
 

  Tuusulan kunta/Talous- ja velkaneuvonta 

  

TALOUTTA – TULOJA JA MENOJA – ON SUUNNITELTAVA JA SEURATTAVA,  
 JOTTA EDESSÄ EI OLE KAAOSTA TAI VELKAONGELMAA 

KOTI ON KUIN PIENI YRITYS  
 

 RIITTÄVÄTKÖ TULOSI MENOIHISI?  

OMAN TALOUDEN SUUNNITTELU ANTAA TALOUTEESI LIIKKUMAVARAA 

A. Tulot 
 Kirjaa ylös kaikki taloutesi tulot kuukaudessa 

(palkkatulot, eläketulot, opintoraha, lapsilisä, elatusapu/-tuki, asumistuki ym.) 
o onko sinulla mahdollista lisätä palkkatulojasi? 

o onko ennakonpidätysprosenttisi kohdallaan? 
o oletko hakenut kaikki sosiaalietuudet? 

B. Menot 
 kirjaa ylös kaikki taloutesi pakolliset menot kuukaudessa 

o vuokra/vastike, vesi ja puhelin/internet 
o työmatkakustannukset ja/tai sairausmenot 

o päivähoitomaksut ja/tai elatusmaksut 
o velanhoitomenot 

 

 Huomioi myös harvemmin kuin kerran kuukaudessa tulevat laskut jaksotta-
malla menoerä kuukaudelle (esim. 90 €:n sähkölasku joka kolmas kuukausi  

tarkoittaa sähkölaskulle varattavaa 30 €:n rahasummaa kuukaudessa)  
o sähkö ja vakuutukset 

o ajoneuvovero ja/tai kiinteistövero 
 

C. Laske, paljonko voit käyttää tuloistasi muihin menoihin? 

 Vähennä talouden kuukauden nettotuloista (”käteen jäävistä tuloista”) pakolli-
set menot. Jäljelle jäävä summa on se rahamäärä, jonka voi käyttää kuukau-

dessa muihin menoihin kuten ruokakauppaostoksiin, vaatemenoihin, elektro-
niikkaostoksiin, harrastuksiin, viihdemenoihin, matkusteluun ym. 
 

 Jaa muihin menoihin käytettävä rahasumma pienempiin osiin: kolme viikkoa,  

kaksi viikkoa, viikko ja päivä. Näin selviää, paljonko rahaa voit käyttää enim-
millään lyhyemmällä aikavälillä.  
 

 Istu alas, laske ja pohdi. Miltä taloutesi näyttää? Taloutesi on tasapainossa, jos 
menot eivät ylitä tuloja. Velkaannut, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.  

 
D. Talouden tasapaino on osa kokonaisvaltaista elämänhallintaa 

 Huolehdi fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistasi; hae tarvittaessa ammat-
tiapua, vähennä päihteiden käyttöä, syö terveellisesti, liiku ja ulkoile sekä tapaa 

ystäviäsi. 
 

 Suhtaudu elämän tuomiin haasteisiin rakentavasti ja ota vastuu tekemistäsi  

valinnoista. Aina voit muuttaa asennettasi ja valita toisin. 
 

 Talouden tasapainottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.  

Älä lannistu, vaikka aluksi tuntuisi siltä, ettei tuloksia näy. Etene pienin askelin 
kohti tavoitettasi. Muista, että sinä olet oman elämäsi ohjaaja! 

 
Vinkkejä taloudenpitoon löydät kotisivuiltamme www.tuusula.fi ->  

Sosiaali- ja terveyspalvelut -> Sosiaalipalvelut -> Talous- ja velkaneuvonta 

http://www.tuusula.fi/

