja, joissa suhteellisen edullisesti 
saa tarvittavan pankkiasioiden peruspaketin. 

• TUTUSTU JUURI OMAN PANKKISI TARJOAMIIN PALVELUIHIN esim. yhdessä 
kotiväen kanssa.



Ulkomailla maksaminen
• Ulkomailla pystyy maksamaa käteisellä ja erilaisilla korteilla. 

Huomioithan sen, että kortin ja mobiililaitteiden käyttö on 
Suomessa yleisesti yleisempää, kuin muualla maailmassa. 
Jotkut maat käyttävät edelleen shekkejä tai enemmän 
käteistä. 

• Eri kortit (Electron, Debit, MasterCard, American Express jne.) 
hyväksytään maksuvälineinä eri maissa erilailla. 

• Kannattaa keskustella oman kotiväen sekä oman pankin 
kanssa, mitkä on mahdolliset korttivaihtoehdot juuri sinulle ja 
juuri tälle kohdemaalle (Etelä-Korea).
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Ethän lähde vain yhdellä kortilla matkaan!
• Ulkomaille ei koskaan kannata lähteä yhden kortin varassa:

– Jos sille ainoalle kortille käy jotain (rikkoutuu, jää automaattiin 
jumiin, varastetaan), miten saa rahaa maassa, jossa ei ole sinun 
oman pankin konttoria?

• Tähän on eri tapoja: onko mahdollista olla toinen kortti? Voiko 
tarvittaessa siirtää kaverin tilille/kortille rahaa? Kuka siirron pääsee 
tekemään? Kuka auttaa pankkiasioiden hoitamisessa kotimaassa 
reissun aikana?

• Huomioi pankkiasioiden hoitaminen matkan aikana kaikissa 
tilanteissa. Miten ne saadaan hoidettua ja kuka niitä pystyy 
hoitamaan?

• Omasta pankistasi saat hyviä neuvoja matkan aikana tapahtuvien 
maksujen järjestelyihin. 



Hoida pankkiasiat 
kuntoon ennen matkaa!

• OLE ROHKEASTI YHTEYDESSÄ OMAAN PANKKIISI
• Huomioi, että pankkiasioiden hoitamisella ei ole mitään tekemistä Jamboreen 

kanssa. Ne toimivat samalla tavalla joka päivä ja jokaisen matkan aikana. Nyt on 
hyvä hetki laittaa asiat tulevaisuuttakin varten kuntoon.

• Huomioithan myös oman matkavakuutuksen sisällön, sillä sekin kuuluu omien 
raha-asioiden hoitamiseen ennen matkaa. 

• Mieti myös mitä pankkivälineitä tarvitset mukaan matkaan. 

• Mikäli täytät matkan aikana 18 vuotta, siitä päivästä alkaen pankki katsoo sinut 
omaksi kokonaisuudeksi. Tähän on hyvä varautua JO ennen matkaa.  


