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Talouden hallinta on mm.

• taloudensuunnittelua ja -seurantaa

• päätöksentekoa 

• arjen raha-asioiden hoitoa: 

maksutavat, kortit, sopimukset…

• lainojen ja luottojen käyttöä ja hoitoa

• varautumista ja säästämistä

• sijoittamista, omaisuuden hoitoa

• verotuksen tarkistusta

• kodin laki-asioiden pohtimista

• vakuutusten vertailua ja valintaa

• taitojen ja tietojen hankkimista

• tavoitteiden asettamista.



Talouden suunnittelu



Miksi suunnitella raha-asioita?
• Saat selville oman 

taloudellisen tilanteesi

• Mistä rahat tulevat ja minne 

ne menevät? 

• Menojen ennakointi 

• Uskallusta taloudellisiin 

päätöksiin

• Hintatietoisuus

• Et maksa liikaa

• Turvallisuuden tunne 

kasvaa

• Asioiden merkitys ja 

priorisointi

• Mahdottomasta mahdollinen

• Yhteisymmärrystä

• Taloudellinen osaaminen 

kasvaa

Ennakointi on avainsana 

taloudelliselle turvallisuudelle



Raha-asioiden suunnittelu on 

vaikeaa?

• Raha korostuu

• Työllistää

• Suunnittelu vaatii 

uhrauksia, mm. aikaa ja 

vaivannäköä

• Rajoittaa elämää

• Suunnitelmien oltava 

joustavia ja realistisia

• Menojen aliarviointi, 

tulojen yliarviointi



Oman talouden ABC



Kriisin merkkejä?

• Tiedätkö paljonko tililläsi on rahaa?

• Onko sinulla vuokria rästissä?

• Maksatko laskuja myöhässä?

• Lainaatko rahaa ystäviltä tai sukulaisilta?

• Jäävätkö laskut avaamatta?



Oman talouden ABC
A Laske ja selvitä

• Tulot, menot, velat, varat

• Avuksi kirjanpito ja budjetti?

• Paljonko käyttöösi jää rahaa pakollisten 

menojen jälkeen?

B Suunnittele ja aseta tavoitteita

• Mitä tarvitset välttämättä?

• Milloin voit sen hankkia?

• Miten sen rahoitat?

• Voitko säästää menoissasi?

• Onko taloutesi epätasapainossa ja miten 

saat sen tasapainoon ennen uusia 

päätöksiä?

C Valitse 

• Sinä itse päätät, mihin 

rahasi menevät.

• Käy jokainen menoerä 

tarkkaan läpi: Onko 

välttämätön, voiko korvata?

Tiedätkö

• velkaantumisasteesi

• nettovarallisuutesi

• säästämisasteesi?



Ole itsellesi rehellinen, kun suunnittelet raha-

asioita. Älä arvioi tuloja yläkanttiin tai 

vähättele menoja.

SELVITÄN

SUUNNITTELEN

SITOUDUN

SELVIYDYN



Mistä sitä rahaa 

oikein tulee?

Omat tuloni/kk

Palkasta jää käteen

Opintoraha ja asumislisä

Asumistuki

Toimeentulotuki

Muut tuet

Omaisuustulot

Tulot yhteensä



Mihin ne rahat 

oikeasti menee?

KIINTEÄT MENOT:

• Vuokra

• Sähkö- ja vesimaksut

• Lainan lyhennykset

• Tv-maksu

• Lehtimaksut

MUUTTUVAT MENOT:

• Ruoka

• Tupakkaa, alkoholia

• Vaatteet

• Liikkuminen

• Tietoliikenne

• Rahapelit

• Harrastukset

• Yllättävät menot



Ota kirjanpito ja budjetointi 

avuksi

• Omassa päässä?

• Tiliotteet, pankkien omat palvelut

• Tietotekniikka avuksi

• www.martat.fi/rahat

Ilman suunnittelua tavoitteiden 

toteuttaminen on vaikeampaa.

• Kokeile vähintään 

3-6 kk

• Tee lomabudjetti

http://www.martat.fi/rahat
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Jos rahat ei riitä

• Tuloja lisää

• Menoja pienemmäksi

• Mistä voit luopua, vähentää, säästää?

• Säästövinkit: netti, blogit

• www.martat.fi

• Tarkka Markka

• Saituri

Maksatko laskusi myöhässä? 

Elätkö velaksi? 

Onko säästöpossusi tyhjä?

http://www.martat.fi/


Meneekö rahaa heräteostoihin?

Kahden euron heräteostos kolme kertaa viikossa tekee 312 euroa 

vuodessa!



Pikkuostokset

viikossa

Á hinta €/viikko €/kuukausi €/vuosi

Iltalehti arkisin 

5/vko

Viikonloppu

1,70

2,50

8,50

2,50

34,00

10,00

408,00

130,00

Coca-Cola 0,5 l 1,90 13,30 53,20 638,40

Coca-Cola 1,5 l 1 

plo/vko

2,30 2,30 9,20 110,40

Sipsit 350 g 1/vko 2,70 2,70 10,80 129,60

Suklaalevy 1/vko 2,00 2,00 8,00 96,00

Irtokarkit 300 g 2,07 2,07 8,30 99,60

Karkkipussi 300 g 2,35 2,35 9,40 122,20

Hampurilaisateria 7,95 7,95 31,80 381,6

Subway-ateria 9,90 9,90 39,60 475,20

Vesipullo 0,5 l 1 

plo/vko

2,00 14,00 56,00 672,00

0,33 l 5 plo/vko

(Olutravintolassa)

Kaupasta

0,33 l 6 plo/vko

0,33 l 12 plo/vko

5,00

1,30

25,00

7,80

15,60

100,00

31,20

62,40

1300,00

374,40

748,80

Siideri 0,5 l

2 plo/vko

4 plo/vko

2,90 5,80

11,60

23,20

46,40

278,40

556,80



Pikkuostokset

viikossa

Á hinta €/viikko €/kuukausi €/vuosi

Tupakka

3 askia/vko

7 askia/vko

6,20 18,60

43,4

74,40

173,6

892,8

2083,2

Salaattilounas 3/vko 5,00 15,00 60 720,00

Keräilykortit 1 

pkt/vko

4,90 4,90 19,60 235,20

Lämmin ateria take a 

way 5/vko

8,50 42,50 170,00 2040,00



Maksuvaikeuksia?

• Jos joudut maksuvaikeuksiin, 

toimi heti.

• Ota nopeasti yhteyttä pankkiisi 

tai siihen yritykseen, jolle olet 

velkaa.

• Yritä sopia velallesi uusi 

pidennetty maksuaikataulu.



Laskut on maksettava ajoissa

• Ethän halua tilanteeseen, jossa et saa

• Lainaa

• Avattua kännykkä- tai nettiliittymää

• Vuokra-asuntoa

• Sähkösopimusta

• Vakuutuksia

• Pankkikortteja

• Työpaikkaa

• Varo siis maksuhäiriöitä!

• Lainaraha ei lisää tulojasi, vaan aiheuttaa 
lisämenoja tulevaisuudellesi!



Laskut on maksettava ajoissa
• Jos sinulla ei ole rahaa maksaa laskua:

-> Ota itse yhteys ennen eräpäivää velkojaan ja 
sovi uudesta eräpäivästä tai 
maksusuunnitelmasta.

-> Maksa laskut tärkeysjärjestyksessä:

1. Asuminen: vuokra, sähkö, vesi

2. Muut välttämättömät: ruoka, puhelin, 
päivähoito, vakuutukset

3. Pienet laskut ennen suuria

-> Selvitä mahdollisuutesi saada sosiaali-

etuuksia, mutta varaudu siihen, etteivät 
rahat ole heti tililläsi.



Maksamaton kännykkälasku
Laskun suuruus 36 €

• 1. muistutuskirje+

muistutusmaksu+5 €

• 2. muistutuskirje +

muistutusmaksu + 5€

• 4 kirjettä 

perintätoimistolta +

perintäkuluja + 60 €

• Perintätoimiston asiakas-

kustannuksia + 6 €

• Perintätoimisto vie 

käräjäoikeuteen:

• Käräjäoikeuden kulut    

+65 €

• Perintätoimiston 

oikeudenkäyntikulut

170 €

• Saatava ulosottoon,

ulosottomaksu 12 €

YHTEENSÄ 359 €

Lisäksi viivästyskorko 9,5%



Arjen raha-asioiden 

määräaikaishuolto



Arjen raha-asioiden määräaikaishuolto

• Vertaile käyttötilien korkoja ja 

koronmaksutapaa: erot tuntuvat 

lompakossasi.

• Ei suuria summia hyvällekään 

käyttötilille.

• Verkkopankki ja e-lasku säästää aikaa ja 

askelia ja joskus myös palvelumaksuja. 

• Suoraveloitus loppui 1/2014. Tilalle e-

lasku ja uusi suoramaksu.

• Tarkista tiliotteesi ja laskut.

• Tarkista verotuksesi.

Tiedätkö, mikä on 

käyttötilisi korko?                    



Onko laina- ja korttiasiat 

kunnossa ja hallussa?

• Onko käytössä sopivat kortit?

• Ota aina selvää, mitä kortti tai luotto 

tulee sinulle maksamaan euroina. 

Pyydä vertailuja.

• Vertaa laina-aikojen, korkojen, 

lainamäärän vaikutusta lainan 

kokonaishintaan.

• Korttiluotot tulevat yleensä 

kalliimmaksi kuin pankkilainat.

• Pankkeja kannattaa kilpailuttaa.

• Vältä pikavippejä!

• Missä säilytät tunnusluvut ja 

salasanat?

Laina on

• mahdollisuus

• riski



Tarkista sopimuksesi

• Mitä sopimuksia sinulla on?

• Paljonko maksat niistä 

kuukaudessa?

• Onko kaikki tarpeen?

• Voimassaoloaika?

• Vertaile  ja kilpailuta.

• Missä säilytät sopimukset?

• Sähkösopimus

• Vakuutukset

• Puhelin- ja nettiliittymät

• Maksu tv-sopimukset

• Kuntosalisopimukset

• Kodin turvapalvelut

• Lainasopimukset

• Pankkipalvelut

• Avioehto



Tarkista vakuutuksesi
• Mielellään muutaman vuoden välein.

• Koti muuttuu ajan myötä, vaikka osoite on 

sama.

• Panosta turvallisuuteen: palohälyttimet, 

sammutuspeitto, turvalukitus...

• Tarkista toimintatapasi: tulen käsittely, 

sähkölaitteet...

• Oletko vakuuttanut itsesi?

• Vertaile ja kilpailuta

Milloin viimeksi olet 

päivittänyt vakuutuksesi?

Oletko tarkistanut, että 

kotisi palovaroitin toimii?



Nauti vapaa-ajalla 

turvallisesti
• Älä lähde matkalle ilman 

matkavakuutusta. 

• Paljon matkustavalle jatkuvasti 

voimassa oleva vakuutus.

• Täydennä työnantajan lakisääteistä 

tapaturmavakuutusta vapaaehtoisella.

• Voit vaikuttaa turvallisuuteen omalla 

toiminnallasi, kotona sekä maailmalla.  

Onko sinulla vapaaehtoinen 

tapaturmavakuutus?

Otatko reissuun lähtiessä 

aina matkavakuutuksen?



Suunnittele taloudellista 

tulevaisuuttasi

Tarkista, varmista 

ja ennakoi



Selviätkö yllättävistä 

tilanteista?
• Luotatko sosiaaliturvaan ja siihen, että 

yhteiskunta hoitaa?

• Oletko varautunut jemmarahalla?

• Miten suuri taloudellinen puskuri 

sinulla on yllättävien 

elämäntilanteiden varalta?

• Millainen on koronnousun sietokykysi?

• Kaataisiko 50 euron, 200 euron tai 

500 euron koron nousu taloutesi? 

Mitoita lainamääräsi 

alun perin niin, että 

sinulle jää pelivaraa 

mahdollisen 

korkojen nousun 

lisäksi myös muihin 

kustannusten 

nousuihin. 



Vararahastoon kuukauden pari 

palkka 
• Mieti, kuinka suuren vararahaston haluat tai 

tarvitset. 

• Jos oma taloutesi on kunnossa ja tarvitset 

tilapäisesti hieman lisärahaa, luottokortilla tai 

käyttölainalla saat rahaa nopeasti käyttöön. 

• Tee kuitenkin vertailuja siitä, mitä luotto 

tulee maksamaan. 

• Älä sorru pikavippeihin.  Ne tulevat todella 

kalliiksi. 

• Älä jätä vararahastoa pelkästään käyttölainan 

tms. varaan. 

• Aina ennen kuin maksat luotolla, mieti hetki, 

onko hankinta todella tarpeen. 

2-3 kk?



Ennakoi eläkkeelle jääminen

Vanhemmiten hoivamenot lisääntyvät, 

varaudu säästämällä etukäteen.

Selvitä ajoissa, paljonko saat aikanaan 

eläkettä.  

• Työeläke on 63-vuotiaana eläkkeelle 

jäävälle keskimäärin 40–50 % palkasta. 

• Keskimääräinen kokonaiseläke 1486 e 

vuonna 2012.

Oletko säästänyt eläkkeellesi  lisäpottia?

Haaveiletko 

lomamatkoista? 

Millä rahoitat 

putkiremontin tai 

uuden kaivon?



Onnistuaksesi paremmin

• Säästä säännöllisesti, enemmän tai 

vähemmän (riippuen tulostasi ja 

menoistasi).

• Käy läpi omat säästämistavoitteesi ja 

niiden aikajänne ja tee 

säästösuunnitelma.

• Tee tarvittavat muutokset vastaamaan 

tavoitteitasi.

• Säästämistavoissa on valinnanvaraa: 

tutustu ja löydä omasi.

• Pysy suunnitelmassasi.

• Tarkista vähintään kerran vuodessa oma 

tilanteesi asiantuntijan kanssa.

Pienikin vararahasto 

tuo lisäturvaa ja 

joustonvaraa 

elämään. 



Kulutuksen sopeutuskeinot

• Hanki vain sitä, mitä todella tarvitset

• Luovu totutusta vakiomenosta

• Pienennä kulutusmääriä

• Lykkää hankintoja

• Yhteishankinnat, vuokraus, kierrätys

• Halvemmat vaihtoehdot

• Tee itse



Mitä asuminen 

maksaa?

• Sähkö (sähkösopimus)

• Vuokra (vuokrasopimus)

• Vuokravakuus, 
takuuvuokra (yleensä 1-
3 kk vuokra)

• Tv-maksu

• Nettimaksut (sopimus 
laajakaistasta tai 
siirtoilmoitus)

• Kotivakuutus

• Huonekalut



Vaatemenoissa voi säästää



Puhelinkulut kuriin



Matkusta edullisesti



Ruokamenoissa voi säästää



4-henkisen perhe Eurosen yhden 

päivän ruokakori

• Aamupala 6,50 €

• Jogurtti

• Hedelmä

• Leipä (2/hlö), levite

• Leikkele

• Kahvi, tee, maito

• Lounas 9,60 €

• Siskonmakkarakeitto (eines)

• Maito (2 dl), leipä (2/hlö), 

levite

• Välipala 6,70 €

• Kahvi, tee, erikoistäysmehu

• Kaupan pulla (1/hlö)

• Päivällinen 13,15 €

• Makaronilaatikko (eines)

• Salaatti (eines)

• Maito (2dl), leipä (2/hlö), 

levite

• Iltapala 3 €

• Valmis rahka

Koko ruokakori yhteensä 38,95 €

(9,74 €/hlö)



4-henkisen perhe Niukkasen yhden 

päivän ruokakori

• Aamupala 2,60 €

• Hiutalepuuro

• Tuoremehu

• Itse tehty sämpylä, levite

• Juusto

• Kahvi, tee, maito

• Lounas 4,10 €

• Siskonmakkarakeitto

• Maito (2 dl), sämpylä (1/hlö), 

levite

• Välipala 0,95 €

• Kahvi, tee, tuoremehu

• Itse tehty pulla (1/hlö)

• Päivällinen 6,45 €

• Makaronilaatikko

• Salaatti 

• Maito (2dl), sämpylä (1/hlö), 

levite

• Iltapala 3,25 €

• Rahkaherkku

Koko ruokakori yhteensä  17,35€

(4,34 €/hlö)



Apua taloudellisiin ongelmiin

• Oman kunnan talous- ja velkaneuvoja

• Toimeentulotuki

• Seurakunnan diakoniatyö

• Sopimus velkojien kanssa

• Takaus Takuu-säätiöstä

• Velkajärjestely

• Sosiaalinen luotto



Kotiläksy 1.

• Mieti vähintään yksi rahaan 

liittyvä asia, jonka lupaat 

itsellesi päivittää, korjata, 

muuttaa tai tarkistaa 

tämän päivän jälkeen 

seuraavan kuukauden 

aikana.



Kotiläksy 2. Mitkä ovat 

taloudelliset tavoitteesi?

• Tee tilinpäätös viime vuodesta.

• Paljonko tuli ja meni?

• Mitä haluaisitte jatkossa?

• Mitä sen eteen pitää tehdä?

• Aseta konkreettisia, selkeitä 

tavoitteita.



Esimerkkejä taloustavoitteista
• "Laitan joka kuukausi säästöön 50 

euroa.”

• "Tulen toimeen ensi vuonna yhdellä 

luottokortilla.”

• "Vähennän kulutusta, jotta voin jäädä 

vuorotteluvapaalle.”

• "Laadin testamentin, jolla turvaan 

omaisuuden siirtymisen suvussa.”

• "Kilpailutan helmikuussa sähkö- ja 

vakuutussopimukset.”

• ”Selvitän, miksi sähkönkulutus on 

noussut kotonani.”

• "Olen tyytyväinen siihen, mitä minulla 

on."



Osaaminen on pääomaa

• Kiinnostu omista raha-asioistasi.

• Hanki itsellesi taloustaitoja.

• Lue, kysy, vertaile, keskustele

• Hoida itse omat raha-asiasi. Älä anna 

miehen päättää puolestasi.

• Seuraa talouden tapahtumia.



Anna lapsille ja nuorille oman 

elämän talouseväitä



Nuoret ja raha
• Nuoret ovat sitä mieltä, että he 

eivät saa tarpeeksi tietoa 

talousasioista.

• Kulutuskulttuurin muutokset.

• Kulutusluotot, pikavipit, mainonta, 

pätkätyöt ja matalapalkkaisuus luo 

riskejä.  

• Vastuu meillä kaikilla, myös sinulla!

• Ohjaa nuoria vastuuseen omista 

tekemisistä, valinnoista ja 

rahankäytöstä. Kerro, auta, tue, ole 

läsnä.



Opeta ja anna vastuuta 

pikkuhiljaa
• 3-5-vuotias

• Opetelkaa tunnistamaan 

oikean suuruisia kolikoita.

• Kerro, että kun rahaa 

käyttää sitä ei saa enää 

takaisin.

• 6-8-vuotias 

• Voi laskea kolikoita ja 

seteleitä.

• Hallita jo pieniä summia, 

vaikka viikkorahaa.

• 9-11-vuotias 

• Ymmärtää vaihtorahan 

käsitteen ja osaa laskea 

oikean suuruisen 

vaihtorahan. 

• Voi säästää pienen 

summan joka viikko 

johonkin suurempaan 

hankintaan. 

Viikkis.fi



Rahaa saa seinästä?

• Tehkää hintavertailuja

• Karkkipussit, lelut, 

vaatteet, kännykät, 

pelit…

• Opetelkaa säästämisen 

alkeita

• Ostetaanko 

synttärirahoilla uusia 

keräilykortteja vai 

säästetäänkö rahat 

uuden tietokonepelin 

hankkimiseen. 

• Puhukaa mainoksista ja 

siitä, mitä niiden takana 

on. 

• Kerro mistä rahat tulee, mitä 

sen eteen pitää tehdä ja että 

kaikkea ei voi hankkia. 

Perustele.

• Älä kuitenkaan siirrä 

rahahuolia lapselle.

• Viikko- ja kuukausirahat 

opettaa lasta käyttämään 

rahaa.

• Älä anna lapselle ja nuorelle 

liian helposti rahaa, vaikka 

sinulla sitä olisi.



Taskurahaa, viikkorahaa, 

kuukausirahaa?

• Miten paljon?

• Mitä sen eteen pitää tehdä?

• Mitä rahalla pitää itse ostaa?

• Maksetaanko kotitöistä?

• Palkitaanko arvosanoista?

• Mistä maksetaan mistä ei?

• Mihin säästetään?

• Onko lapset tiliasiat ja kortit 

ajantasalla?





Tietoa martoista

Jäsenlehti Martat

Jäsentiedotteet

www.martat.fi
www.marttaperinne.fi
www.pikkukokki.fi
www.facebook.com/martatvinkkaa
www.youtube.com/martattv





http://www.facebook.com/


http://www.youtube.com/



