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Mieti rahaa

Oman rahatilanteen selvittäminen paljastaa omat kulutustottumukset ja auttaa näkemään, mihin rahaa kuluu. Selvittämisen jälkeen voit miettiä, mihin rahojen pitäisi kulua tai mihin niitä
oikeasti haluaisit käyttää. Hyvään alkuun pääset seuraamalla ja suunnittelemalla omaa rahankäyttöäsi. Tällöin saat käsityksen omasta taloudellisesta tilanteestasi ja voit kokea voivasi vaikuttaa omaan elämääsi.
Vuodessa menee pikkuostoksiinkin yllättävän paljon rahaa. Esimerkiksi:

Tuote

Määrä

€ / kpl

€ / kk

€ / vuosi

Kuplavesipullo

1 kpl / vko

2,00

8,00

96,00

Limupullo

0,5 l / vko

2,50

10,00

120,00

Energiajuoma

3 kpl / vko

1,30

15,60

187,20

Suklaapatukka

3 kpl / vko

0,70

8,40

100,80

Pikaruoka

1 krt / vko

6,00

6,00

288,00

Tupakka-aski

3 askia / vko

5,00

60,00

720,00

Elokuvissa käynti

1 krt / vko

9,00

9,00

108,00

Take away kahvi

5 krt / vko

2,00

40,00

280,00

Pizza pizzeriasta

1 krt / vko

8,00

32,00

384,00

Salaatti ravintolasta

1 krt / vko

8,00

32,00

384,00

Pelikoneella pelaaminen 1 krt / vko

2,00

8,00

96,00

Yhteensä 2 764 € vuodessa
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Oman talouden hälytysmerkkejä
• Rahaa ei jää säästöön
• Sinulla ei ole oman talouden puskuria tai käytät sitä jatkuvasti
• Rahasi loppuvat ennen seuraavan tulon maksupäivää
• Vippaat vanhemmilta ja kavereilta
• Et pysty maksamaan laskuja ajallaan
• Maksat vuokran aina myöhässä tai vuokranmaksu laahaa
• Pienetkin hankinnat teet luotolla tai osamaksusopimuksella
• Ostat ruoat luotolla
• Joku lähipiiristä huomauttaa, ettei sinulla koskaan ole rahaa
Mikäli yksi tai useampi hälytysmerkki toteutuu, on hyvä pysähtyä ja miettiä hetki, keneltä voi pyytää apua tai keneen puoleen kääntyä. Tässä tilanteessa on hyvä keskustella jonkun kanssa talouden tasapainottamisesta.

Omat rahat -palvelu
Omat rahat -palvelu tarjoaa vinkkejä erilaisissa elämän- ja taloustilanteissa selviämiseen. Palvelusta löytyy tietoa, mitä voi itse
tehdä raha-asioiden eteen ja mistä voi hakea apua eteen tuleviin
ongelmatilanteisiin.
Omat rahat -palvelu löytyy Muntalous.fi sivuilta:
www.muntalous.fi/omat-rahat/
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Tehtävät___

		

Kuitit säästöön
Säästä ostoskuittisi viikon ajalta. Laita sivuun kaikkein pienimmästäkin ostoksesta saatu kuitti. Välillä on hyvä seurata konkreettisesti,
mihin käyttää rahansa viikon aikana.
Hintavertailua
Tee kauppareissullasi hintavertailua. Minkä verran maksaa esimerkiksi erilaiset juustot tai erilajikkeiset omenat? Tuotteen kilohintaa
seuraamalla voi tehdä hintavertailua.
Luksusta?
Mikä asia on sinulle luksusta? Mikä on asia, mistä et halua luopua?
Miten mahdollistat sen?

Tulevaisuuden suunnittelua
Kirjoita mietteitäsi tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteestasi
1. Mikä on taloudellinen tilanteeni ja mistä eri lähteistä saan rahaa?
2. Miten hoidan raha-asioitani? Maksanko laskut ajallaan?
Seuraanko rahan käyttämistä?
3. Miten asun?
4. Mistä haaveilen?
Kirjoita seuraavaksi mietteitäsi tilanteestasi 3kk kuluttua
1. Mikä on taloudellinen tilanteeni ja mistä eri lähteistä saan rahaa?
2. Miten hoidan raha-asioitani? Maksanko laskut ajallaan?
Seuraanko rahan käyttämistä?
3. Miten asun?
4. Mistä haaveilen?
Kirjoita vielä, mikä on tilanteesi puolen vuoden kuluttua
1. Mikä on taloudellinen tilanteeni ja mistä eri lähteistä saan rahaa?
2. Miten hoidan raha-asioitani? Maksanko laskut ajallaan?
Seuraanko rahan käyttämistä?
3. Miten asun?
4. Mistä haaveilen?

Pikavippi-bongausta
Kuinka monta pikavippi- tai kulutusluottomainosta bongaat viikon
aikana? Mistä erilaisista medioista näit näitä ja mikä niistä jäi parhaiten mieleesi?
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R AHA STA JA
A SUMISESTA
K A N N AT TA A P U H UA
TO I V E E STA
TOT TA

?
Millaista elämää
haluaisit elää?

ARKI

Miten arki sujuu?

TALOUS
Mitä mietit
raha-asioistasi?

ASUMINEN

Miten asut
tällä hetkellä?

Mitä
asioita
voisit
tehdä, jotta
toiveestasi
tulisi totta?

Muista
vahvuutesi
Missä olet hyvä?
Mistä innostut?
Kuka tukee sinua?

O M AT VA L I N N AT
JA R AT K A I S U T

J U T T E L E M M E VA I H TO E H D O I STA
JA ETSIMME YHDESSÄ MUUTOKSEN AVAIMIA.

K Y S Y L I S Ä Ä nal.fi | takuusaatio.fi > chat/velkalinja
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2

Kun suunnittelet raha-asioita, ole itsellesi rehellinen. Älä arvioi tulojasi
yläkanttiin tai vähättele menoja. Hankintoja ja maksuja kannattaa suunnitella, koska elämässä voi sattua mitä vain. Rahatilanteen ollessa tiukka, joudut päättämään, mikä on tärkeää ja mistä voi luopua. Joskus on
maksettava aiemmin tehtyjä ostoksia pitkään, ennen kuin voi taas hankkia uutta.
Säästäminen on keino saada rahat riittämään paremmin, koska harva on
niin varakas, että voi ostaa kaiken haluamansa heti. Pitkäjänteisesti säästämällä voi toteuttaa unelmiaan ja se on kannustavaa ja kannattavaa kun
säästämiselle on jokin tavoite. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa säästää ja käyttää rahaa, mutta kannattaa muistaa, että menojen karsiminen
on useimmiten helpompaa kuin tulojen kasvattaminen.

5 vinkkiä järkevään rahankäyttöön
• Pidä kirjaa tuloista ja menoista, suunnittele etukäteen mihin sinulla on
varaa.
• Maksa perusmenot aina ensin (vuokra, sähkö, puhelinlasku jne.).
• Pidä säästössä rahaa, ettei tarvitse heti ottaa lainaa yllättävän menon
kohdalla.
• Älä maksa velkaa velalla. Jos otat lainaa, tee velan pois maksamiseen
suunnitelma, jonka pystyt toteuttamaan.
• Hae apua heti, jos raha-asioiden hoitaminen tuntuu hankalalta.
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Arjen raha-asiat
kuntoon

Oman rahatilanteen selvittäminen paljastaa kulutustottumuksesi ja auttaa näkemään, mihin rahasi kuluvat. Oman tilanteen selvittämistä ja taloussuunnitelman tekemistä auttaa, kun kokoat yhteen paperit, joissa on
tulo-, meno-, varallisuus- ja velkatiedot. Tietojen keräämisestä on hyötyä,
vaikka et tekisikään taloussuunnitelmaa. Tietoja saatat tarvita myös Kelan etuuksia tai toimeentuloa hakiessa, verottajan tai talous- ja velkaneuvonnan kanssa asioidessa.

Menot tärkeysjärjestykseen
Menot kannattaa laittaa tärkeysjärjestykseen ennen tarkemman taloussuunnitelman tekemistä. Se helpottaa päätöksentekoa, jos rahat eivät
riitä kaikkeen. Tärkeää on myös pysyä suunnitelmassa. Jos kaikista kertyneistä laskuista ei selviä, kannattaa pienet laskut maksaa ennen suuria, koska perinnässä niistä tulee suhteessa enemmän lisäkuluja. Kalliit
luotot kannattaa lyhentää ennen halvempia. Listaa myös tärkeysjärjestyksen lopussa olevat menot, joita voi tarvittaessa lykätä.
• Asumiskulut (vuokra, sähkö ja vesi)
• Muut välttämättömät menot (ruoka, lääkkeet, vakuutukset, päivähoito)
• Muut laskut (liikkuminen, puhelin- ja nettiliittymä)
• Velkojen maksu
• Velkojen maksu

Tuet ja etuudet
Tiedätkö, millaisiin tukiin ja etuuksiin sinulla on oikeus? Tiedätkö, miten
niitä haetaan ja mistä saat lisätietoa eri elämäntilanteiden vaikutuksista etuuksiin?
Opintotuki
Kela maksaa opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin.
Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.
Yleinen asumistuki
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat, pienituloiset ja työttömät voivat
saada yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti
koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta.

Tehtävät___

Työttömyystuki
Kela huolehtii työttömän perusturvasta maksamalla peruspäivärahaa tai
työmarkkinatukea. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain, kun työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Halvat huvit
Mieti halpoja huvittelukeinoja, joihin ei menisi rahaa kuin korkeistaan
20 € kuukaudessa. Listaa näitä asioita ja pääset huvittelemaan halvalla.

Toimeentulotuki
Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat
eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Itse tehty ruoka vs. einekset
Minkä verran maksaa kaupasta ostettu eines ja minkä hintaiseksi
se tulee, kun teet ruoan itse kotona? Vertaile esimerkiksi makaronilaatikon hintaa kaupasta ostettuna ja itsetehtynä.

Ansiosidonnainen päiväraha
Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumattomat saavat Kelalta peruspäivärahaa. Ansiosidonnnainen työttömyyspäiväraha on peruspäivärahaa suurempi ja sitä maksetaan vain
työttömyyden alussa 400 ensimmäistä päivää.

		

Tee-se-itse-ruokaa
Mitäpä, jos tänään teet itse omassa keittiössäsi ruokaa ja kutsut
ystävän syömään kanssasi. Tai teette ystävän kanssa yhdessä ruokaa. Tekemisen ja yhdessä ruokailun yhteydessä on hauskaa vaihtaa kuulumisia ja jutustella.
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Makaronilaatikon ohje
Ainekset (2-4 annosta)
1/2 ps (200g) makaroneja
200g jauhelihaa
½ sipuli
suolaa
mustapippuria
basilikaa
Munamaito
1-2 kananmunaa
4dl maitoa
0,5tl suolaa
Pinnalle
juustoraastetta

Tehtävät___

		

Säästöjä arjessa
Viikon aikana jätä ”turhake” ostamatta ja laita siihen mennyt raha säästöön.
Jos jätät ostamatta jonkin ei-niin-tärkeän asian ja laitat siihen menneen summan erilliseen säästölippaaseen, voit yllättyä, kuinka paljon
lippaaseen kertyy rahaa.
Laskujen maksun järjestys
Mikä olikaan laskujen maksun järjestys? Kirjaa itsellesi muistilista jääkaapin oveen, johon merkitset kaikki hoidettavat laskut ja asiat tärkeysjärjestykseen.

Valmistus
1. Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Keitä makaronit puolikypsiksi pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta makaronit

Muistilista omista tuista
Kirjaa itsellesi muistilista tuista ja etuuksista, joihin olet oikeutettu. On
hyvä myös kirjoittaa ylös niiden maksupäivä.

2. Hienonna sipuli. Ruskista jauheliha omassa rasvassaan ja lisää
sipulit jauhelihan joukkoon pannulle. Mausta seos suolalla, mustapippurilla ja basilikalla. Kaada jauhelihaseos ja makaronit voideltuun vuokaan.

Kirjaa lisäksi muistilistaan tai kalenteriin ylös, milloin tuissa on vuositarkastus.

3. Sekoita munamaidon ainekset keskenään ja kaada seos vuokaan.
Lisää juustoraaste pinnalle. Kypsennä uunissa noin 35-45 minuuttia.
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Jos olet opiskelija, huomioi tuleeko opintopisteet täyteen, eli että olet
edelleen oikeutettu hakemisiisi tukiin. Jos käyt opiskelun ohessa työssä, niin muista seurata tulojasi, ettei opintotukeasi peritä takaisin.
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3

Velkaongelmiin saattaa liittyä paljon epätietoisuutta sekä vääriä mielikuvia ja kysymyksiä. Milloin velka vanhenee? Milloin maksuhäiriömerkintä
tulee ja mitä se tarkoittaa? Mitä ulosotto käytännössä tarkoittaa? Mitä
voin itse tehdä?
Tärkeää on huomioida, että velka pitää maksaa riippumatta, millä tavoin
se on syntynyt. Jos velkaa ei maksa ajoissa, se peritään tarvittaessa pakolla ja velan perimisestä aiheutuu kuluja. Lainan ottaminen on usein
helppoa, toisin kuin sen takaisinmaksu. Kun otat lainaa, sitoudut vuosiksi eteenpäin, vaikka et tiedä tulevaisuudestasi. Laskujen maksamatta
jättämisestä voi olla ikäviä seurauksia. Esimerkiksi vuokrarästit ja hoitamattomat puhelinlaskut voivat johtaa asunnon menettämiseen ja maksuhäiriömerkintään.
Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa ja estää monien asioiden hankkimista. Merkintä estää tai hankaloittaa muun muassa asunnon vuokraamista ja erilaisten sopimusten tekoa (kuten vakuutukset ja puhelin- ja
nettiliittymät). Lisäksi mm. luottokortin käyttäminen tavanomaisesti estyy maksuhäiriömerkinnän ollessa voimassa. Maksuhäiriömerkintää on
hyvä pyrkiä välttämään, mutta joissain tilanteissa sen saamisesta voi olla
hyötyäkin. Merkintä luottotiedoissa pysäyttää lisävelkaantumisen, koska
uutta velkaa ei enää myönnetä. Joskus tämä voi olla ainoa keino velkakierteen pysäyttämiseksi. Maksuhäiriömerkinnän pelossa ei myöskään
ole hyvä maksaa velkaa velalla. Tällöin merkinnän saamista voi pitkittää,
mutta samalla myös velkaongelman hoitaminen pitkittyy ja hankaloituu.
Pikavipillä tarkoitetaan nopeasti saatavaa, vakuudetonta lainaa. Nopeasti
saatava raha saattaa houkutella ja helpon rahan perässä takaisinmaksun
velvoite unohtuu, tai sitä ei halua ajatella lainkaan. Totuus on kuitenkin
se, että jos lainaat esim. 100 euroa, on sinulta löydyttävä huomattavasti
enemmän rahaa silloin, kun velka erääntyy maksettavaksi. Koska velkaa
maksetaan pienissä kuukausierissä takaisin, ei korkokulut tunnu niin suurilta, vaikka todellisuudessa asia onkin näin.
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Miten pärjään
velkojen kanssa
Ylivelkaantumistilanteessa tärkeintä on pysäyttää lisävelkaantuminen
heti. Huolehdi siitä, että selviät arjen perusmenoista, esimerkiksi asumisesta, pakollisista laskuista sekä ruoka- ja matkustuskuluista. Mikäli pakollisten menojen jälkeen sinulle jää vielä rahaa, pohdi muiden laskujen
ja velkojen maksamisen järjestystä. Mikäli rahaa ei ole kaikesta selviytymiseen, voi olla järkevää päästää suurimmat velat ulosottoon.
Ulosotto voi olla toimiva keino velkojen järjestelyyn silloin kun tulot ja elämäntilanne eivät ole vakiintuneita. Ulosottoon maksetaan vain suhteessa kunkin kuukauden tuloihin ja esim. työttömyyspäivärahasta tai opintotuesta ei voida ulosmitata, sillä elämiseen tulee jäädä riittävästi rahaa.
Velkojen päästäminen ulosottoon on parempi keino kuin jatkuva velalla
velan maksu. Se voi myös olla helpotus, jos se estää lisävelanoton ja
selkeyttää tilannetta, kun kaikki velat saa yhteen paikkaan hoidettavaksi.

Velkojen järjesteleminen

Velkojen maksujärjestystä miettiessä kannattaa miettiä, mitä tapahtuu, jos tietyn velan jättää maksamatta. Esimerkiksi vuokran maksamatta jättämisen seuraukset ovat huomattavasti suuremmat kuin kulutusluoton maksamatta jättämisen seuraukset. Vuokrarästeistä koituva
häätö hankaloittaa merkittävästi uuden asunnon löytämistä ja ilman kotia eläminen on huomattavasti suurempi rangaistus kuin kulutusluoton
joutuminen ulosottoon. Lähtökohtaisesti tärkeintä olisikin maksaa ensisijaisesti sellaisia velkoja, joiden maksamatta jättäminen vaarantaa asumisen, työssäkäynnin tai muun arkielämän välttämättömän toimintakyvyn.

10 vinkkiä velkaongelmiin ajautuneelle
1. Kirjaa pakolliset menosi ja laske paljonko sinulle tämän jälkeen jää kuukaudessa käytettäväksi velkojen maksuun.

7. Jos et kykene lyhentämään kaikkia velkoja, päästä uuden velan ottamisen
sijaan velkoja perintään tai ulosottoon. Jos mahdollista, pienimpiä velkoja
voi olla järkevintä pyrkiä maksamaan itsenäisesti.
8. Älä pelkää liikaa maksuhäiriömerkintää ja maksa sen välttämisen vuoksi
velkaa velalla tai suostu maksuohjelmiin joita et kykene noudattamaan.
9. Hae apua esimerkiksi Takuusäätiöstä tai kunnallisesta velkaneuvonnasta,
joista voit selvittää mm. voisiko veloille saada jonkinlaisen järjestelyn.
10. Älä tunne häpeää veloistasi ja jää ongelmien kanssa yksin, vaan puhu
avoimesti ja rohkeasti tilanteestasi myös läheisillesi.
Lähde: Takuusäätiö

2. Älä tingi peruselämisen menoista ja maksa aina välttämättömät
menot ensin kuten vuokra, ruoka, puhelin- ja sähkölasku.

Tehtävät___

3. Mieti, onko sinulla jokin turha menoerä, jonka pudottaminen auttaisi velan
lyhentämisessä.

Otanko pikavipin vai jaksanko odottaa?
Mikä on asia tai tapahtuma, mihin ottaisit pikavipin?

4. Ole aktiivisesti yhteydessä velkojiin ja kerro suoraan omasta maksukyvystäsi.

Onko asia tai tapahtuma sellainen, että se on saatava heti vai
voisitko odottaa ja säästää rahaa sitä varten?

5. Pyri sopimaan velkojien kanssa maksukyvyllesi sopivia lyhennyksiä, mutta
pidä tällöin huoli, että lyhennykset lyhentävät tällöin myös velan pääomaa
eivätkä rahat mene korkoihin ja kuluihin. Yleensä maksusopimus velkojan
kanssa on järkevintä, kun velkoja on vain yksi tai muutamia.
6. Tee taulukko veloistasi ja kirjaa ylös paljonko lyhennät niitä kuukausittain.

Tee säästämisaikataulu.
”EI” kaverilainoille
Miten onnistun elämään omilla rahoilla koko kuukauden? Eli mieti tapoja ja keinoja, miten selviät arjen rahamenoista omilla tuloilla
kuukauden ajan, ilman että pyydät kaverilta ”pikavippiä”?
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Tehtävät___
Velkojen määrän selvittäminen
Jos tiedät, että sinulle on kertynyt velkaa, on hyvä selvittää velkojen määrä
1. Kerää kaikki maksamattomat ja avaamattomat laskut ja tositteet
2. Tilaa velkojilta ja perintätoimistoilta saldotodistukset
3. Lisäksi tilaa ulosottoasiat -tuloste
4. Tarkista omat luottotietosi
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Tehtävät___
Velkalyhennyssuunnitelma
Kun velkojen määrä on tiedossa, on hyvä alkaa suunnittelemaan,
miten saa parhaimmalla tavalla niitä lyhennettyä, eli vähennettyä.
Tee velanmaksusuunnitelma, jonka tekemiseen voit pyytää apua
esimerkiksi asumis- tai palveluohjaajalta.
Mitä Annin olisi kannattanut tehdä toisin?
Anni kertoo oman tarinan itsenäistymisvaiheestaan. Lue tarina ja
mieti mitä Anni olisi voinut tehdä eri vaiheissa, ettei tilanne olisi kärjistynyt. Löydätkö omasta elämäntilanteestasi samanlaisia yhtymäkohtia Annin kanssa?
Tarinan lopussa on kysymyksiä, joihin voit miettiä vastauksia liittyen
tarinaan ja mahdollisesti omaan tilanteeseesi liittyen.

Annin tarina
Anni on tällä hetkellä 22-vuotias Helsingissä asuva toisen vuoden
opiskelija. Hän muutti Helsinkiin 20-vuotiaana vanhempiensa luota
Kajaanista. Lapsuudenkodissaan hän oli tottunut siihen, että elämisen kustannukset ovat pieniä. Asumisesta, ruoasta tai muistakaan
perusmenoista ei tarvinnut juurikaan itse huolehtia. Annilla oli hyvät
välit vanhempiinsa ja kolmeen sisarukseensa. Hän teki osa-aikatöitä
ennen opintojen aloittamista ja kaikki tulot olivat pitkälti käytettävissä omiin vapaa-ajan menoihin. Tuntui ettei rahan kanssa ole tiukkaa.
Kuitenkaan säästöön Anni ei rahaa jättänyt. Ensimmäisen opiskelusyksyn aikana Anni yllättyi siitä, kuinka paljon rahaa menee pelkästään
elämiseen. Yhtäkkiä Annilla teki tiukkaa selviytyä edes vuokran maksamisesta. Myös ruokaostoksissa joutui olemaan tarkkana. Heti ensimmäisten kuukausien aikana Annille kävi selväksi, että on rankkaa,
kun itse vastaa kaikista omista menoistaan eikä kaikki raha ole käytettävissä vain vapaa-ajan menoihin. Fuksivuosi, yksin asumisen vapaus
ja ison kaupungin meno- ja ostomahdollisuudet luonnollisesti tarkoittivat nuoren naisen kohdalla myös sitä, että vapaa-aikaan menee myös
jonkin verran rahaa. Anni maksoi monet ostokset osamaksulla, kuten
tietokoneen, puhelimen ja vaatteita sillä varaa ei ollut maksaa yhdellä
kertaa koko summaa. Annin tuloina ensimmäisen syksyn aikana olivat
vain opintotuki ja opintolaina. Kun Annin vuokra oli 800 euroa kuukaudessa, eikä vanhemmillakaan ollut mahdollisuutta auttaa taloudellisesti, kävi hyvin nopeasti selväksi, että Annin rahat eivät meinaa riittää
edes elämiseen. Anni joutui ottamaan kulutusluoton laskujen maksamiseen, muutaman kerran hän joutui maksamaan uudella luotolla

edellisen pois. Myös yhden vuokran Anni jätti maksamatta. Tämän
avulla hän sai maksettua useamman velan ja laskurästin pois. Mutta
ei kaikkia. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä Anni sai töitä, joita
hän teki osa-aikaisesti opintojen ohessa. Tästä eteenpäin opintotuen,
asumislisän, opintolainan ja työstä saadun palkan (1400 euroa) myötä Anni sai maksettua kaikki perusmenot, mutta lainan lyhentämiseen
varoja ei enää ollut. Myös osamaksut moneen eri paikkaan muodostivat kuukaudessa ison summan yhteenlaskettuina. Veloista murehtiminen aiheutti vatsakipuja ja päänsärkyä Annille. Anni halusi kaikin
keinoin kuitenkin välttää maksuhäiriömerkinnän ja otti tarpeen tullen
uuden kulutusluoton, jolla esti aiempien velkojen joutumista ulosottoon. Tällä hetkellä Anni on tyytyväinen siihen, että rahat riittävät omin
keinoin maksamaan kaikki peruselämiseen liittyvät menot, mutta on
huolissaan, kun ei saa velkaa lyhennettyä muutoin kuin ottamalla
uutta velkaa. Velkaa Annilla on tällä hetkellä yhteensä 5000 euroa.
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Kysymyksiä
1. Miten Anni olisi voinut toimia ennen opintojen aloittamista?
2. Kun Anni huomasi, että rahat ei ritä, mitä hän olisi voinut tehdä?
3. Mitä Annin olisi ollut hyvä tehdä, kun velkoja alkoi kerääntymään
useita ja maksuhäiriömerkintä uhkasi?

Ratkaisuvaihtoehtoja
Miten Anni olisi voinut toimia ennen opintojen aloittamista?
• Säästää opintoja varten, kun oli mahdollisuus vanhempien luona asuessa
• Suunnitella ja arvioida kuinka paljon kiinteitä peruselämisen kuluja kertyy yksin asuessa ja opiskellessa, opetella konkreettisesti minkälaista
elämä on taloudellisesti, kun vastaa kaikista omista menoista

Mitä Annin olisi ollut hyvä tehdä, kun velkoja alkoi kerääntymään
useita ja maksuhäiriömerkintä uhkasi?
• Lopettaa velalla velan maksu, hyväksyä tilanne
• Tehdä laskelma paljon peruselämisen menot vievät, jos tämän jälkeen
jää vielä jotain, käyttää sen velan maksuun, muutoin jättää velat maksamatta
• Ottaa velkojiin yhteyttä, kertoa ongelmista läheisille tai hakea apua
ammattilaisilta
• Maksaa pienimpiä velkoja pois, muut ulosottoon
• Varautua etukäteen maksuhäiriömerkintään varmistamalla, että sellaiset hankinnat tehty joita hankala saada, kun merkintä tulee
• Jos opintolainan saaminen olisi estynyt maksuhäiriömerkinnän vuoksi,
olisi voinut saada toimeentulotukea

• Hankkia opiskelija-asunto, jotta rahaa jää elämiseen enemmän

• Ulosotto lyhentää automaattisesti, mikäli tulot riittävät

• Hankkia uudempi puhelin, tietokone ja riittävästi uusia vaatteita ennen
opintojen aloittamista, jotta ei tarvitse heti niitä ostella

• Velkojen hoitaminen onnistuu, kun työtulot kasvavat joko ulosoton kautta
tai hankkimalla jokin järjestely

Kun Anni huomasi, että rahat ei riitä, mitä hän olisi voinut tehdä?
• Laittaa menot tärkeysjärjestykseen ja huolehtia, että vuokra ja muut
tärkeät perusmenot tulee maksetuksi

• Ulosotto ottaisi palkasta yli 400 euroa, mutta voisi saada toimeentulotukea
tällöin lisäksi tai vaatisi muuttoa halvempaan asuntoon.

• Jättää kulutusluotot ottamatta, sillä hänellä ei ollut maksukykyä maksaa niitä takaisin
• Sopeuttaa menot tuloihin sopiviksi, ei voi elää niin kuin ennen opintoja
• Toisilla vanhemmat voivat auttaa ja toisilla ei

16

17

4
Verkossa on tarjolla runsaasti materiaaleja, työvälineitä ja neuvontaa erilaisiin rahaan liittyviin elämäntilanteisiin. Varsinkin uhkaavissa velkatilanteissa oman kunnan talous- ja velkaneuvontaan kannattaa aina olla
yhteydessä varhain. Ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja ohjausta, erilaisia työkaluja sekä hyödyllisiä itseapusivustoja löytyy myös muualta.
Tähän on listattu oman talouden hallintaa tukevia ja ylivelkaantumista ehkäiseviä maksuttomia sivustoja, oppaita, apuvälineitä,
laskureita, pelejä ja muita palveluja.

Hyödylliset verkkosivustot
Infopankki
Infopankki -verkkosivusto on maahanmuuttajille suunnattu tietopankki
arkielämästä Suomessa. Sivustolta löytyy myös tietoa talousasioista.
Tekstit löytyvät useilla eri kielillä.
www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/taloudelliset-ongelmat
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivut
Monipuolisesti tietoa ja ohjeita mm. kuluttajan oikeuksista, ostamisesta
ja maksamisesta, sopimusten tekemisestä sekä taloudenhallinnasta.
www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/
Kuluttajaliiton tietopankki
Kattavasti tietoa talouden eri aihealueista sekä kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Sivustolle on myös koottu materiaalia lasten ja nuorten kuluttajuuskasvatukseen.
www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/talous/
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Mistä tietoa
ja tukea

Maksu myöhässä -verkkosivusto
Sivusto perinnästä ja sen etenemisestä.
www.maksumyohassa.fi
Marttakoulu -sivusto
Marttakoulu kokoaa yhteen Marttojen kotitalousneuvonnan monipuoliset
sisällöt ruoasta puutarhaan. Sivuston Omat rahat -osiosta löytyy kattavasti tietoa ja apukeinoja kuluttajuuteen ja oman talouden hallintaan.
www.martat.fi/marttakoulu/omat-rahat/
NAL:n Asumisen ABC
Nuorisoasuntoliiton (NAL) tuottamaan ja ylläpitämään sivustoon
on koottu nuoren itsenäistymiseen, omaan kotiin muuttamiseen
sekä asumiseen ja raha-asioihin liittyviä ohjeita ja materiaaleja.
www.nal.fi/asumisen-abc/
Nuortenelama.fi -verkkopalvelu
Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin koordinoima sivusto on Suomessa asuville nuorille tuotettu verkkopalvelu. Palvelu tarjoaa nuorille opastusta ja ohjausta elämän eri
tilanteissa. Nuortenelämä.fi:n kautta löytää oman kotipaikkakunnan lähipalveluiden luo, jotka neuvovat eteenpäin elämän haastavissa tilanteissa.
www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/oma-talous
Takuusäätiön Itseapu-sivut
Sivusto, joka ohjaa selvittelemään ja suunnittelemaan omia raha-asioita. Itseapu-sivuilta löytyy myös nuorille sopivia oman taloudenhallinnan työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat hahmottamaan omaa taloutta. Takuusäätiön verkkosivuilta esitellään
kattavasti erilaisia keinoja raha- ja velkaongelmien ratkaisemiseksi.
www.takuusaatio.fi/itseapu & www.takuusaatio.fi

Oppaat

Taloudenhallinnan välineet

Pieni talousopas
Kuluttajaliiton tuottamaan oppaaseen on koottu perustietoa rahankäyttöön ja velkoihin liittyen taskukokoiseen opaskirjaan.
Sopii hyvin nuorille. Opasta voi tilata Kuluttajaliitosta.
www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/talous/pieni-talousopas/

Marttojen talouslomake
Marttojen Excel-pohjaisen talouslomakkeen avulla voit seurata omaa rahankäyttöä budjetti-, kirjanpito- ja vuosiyhteenvetolomakkeiden avulla. Laskuri auttaa seuraamaan halutessaan
erikseen valittuja menoja, esimerkiksi ruoka- tai puhelinmenoja.
www.martat.fi/marttakoulu/omat-rahat/talouden-suunnittelu/

Miten vuokravelka etenee?
NAL:n kokoama kaavio nuorille vuokravelan etenemisestä ja siitä, miten
tilanteen voi selvittää. Löytyy nal.fi-verkkosivujen materiaaliosiosta.
www.nal.fi/wp-content/uploads/2015/10/Miten-selvit%C3%A4n-vuokravelan.pdf
Niskalenkki raha-asioista
Takuusäätiön tuottama opas, jossa on ohjeita, neuvoja ja
välineitä oman talouden hallintaan.
www.takuusaatio.fi/sites/default/files/niskalenkki_rahaasioista_netti_0217.pdf
Omaan kotiin -opas
Itsenäistyville nuorille suunnattua, vuosittain päivitettävä opas.
Oppaan
PDF-versio
on
ladattavissa
NAL:nverkkosivuilta
suomen, englannin ja arabian kielillä.
Selkokielinen talousopas
Puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
edistävä Papunet on tuottanut selkokielisen talousoppaan. Selkokielinen
talousopas sopii erinomaisesti myös nuorille. Sivuilla kerrotaan konkreettisin ja selkein esimerkein, miten rahankäyttöä voi seurata ja suunnitella.
papunet.net/selko/artikkelit/rahankaytto/nain-saat-rahat-riittamaan/
Sijoittaminen - opas uteliaille
Opas sijoittamisen vasta-alkajille sopii myös opetus- ja itseopiskelumateriaaliksi nuorille, joita kiinnostaa säästäminen ja sijoittaminen.
www.porssisaatio.fi/blog/books/sijoittaminen-opas-uteliaille/
TJ50 - Mihin kotiudut?
NAL:n tuottama TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.
www.nal.fi/materiaalit/oppaat/
Velkaopas
Kuluttajaliiton velkaopas on hyvä ja seikkaperäinen käsikirja
velka-asioihin ja niiden selvittämiseen.
www.kuluttajaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/02/Velkaopas_Kuluttajaliitto-%E2%80%93-kopio.pdf

Nuoren budjettilomake
NAL:n Asumisen ABC -lomakkeen avulla voit laskea omat tulot ja menot
sekä selvittää, kuinka paljon kuukaudessa jää rahaa säästöön.
www.nal.fi/asumisen-abc/oman-talouden-hallinta/budjettilaskuri/
Omat rahat -työkalu
Sisältää
tietoa
ja
ohjeita
nuorten
taan ja velkojen hoitamiseen eri elämäntilanteissa.
www.muntalous.fi/omat-rahat/

taloudenhallin-

Penno
Taloudenhallintasovellus Penno helpottaa oman rahatilanteen hahmottamista ja sen avulla saa käsityksen omista tuloista ja säännöllisistä menoista. Lisäksi voi laskea mm. paljonko rahaa on
käytettävissä arkimenoihin kuukautta ja päivää kohti tai seurata säästötavoitteen edistymistä. Pennon käyttöönottovideo löytyy Youtubesta.
www.penno.fi/home & www.youtube.com/watch?v=pHlhtY4cyeE

Laskurit
Asumistuen laskuri
Laskurilla voi selvittää, onko omassa tilanteessa
dollista saada yleistä asumistukea ja kuinka paljon.
https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication

mah-

Maksukieltolaskuri
Laskurilla voi laskea palkasta kuukausittain pidätettävän, ulosottoon tilitettävän määrän. Pakollisia tietoja ovat nettopalkka ja velalliselle jätettävä suojaosuus, jotka löytyvät ao. velallista koskevasta maksukieltotulosteesta. Laskuri löytyy verkosta.
https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/maksukieltolaskuri
Maksuvaralaskuri
Laskurilla voi selvittää, kuinka paljon kuukaudessa pitää jäädä ylimääräistä käyttövaraa elämisen pakollisten menojen jälkeen. Maksuvaran laskeminen on hyödyllistä etenkin tilanteessa, jossa pitää arvioida millä summalla velkaa voi kuukausittain lyhentää.
www.takuusaatio.fi/raknare
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Opiskelijoiden tukiin liittyvät laskurit
Kootusti kaikki opiskelijoiden tukiin liittyvät laskurit. Näillä laskureilla voi
selvittää mm., kuinka paljon opintotukea on mahdollista saada ja kuinka
paljon opintotuen lisäksi voi tienata muita tuloja ilman että se vaikuttaa
opintotuen määrään. 					
www.kela.fi/asioi-verkossa_opiskelijat

Peluurin chat ja auttava puhelin
Peluurin ylläpitämässä uhkapeliriippuvuudesta kärsiville suunnatussa maksuttomassa chat-palvelussa ja auttavassa puhelimessa ma-pe klo 12-18 (puh. 0800 100 101) voi keskustella
luottamuksellisesti uhkapelaamisesta jokaisena arkipäivänä.
www.peluuri.fi

Toimeentulotukilaskuri
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.
Laskurin avulla voi arvioida mahdollisuutta saada perustoimeentulotukea. Pitää kuitenkin huomata, että laskuri ei ole toimeentulotukipäätös.
Varsinainen päätös voi poiketa laskurilla saadusta tuloksesta.
www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/toimeentulotukilaskuri

Sekasin-chat
Nuorille suunnatussa Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämässä Sekasin-chatissä voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja
luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät mielenterveyden ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset. Sekasin-chat on auki
vuoden jokaisena päivänä, ma-pe klo 7-24 sekä la-su klo 15-24.
www.sekasin247.fi/

Maksuttomia neuvontapalveluita
Kuluttajaliiton asumisneuvonta
Kuluttajien asumisasioihin liittyvissä kysymyksissä neuvoo Kuluttajaliiton maksuton chat-palvelu ja maksullinen puhelinneuvonta.
www.kuluttajaliitto.fi
Kuntien talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonta on kunnallinen peruspalvelu, joka on kaikille suomalaisille maksuton. Vuoden 2018 alusta lähtien talousja velkaneuvonta siirtyy valtion oikeusaputoimistoihin ja siitä tulee valtakunnallinen palvelu. Kunnallisten talous- ja velkaneuvojien
yhteystiedot löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.
www.kkv.fi
Kysy rahasta -chat
Takuusäätiön Kysy rahasta -chat on maksuton ja anonyymi chat-palvelu, joka auttaa erilaisissa talous- ja velkaongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Kysy rahasta -chatiin pääsee keskustelemaan Takuusäätiön
verkkosivujen lisäksi myös Muntalous.fi -verkkosivujen kautta.
www.takuusaatio.fi & www.muntalous.fi
Ohjaamo -palvelut
Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa tietoa, neuvontaa ja tukea eri elämäntilanteissa. Asia voi koskea työ- tai koulutuspaikan etsintää, raha-asioita,
asuntoa, terveysasioita tai muita arjen pulmia. Ohjaamoon voi tulla ilmanajanvarausta, joko yksin tai kaverin kanssa. Ohjaamo kokoaa monialaiset nuorille kohdennetut palvelut saman katon alle. Ohjaamossa nuoren tilanne kartoitetaan ja tämän jälkeen nuorelle tarjotaan
juuri sellaista ohjausta, jota hän tarvitsee. Ohjaus voi olla esimerkiksi
opinto-ohjausta, TE-toimiston palveluja, terveydenhoitajan tapaamista
tai jotain muuta. Lisätietoa Suomessa toimivista Ohjaamoista:
www.ohjaamot.fi
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Solmussa-chat
Solmussa-chat on aikuisille suunnattu kahdenkeskinen chat-päivystys, jossa voi keskustella huolista tai hankalasta elämäntilanteesta. Solmussa-chat on avoinna ma ja ke klo 17-19 sekä ti ja to klo
8-10. Solmussa-chatissa päivystää koulutettu vapaaehtoinen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Solmussa-chat käynnistyy päivystysaikoina Tukinetin sivuilta ”Avaa Solmussa-chat!” -linkistä
www.tukinet.net/solmussa.tmpl
Velkalinja
Takuusäätiön
Velkalinja
on
maksuton
puhelinpalvelu, joka auttaa anonyymisti erilaisissa talous- ja velkaongelmiin liittyvissä kysymyksissä klo 10-14 (puh. 0800 98 009).
www.takuusaatio.fi

Sosiaaliset luotot ja velkojen järjestelylainat
Takuusäätiön takaus
Takuusäätiön takauksella yhdistetään kaikki vakuudettomat velat ja rästilaskut yhdeksi pankkilainaksi. Takaus voi olla 2 000-34
000 euroa ja takaisinmaksuaika korkeintaan kahdeksan vuotta. Takauksen saamiseksi tulojen pitää olla riittävät ja säännölliset koko
velan takaisinmaksun ajaksi. Maksuhäiriömerkintä ei ole este takauksen saamiselle. Lisätietoa takauksesta Takuusäätiön sivuilta.
www.takuusaatio.fi/palvelumme/takuusaation-takaus
Kunnan sosiaalinen luotto
Noin 30 kunnassa käytössä oleva kohtuuehtoinen laina välttämättömien menojen tai velkojen maksamiseen. Sosiaalisten luottojen euromäärät vaihtelevat kunnittain 200-15 000 euron välillä. Myös sosiaalisen
luoton ehdot voivat vaihdella kunnittain. Sosiaalisen luoton saatavuuden ja ehdot voi tarkistaa esimerkiksi oman kotikunnan verkkosivuilta.
Maksuhäiriömerkintä ei ole este sosiaalisen luoton saamiselle. Nuorille sosiaalista luottoa voi tarjota esimerkiksi takuuvuokran tai vuokra-

rästin maksamiseen ja velkojen yhdistämiseen. Lisätietoa sosiaalisesta luotosta löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.
http://stm.fi/toimeentulo/sosiaalinen-luototus
Takuusäätiön Pienlaina
Välttämättömien kertaluonteisten hankintojen tekemiseen pienituloisille. Edullinen laina tukee pienituloisten toimeentuloa, ennaltaehkäisee ylivelkaantumista ja edistää itsenäistä pärjäämistä. Pienlainaa ei myönnetä velkojen maksamiseen, mutta maksuhäiriömerkintä ei ole este sen
saamiselle. Tosin, vuokrarästin maksaminen Pienlainalla voi olla mahdollista. Nuorille Pienlainaa tarjotaan myös esim. takuuvuokran maksamiseen, mikäli siihen ei ole käytettävissä omia säästöjä tai muuta rahoitusta. Lisätietoa Pienlainasta Takuusäätiön verkkosivuilta.
www.takuusaatio.fi/palvelumme/takuusaation-pienlaina
Pankkilaina
Mikäli henkilölle on kertynyt useita velkoja, mutta luottotiedot ovat edelleen kunnossa ja maksukykyä on eli säännölliset palkkatulot mahdollistavat lainan lyhentämisen, voi velkojen yhdistämiseen hakea lainaa
myös pankista. Kun pankkilainaa käytetään velkojen maksuun, vaatii
pankki yleensä jonkinlaisia vakuuksia lainan saamiseksi. Mikäli pankki olisi valmis tarjoamaan lainaratkaisua, kannattaa olla kuitenkin
tarkkana korkoprosentin kohdalla ja verrata sitä ennen lainapäätöstä
mm. sosiaalisten luottojen ja Takuusäätiön takauksen korkoon.

sa maksuton versio ja pro-versio (maksullisen version hinta Google
Playssa 2,90 € ja App Storessa 2,29 €). Pelin maksuton versio löytyy
Google Playsta ja App Storesta. Maksullisen version voi ladata täältä:
www.planago.com/moneyflowchallenge/
Rahapolitiikkapeli
Pelissä voi testata onnea ja omia taitoja keskuspankin pääjohtajana.
http://apps.rahamuseo.fi/rahapolitiikka#start/FIN/show/show/show/hide
Tietovisa
Suomen Pankin tietovisa talouteen liittyen.
http://apps.rahamuseo.fi/tietovisa.html#top/FIN
Taloustaito-visa
Taloustaito-lehden tuottama visa taloudesta, josta löytyy kaksi vaikeustasoa.
www.taloustaito.fi/Teemat/Visa/

Ryhmätoiminta, oppimispelit ja tietovisat
Raha-Amigo
Taloustaito-hankkeen koordinoimassa Raha-Amigo-toimintamallissa talousasioihin apua kaipaava nuori saa tuekseen pankin vapaaehtoisen.
Nuori ja mentori tapaavat yhteensä kuuden tunnin ajan, joiden aikana selvitetään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi. Lisätietoa valtakunnallisesta Raha-Amigo-toiminnasta Taloustaito -hankkeen verkkosivuilta.
https://taloustaitohanke.yhdistysavain.fi/nuorten-ryhmanohjaajille/
Guru Quiz
Guru Quiz -pelissä pelataan muita pelaajia vastaan taloustietämyksessä. Pelissä syntyy jännite oikeasta tiedosta ja sen varmuudesta, sillä
visassa voi korottaa pelipanoksia. Parhaat pelaajat pääsevät kuukauden TOP20-listalle. Oman pelituloksen voi jakaa Facebookissa.
www.euro.fi/fi/lukiot-ja-ammattiopistot/peleja-ja-kilpailuja/guru-quiz/
Money Flow Challenge
Mobiilipeli, joka on suunniteltu 15–20-vuotiaille nuorille. Toimii sekä
Android- että Apple-käyttöjärjestelmissä. Tarjoaa uudenlaisen ja hauskan tavan oppia tekemisen ja kokeilemisen kautta omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoon liittyviä asioita. Pelissä autetaan erilaisia pelihahmoja selviytymään monenlaisista omaan talouteen
liittyvistä haasteista. Money Flow Challenge -pelistä on olemas-
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Kun puhutaan rahasta, saattaa eteen tulla suuri kirjo erilaista sanastoa. Tähän osaan on koottuna nuorten raha-asioihin liittyvää keskeistä sanastoa.
Muita talouteen liittyviä sanastoja löytyy verkosta useilta sivustoilta (ks. Esimerkiksi Suomen Pankin kokoama sanasto www.euro.fi/fi/sanasto / & Nuorisoasuntoliiton asumisen sanasto, joka selittää asumistermejä www.nal.fi/
asumisen-abc/asumisen-sanasto/.
Ansiosidonnainen päiväraha
Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumattomat
saavat Kelalta peruspäivärahaa. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on
peruspäivärahaa suurempi ja sitä maksetaan vain työttömyyden alussa 400
ensimmäistä päivää.
Asumistuki
Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat, pienituloiset ja työttömät voivat saada
yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta.
Budjetti
Laadittu arvio ja suunnitelma tuloista ja menoista. Toiselta nimeltään talousarvio.
Bruttopalkka (vrt. nettopalkka)
Palkkasumma ennen kuin siitä on vähennetty mm. verot, työeläkemaksut,
sairausvakuutusmaksut, jne.

Sanasto

Häätö
Häädössä asukas menettää asuntonsa. Vuokranantaja voi hakea tuomioistuimelta häätöpäätöksen, jos vuokralainen ei esimerkiksi maksa vuokriaan
maksukehotuksista huolimatta. Vuokra- tai omistusasunnon vastikerästeistä
tulee maksuhäiriömerkintä, joka vaikeuttaa uuden asunnon saamista.
Jälkiperintä
Jos velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi, eikä häneltä ole voitu ulosmitata velkoja, siirtyy velka yleensä pois ulosotosta jälkiperintään. Sieltä velka voidaan palauttaa uudestaan ulosottoon, mikäli velallisen tulot nousevat
niin, että häneltä voidaan ulosmitata. Toinen syy jälkiperintään on se, ettei
velallista ole tavoitettu. Esimerkiksi jos hän ei ole oleskellut paikkakunnalla,
jolla on kirjoilla.
Kilohinta
Kaupassa kannattaa vertailla kilohintoja, joka osoittaa, mikä tuote on edullisin.
Korko
Kun tallettaa rahaa säästötilille, voi saada talletukselle korkoa. Rahasumma kasvaa siinä suhteessa, kuinka paljon tilille maksetaan korkoa. Pankki laskee korkoa myös lainalle. Jos lainaa pankista rahaa, pankki laskuttaa kuukausittain korkoa varsinaisen lainasumman lisäksi. Myös kaikissa
vakuudettomissa luotoissa on korot, jotka kannattaa laskea huolellisesti
muiden kulujen ohella.

Eräpäivä
Päivä, jolloin lasku viimeistään pitää maksaa.

Kuitti
Tosite ostoksesta mikä myyjän on tarjottava asiakkaalle aina oston yhteydessä. Jos ostetulla tuotteella on takuu, kuittia käytetään usein takuutodistuksena.

Heräteostos
Äkillisesti ja suunnittelematta tehty hankinta (esim. herkut tai alennusmyynnistä ostettu vaate). Heräteostoksista voi huomaamatta kertyä vuodessa
suuri summa.

Kulutusluotto
Vakuudeton laina, joka on otettu kulutusta varten. Näiden luottojen todelliset vuosikorot ovat erittäin korkeat. Usein kulutusluotoista peritään myös
tilinhoitomaksuja ja muita kuluja.
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Laina (myös luotto, velka)
Laina, luotto ja velka tarkoittavat yleiskielessä samaa asiaa. Lainasta maksetaan yleensä korkoa ja se maksetaan takaisin sopimuksen mukaisesti
sille taholle, jolta laina on otettu. Lainoja on käytännössä kahdenlaisia: vakuudellisia (esim. asuntolaina) ja vakuudettomia (osamaksut, luottokortit,
kulutusluotot, pikavipit). Yleisesti ottaen vakuudettomat luotot ovat kustannuksiltaan kalliimpia. Vakuudellinen laina tarkoittaa, että lainan takaisinmaksamisen vakuutena on jotain omaisuutta tai henkilöitä, joiden kautta
lainan maksaminen taataan, mikäli velallinen itse ei kykene lainaa maksamaan. Vakuudettomassa lainassa näitä ei ole. Lainasta joutuu maksamaan
korvausta eli korkoa. Koron määrä ilmoitetaan prosentteina (%). Olennaista
on selvittää luoton todellinen vuosikorko eli korkoprosentti, joka saadaan
laskemalla kaikki luotosta aiheutuvat kustannukset yhteen.
Lasku
Lasku pitää maksaa viimeistään eräpäivänä. Laskuun on merkitty mm.
saajan tilinumero, maksettava summa ja viitenumero.
Laskuviite
Laskuun kirjattu numerosarja, joka toimii maksajan tunnistetietona.
Luotto (ks. laina, velka)
Luottokortti
Yleensä pankin myöntämä kortti, jolla saa ostoksiin lisää maksuaikaa. Maksuajasta eli velasta (tai luotosta) on maksettava korko. Korttiin sisältyy
usein myös muita kuluja, kuten tilinavaus-, tilinhoito- ja laskutuspalkkio
tai vuosimaksu.
Luottotieto, luottotietomerkintä (ks. maksuhäiriömerkintä)
Luottotiedot kertovat henkilön maksukyvystä ja siitä, miten hän on huolehtinut laskuista ja veloista. Maksuhäiriömerkinnät rekisteröidään luottotietorekisteriin. Luottotiedot tarkistetaan eri sopimusten teon yhteydessä,
kuten lainaa myönnettäessä tai asuntoa vuokrattaessa. Omat luottotiedot
voi tarkistaa maksutta kerran 12 kuukaudessa käymällä Suomen Asiakastieto Oy:n palvelupisteessä Helsingissä tai lähettämällä tarkastuspyynnön postitse. Tiedot saa vain näyttämällä oman henkilöllisyystodistuksen
tai lähettämällä valokopion siitä tarkastuspyynnön yhteydessä.
Maksuhäiriömerkintä (ks. luottotieto, luottotietomerkintä)
Velan tai laskun maksamatta jättäminen voi aiheuttaa luottotietoihin maksuhäiriömerkinnän. Maksun myöhästyminen ei kuitenkaan aiheuta merkintää välittömästi. Merkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on
todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomainen on todennut velallisen ulosottoperinnässä varattomaksi. Velkoja voi myös ilmoittaa maksuhäiriöstä rekisterinpitäjälle, kun osamaksun tai kulutusluoton
maksu on myöhässä yli 60 päivää. Maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä tietyn määräajan. Yleisimmin aika on kolme vuotta. Yksityishenkilölle
lähetetään tieto ensimmäisestä merkinnästä ilman erillistä pyyntöä.
Maksumuistutus
Maksumuistutuksen lähettää velkoja tai perintätoimisto. Se on en-

simmäinen muistutus, joka lähetetään, kun lasku jätetty maksamatta ja eräpäivästä on kulunut 14 päivää. Muistutuksesta peritään
yleensä viiden euron suuruinen muistutusmaksu. Kutsutaan myös ”karhukirjeeksi”. Laskun summa kasvaa viivästyskoron ja muistutuskulujen
verran. Muistutuksia tulee kaksi ennen kuin velka siirtyy perintään.
Maksusuunnitelma
Velkojan/perintätoimiston ja velallisen välillä tehtävä suunnitelma velkojen takaisinmaksun aikataulusta ja maksuerien suuruudesta. Jos velkaa
tai laskua ei pysty maksamaan eräpäivänä, on otettava heti yhteyttä velkojaan ja yritettävä sopia maksujärjestelyistä. Maksusuunnitelma on usein
maksullinen.
Maksuvaatimus
Perintäkirje, jonka perintätoimisto lähettää maksumuistutuksien jälkeen.
Perintäyritys saa periä kulut vain kahdesta maksuvaatimuksesta. Maksuvaatimuksen voi lähettää vain, jos edellisestä maksumuistutuksesta tai
maksuvaatimuksesta on kulunut 14 päivää. Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta voi kuluina periä velan pääomasta riippuen 14-50 € ja toisesta
enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.
Maksuvara
Se osa tuloista, joka jää jäljelle, kun talouden nettotuloista vähennetään
asumismenot ja muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varattu summa. Summasta voi nähdä esimerkiksi sen, kuinka paljon kuukaudessa voi
lyhentää velkaa.
Nettopalkka (vrt. bruttopalkka)
Palkansaajalle käteen jäävä osuus palkasta, kun siitä on vähennetty
mm. verot, työeläkemaksut, sairausvakuutusmaksut, jne.
Opintotuki
Kela maksaa opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin.
Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.
Osamaksukauppa
Osamaksulla ostettaessa ostos maksetaan useassa erässä. Tavaran lopullinen hinta on usein kalliimpi kuin jos ostoksen maksaisi kerralla heti, koska hintaan lisätään korko ja muita kuluja.
Perintä
Tapahtuu maksumuistutusten jälkeen, ennen ulosottoa. Perintää tekee
ammattimainen perintätoimisto, joka lähettää velalliselle maksuvaatimuksen. Näiden lakiin kirjattujen toimenpiteiden avulla pyritään saamaan velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velka (=saatava).
Perintätoimisto (perimistoimisto)
Perintätoimisto eli perimistoimisto on yritys, joka voi alkuperäisen velkojan/laskuttajan toimeksiannolla jatkaa velan perintää, mikäli velan maksaminen suoraan velkojalle ei ole riittävässä ajassa onnistunut.
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Pikavippi (ks. kulutusluotto)
Lyhytaikainen, vakuudeton, nopeasti saatava luotto. Haetaan esim. tekstiviestillä tai luotonantajan verkkosivuilla. Vuonna 2013 vakuudettomille
luotoille määrättiin korkokattolaki, joka rajoitti korkoja pienimmissä luotoissa. Pikavipit ovat edelleen kalliita lainoja, sillä muihin luottoihin verrattuna korot ovat valtavan suuria.
Sijoittaminen
Tarkoittaa tavallisesti rahoitusinstrumenttien ostamista, hallussapitoa ja
myymistä. Sijoittamalla tavoitellaan voittoa. Yleisimpiä sijoitusinstrumentteja ovat pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena oleva pörssinoteeratut osakkeet. Sijoituksen kohteena voivat olla myös esim. asunnot, muut
yritykset kuin julkiset osakeyhtiöt, rahastot, raaka-aineet tai valuutat. Sijoittamisessa olennaista on tavoiteltava tuotto sijoittajalle sopivalla riskitasolla. Riski tarkoittaa sitä, että tavoiteltavaa tuottoa ei aina saavuteta
odotusten mukaan, vaan sijoitus voi tuottaa toisinaan myös tappiota. Sijoitusriskiä voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla. Normaalisti sijoittaja
joutuu ottamaan suuremman riskin tavoitellessaan suurempaa tuottoa.
Sosiaalinen luotto
Tarkoitettu pienituloisille tai vähävaraisille henkilöille, joilla ei esimerkiksi
puuttuvien vakuuksien tai maksuhäiriömerkintöjen vuoksi ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa. Sosiaalinen luotto on käytössä noin 30:ssä kunnassa ja myönnettävät maksimisummat vaihtelevat
kunnasta riippuen 200-15 000 euron välillä. Kuntien sosiaalisen luototuksen lisäksi Takuusäätiö tarjoaa valtakunnallisesti sosiaalista pienlainaa
välttämättömiin kertaluonteisiin hankintoihin 200-2 000 euroa. Erotuksena kuntien sosiaaliseen luottoon sillä ei voi maksaa ja järjestellä velkoja.
Säästäminen
Tähtää varallisuuden keräämiseen tulevaisuuden varalle. Säästäminen luo
turvaa tulevaisuutta ja äkillisiä menoja varten. Säästämistä varten ei tarvita suuria tuloja. Säästää voi tilille, “sukan varteen” säästölippaaseen tai
sijoittaa. Lisäideoita saa esim. lehtien taloussivuja tai hyviä blogeja lukemalla ja aiheeseen liittyviä podcasteja kuuntelemalla. Myös pankista voi
kysyä neuvoa.
Säästötili
Säästämistä varten luotu tili, johon siirretään säästettävä summa talteen ja
mahdollisesti kasvamaan korkoa yleisen korkotason sen salliessa. Säästötilille voi tehdä toistuvia maksuja kuukausittain tai tallettaa isomman
summan kerrallaan. On hyvä huolehtia, että rahat saa säästötililtä tarpeen
tullen nopeasti käyttöön. Säästämiseen kannattaa ottaa tavoitteita, kuten
kodinkone tai konserttilippu. Tavoitteet motivoivat säästämään.
Takuu
Myyjäliikkeen, maahantuojan tai valmistajan antama vapaaehtoinen
lisäetu, joka turvaa mm. viallisen laitteen palautuksen. Takuuta käytetään
myyntivalttina yleensä kodinkoneiden ja elektroniikan kaupassa.
Takuuvuokra (vuokravakuus)
Maksetaan vuokranantajalle yleensä ennen kuin asunnon avaimet luovute-
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taan asukkaalle. Maksetaan siltä varalta, jos vuokralainen ei maksa vuokraa tai aiheuttaa asuntoon vahinkoja. Takuuvuokra voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Ei kannata koskaan maksaa
käteisellä. Turvallisinta on perustaa pankkiin erityinen vuokravakuustili.
Talous- ja Velkaneuvonta
Kunnallinen talous- ja velkaneuvonta on kaikille suomalaisille maksuton peruspalvelu yksityishenkilöiden talous- ja velkaongelmien selvittelyyn. Käyntiajat varataan etukäteen soittamalla oman kotikunnan talous- ja velkaneuvontaan. Vuodesta 2018 lähtien talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtiolle,
Oikeusaputoimiston tuottamaksi palveluksi.
Toimeentulotuki
Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.
Työmarkkinatuki
Kela huolehtii työttömän perusturvasta maksamalla työmarkkinatukea.
Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain, kun työnhaku on voimassa
TE-palveluissa.
Työttömyyskorvaus
Työttömäksi jäädessä (esim. opintojen päättyessä) ilmoittaudutaan heti
työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Sen jälkeen voi hakea työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta. Työttömälle maksettavia
etuuksia ovat työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha.
Työttömyyskassa
Työttömyyskassa on jäsentensä turvana ja tukena työttömäksi jäädessä.
Sieltä saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jäsenet maksavat sinne jäsenmaksua, jonka suuruus vaihtelee.
Ulosotto
Velkaa voidaan periä ulosoton kautta, mikäli velallinen ei ole saanut maksua muutoin hoidetuksi maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista
huolimatta. Tällöin velan perintää on yleensä yrittänyt jo velkoja itse sekä
perintätoimisto. Velka haetaan ulosottoon tuomioistuimen päätöksellä.
Mikäli velan maksamisesta ei tällöin suoraan päästä sopuun aletaan tuloista ulosmittaamaan tietty osuus, jos ne ylittävät suojaosuuden (672 €
mikäli ei ole huollettavia lapsia). Ulosmittauksen määrän voi laskea maksukieltolaskurilla: asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/maksukieltolaskuri
Vakuusmaksu (ks. vuokravakuus, takuuvuokra)
Velallinen
Velallinen on lainannut rahaa toiselta taholta eli velkojalta. Velallisen velvollisuus on maksaa velkansa takaisin velkojalle.
Velka (ks. laina, luotto)
Velkajärjestely
Velkojen järjestelyt jaetaan kahteen ryhmään: vapaaehtoiseen ja lakisäätei-

seen järjestelyyn. Vapaaehtoisia järjestelyjä ovat mm. maksusopimus velkojan tai perimistoimiston kanssa, velkojen yhdistäminen uudella lainalla
(esim. Takuusäätiön takaus) tai sosiaalisella luotolla. Lakisääteinen velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino. Sen voi saada vain, jos
velkaongelmaa ei voida ratkaista millään muulla tavalla. Siinä tuomioistuin
vahvistaa velallisen maksukyvyn mukaisen maksuohjelman. Lakisääteisestä velkajärjestelystä käytetään nimeä yksityishenkilön velkajärjestely.
Velkoja
Se osapuoli, joka on lainannut rahaa toiselle osapuolelle eli velalliselle. Esimerkiksi pankit, rahoitusyhtiöt sekä yksityishenkilöt voivat olla velkojia.
Verkkokauppa
Internetissä toimiva ostospaikka ja verkkosivusto. Jos ei ole varma myyjän luotettavuudesta, ei kannata ostaa. Turvallisin tapa maksaa verkkokaupassa on lasku, mutta se on mahdollista vain Suomesta ostettaessa.
Luottokortin tiedot kannattaa aina lähettää salattua yhteyttä käyttäen.
Verokortti
Työnantajalle pitää toimittaa ennen palkanmaksua verokortti, jotta palkasta voidaan vähentää ennakonpidätysprosentti eli verot.
Viivästyskorko
Jos laskun tai muun velan maksu myöhästyy, on maksettava viivästyskorkoa. Velvollisuus maksaa viivästyskorkoa alkaa eräpäivästä.
Vuokra
Asunnon omistajalle asunnon käytöstä kuukausittain maksettava korvaus,
joka perustuu vuokrasopimukseen.
Vuokralainen
Henkilö tai yhteisö (esim. yritys tai järjestö), joka vuokraa asunnon tai kiinteistön vuokranantajalta. Vuokrasopimuksen nojalla vuokralainen saa
asunnon hallintaansa. Hän on vastuussa vuokraamastaan kohteesta ja
vuokranmaksusta.
Vuositarkastus
Kela tarkistaa esimerkiksi asumistuen vuoden välein. Jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat kuluvan vuoden aikana, Kela tarkistaa asumistuen aikaisemmin. Kela lähettää tuensaajalle kirjeen ja ohjeet
asumistuen vuositarkistuksesta ennen tarkistuksen ajankohtaa. Vuositarkastushakemus tulee toimittaa Kelaan ennen tarkistusajankohtaa. Jos vuositarkistusta ei hae ajoissa, asumistuki lakkautetaan.
Välttämättömät elinkustannukset
Rahamäärä, joka vähintään pitäisi jäädä laskuihin ja arjen perusmenoihin
kuukaudessa. Niillä tarkoitetaan esim. ruoka- ja vaatemenoja, puhelin- ja
nettilaskuja sekä paikallisliikenteen menoja. Välttämättömiä elinkustannuksia voi käyttää apuna esimerkiksi laskiessa millä summalla kykenee
lyhentämään velkaa kuukausittain.
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