
 

  Tuusulan kunta/Talous- ja velkaneuvonta 

 OLETKO VALMIS MUUTOKSEEN? 
OTA VASTUU, VALINTA ON SINUN! 

Mieti omaa kulutuskäyttäytymistäsi. Mihin rahasi menevät? Mihin asioihin haluaisit  
muutoksen? Ratkaisun avaimet ovat kädessäsi, valitse tietoisesti uusi toimintatapa! 

 

 Maksa kaikki pakolliset menot kuukausittain kuten vuokra tai vastike, vesi,  
sähkö, kotivakuutus, puhelin, internet, elatusmaksu, työmatkat, päivähoito- ja 

terveydenhoitomenot sekä lyhennä velkojasi. Muista myös jättää rahaa  

ruokaan. 
 

 Maksa kuukauden pakolliset menot heti, kun olet saanut kuukauden tulon. Näin 

tärkeät laskut on hoidettu ja näet kuinka paljon sinulle jää rahaa käytettäväksi 
muihin menoihin ja elämiseen. Siirrä rahaa myös säästöön. 

 Käytä eri tilejä, esimerkiksi käyttötili, laskunmaksutili, tavoitetili ja säästötili 
 

 Kun ostat, mieti kenen rahoja kulutat? Omia vai luotonantajan?  
Luotto on aina maksettava takaisin korkojen kera. Osta käteisellä (Debit) 

ja käytä luottokortteja mahdollisimman vähän. 
 

 Tee viikon ruokalista, suunnittele ostoksesi (ostoslista) ja vertaa hintoja.  

Kierrätä ja osta käytettynä. Mieti onko ostos välttämätön tai voiko hankintaa 
siirtää myöhemmäksi. Useasta pienestä menosta tinkimällä voit saada suuren-

kin summan kokoon. 
 

 Säilytä ostoskuitit ja seuraa rahan käyttöäsi 
 

 Tarkkaile ja pienennä puhelinkulujasi (saldoraja, prepaid-liittymä). Mieti uusia 
ja edullisempia harrastusvaihtoehtoja sekä vapaa-ajan viettotapoja. 
 

 Mieti onko sinulla omaisuutta, jota myymällä voit maksaa velkojasi ja  

tasapainottaa talouttasi 
 

 Varaudu yllättäviin menoihin, esim. säästötilin tai ”varakassan” avulla. Ennakoi  

tulevien muutosten vaikutukset talouteesi, kuten määräaikaisen työsuhteen 
päättyminen, lomautukset, äitiysloma, hoitovapaat, opiskelu ja eläkkeelle  

jääminen. Sopeuta menorakenne vastaamaan uusia tuloja. 
 

Vinkki: Jos et pysty ostamaan käteisellä jotain suurempaa pakollista hankintaa,  

seuraa pystytkö säästämään hankinnan luottokuukausierän muutaman kuukauden 
ajalta. Näin saat selville, kestääkö taloutesi uuden hankinnan luottokuukausierän  
maksamisen. 
 

JOS ET KYKENE MAKSAMAAN LAINAEHTOJEN MUKAISESTI, 
OTA YHTEYS LAINAN MYÖNTÄJÄÄN/VELKOJAAN JA NEUVOTTELE 

 eräpäivien siirtämisestä 

 kuukausierien pienentämisestä 
 maksuaikojen pidentämisestä 

 lyhennysvapaista kuukausista 
 luottojen yhdistämisestä 

 realistinen maksusopimus kokonaisvelkatilanteesi huomioiden 

Lyhennä kalliita luottoja (velassa korkea korko/käsittelykulut) ennen halvempia ja  

maksa pienet laskut/velat kokonaan pois. Pysäytä velkaantuminen! Velan maksa-
minen velalla ei ole ratkaisu velkaongelmaan.     
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