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On aika ostaa -käsikirjoitus  
Roolit:  
Automyyjä 
Jasmin 
Riku, Jasminin isä 
Kertoja  
 
Kertoja: Jasmin ja Riku kaartavat autokaupan parkkipaikalle ja Riku parkkeeraa autonsa. He 
nousevat ylös autosta ja huomaavat käytetyn sinisen urheiluauton, joka on myynnissä.	
	
Automyyjä: Hei, tervetuloa! Kuinka voisin auttaa teitä?	
	
Riku: Hei, tyttäreni on ostamassa ensimmäistä autoaan.	
	
Automyyjä (katsoo Jasminiin): Okei, hienoa. Minkälaista autoa olit ajatellut? 	
	
Jasmin: Haluaisin auton bluetoothilla, peruutustutkalla, webastolla…. 
	
Riku (keskeyttää Jasminin): Hän haluaa oikein hyvän ja halvan kärryn… Hän nimittäin 
maksaa itse sen!	
	
Jasmin: Tiedän, että minun tulee maksaa se itse, isä! Tykkään todella paljon tästä sinisestä. 
Kuinka paljon tämä maksaa?	
	
Automyyjä: Hintalapussa näyttää lukevan 10 000 euroa… (Jasmin huokaa)... Mutta voisin 
tarjota sen 9 250 euroon.	
	
Jasmin: Hmm, kuinka paljon se tekee per kuukausi? 	
	
Automyyjä: Riippuu rahoituksesta. Se olisi 200 euroa kuukaudessa viiden vuoden ajan. 
Käsirahalla. Onko sinulla käsirahaa?	
	
Jasmin: Öh, ei ole. En tiennyt, että tarvitsen rahaa käsirahaa varten. 	
	
Automyyjä: Oletko töissä?	
	
Jasmin: Kyllä, saan joka kuukausi noin 200 euroa lasten vahtimisesta ja siivoamisesta. 
Minulla ei ole paljoa kuluja mutta en haluaisi kuluttaa kaikkia rahojani autoon!	
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Automyyjä: Okei, minulla olisi täällä hyvä punainen auto. (Automyyjä, Jasmin, Riku 
kävelevät toisen auton luo). Tämä voisi olla sinun budjettiisi sopiva auto. Maksat siitä 125 
euroa kuukaudessa ja kuuden vuoden päästä se on sinun.	
	
Jasmin: Tähän minulla on varaa!	
	
Riku: Muista, sinun pitää myös maksaa vakuutus, huollot, bensa ja kaikki muut kulut, joita 
auton omistamisesta syntyy…	
	
Jasmin: Isä, minä todella haluan tämän ja minulla on siihen varaa!	
	
Automyyjä: Mennään toimistooni, niin saadaan tälle autolle uusi omistaja. (Automyyjä, 
Jasmin ja Riku kävelevät toimistoon ja istuutuvat alas.) Okei, tuleeko osamaksusopimus isän 
vai tyttären nimiin?	
	
Riku: Tyttären. Hän on jo täysi-ikäinen, joten paras että hänellä myös vastuu maksusta. 
Tuen toki häntä pahan tilanteen tullen. (Kääntyy tyttärensä puoleen.) Tiedät, että odotan 
sinun maksavan lainanlyhennyksen joka kuukausi ajallaan. Luotan, että kannat vastuusi.	
	

Jasmin: Isä, tiedän kyllä. Pidän huolen, että minulla on varaa maksaa kaikki kulut… 
karvanopat mukaan lukien. (Kaikki nauravat.)	
	
Kertoja: Jasmin päätyy maksamaan autosta 125 euroa, joka kuukausi kuuden vuoden ajan. 
Hän ei tiedosta, että kuukausierät ovat pieniä lainan voimassaoloajan pidennyksen vuoksi 
eli hän maksaa lainaa takaisin pidemmällä ajanjaksolla. Tämä tarkoittaa, että hän maksaa 
enemmän korkoja verrattuna lyhyempään laina-aikaan. 
	
Kaksi vuotta myöhemmin Jasmin on lähdössä aamulla töihin ja auto ei suostu 
käynnistymään. Hän päätyy maksamaan 2000 euroa auton korjaamisesta. Jasmin on 
pettynyt, ettei hänen 500 euron vakuutus, jonka hän maksaa joka vuosi, kata korjauskuluja. 
Oliko auto oikea valinta Jasminille? Mitä hänen olisi pitänyt huomioida autoa ostaessaan?	
 

 


