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Raha-asiat hallinnassa

1. Säilytettävä tilanne

2. Säästäminen puskuria varten
➢Yllättävä meno

➢Suurempi yksittäinen meno

➢Tulojen tippuminen

3. Budjetointi eli arvioida tulevia menojaan



Aarrekartta

• Tavoitteet ja muutokset tulevaan

• Varautuminen



Budjettilaskuri

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/omien-tulojen-ja-menojen-seuranta/budjettilaskuri/

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/omien-tulojen-ja-menojen-seuranta/budjettilaskuri/


Säästölaskuri

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/saasta-tulevaan/saastolaskuri/

Konkretisoi ajan merkityksen

Säästämisessä

Varaudu yllättäviin menoihin

Vinkkejä säästämisen aloittamiseen

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/saasta-tulevaan/saastolaskuri/
https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/saasta-tulevaan/varaudu-yllattaviin-menoihin/
https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/saasta-tulevaan/vinkkeja-saastamisen-aloittamiseen/


Raha-asioiden 
hallinta hukassa



Raha-asiat eivät ole 
helppoja

• Muuttuvat tilanteet muuttavat myös raha-asioiden 
hallintaa

• Arviointi ajoittain, mikä tilanne – > Ennakointi

• Yhdessä puolison / läheisen kanssa

• Tarvittaessa kysy neuvoa

• Neuvontapalvelut, oma pankki, talous- ja 
velkaneuvonta



Mistä apua

▪ Takuusäätiön 
neuvontapalvelut

▪ Velkalinja, chat

▪ Seurakuntien diakonia

▪ Ammattilaiset, 
vapaaehtoiset

▪ Järjestöt 

▪ Ammattilaiset, 
vapaaehtoiset

▪ Talous- ja 
velkaneuvonta

▪ Ulosottolaitos

▪ Talousneuvolat

▪ Nuorten ohjaamot 

▪ Kuntien sosiaalityö

▪ Kela

▪ Muita auttavia 
palveluita

https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/velkalinja-ja-kysy-rahasta-chat/
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/diakonia/taloudellinen-avustaminen
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html
https://asiointi.oikeus.fi/
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/apuatalousvaikeuksiin_1/otayhteytta/talousneuvola.html
https://www.kela.fi/soita-kelaan
https://www.takuusaatio.fi/selviydy-veloistasi/auttavia-palveluita/


Takuusäätiön Velkalinja-puhelin ja chat
- velallisille ja heidän läheisilleen

Kysy, puhu raha- ja 
velkahuolista

• kuuntelemme

• vastaamme kysymyksiin

• hahmotamme kokonaistilannetta

• pohdimme ratkaisuja

• ohjaamme avun piiriin

Oikeaa tietoa, turhat pelot pois

Maksutonta, valtakunnallista, anonyymiä

• Velkalinja
puh. 0800 9 8009 
arkisin kello 10-14

• Kysy rahasta -chat
www.takuusaatio.fi
ma-to klo 12.30-15 +
ke klo 17-19

http://www.takuusaatio.fi/


Maksuvaikeuksia



Menot tärkeysjärjestykseen

1. Vuokra, sähkö ja muut 
asumiskulut

2. Ruoka ja lääkkeet

3. Matkaliput, polttoaine, 
autovakuutus

4. Puhelin- ja 
nettiliittymälaskut

5. Velkojen maksu 

• Jokaisella on omanlainen 
menojen tärkeysjärjestyslista

• Menojen tärkeysjärjestykseen 
laittamista auttaa se kun miettii, 
mitä tapahtuu jos raha ei riitä 
siihen

• Mitä oikeasti tarvitsee ja 
käyttää

• Ruoka
• Vaatteet
• Liikkuminen
• Harrastukset
• Lehti-, kanavapaketti- ja muut tilaukset
• Osamaksuja harkiten



Jos ei saa maksettua laskua

Ota yhteys velkojaan, 
vuokranantajaan tai 
laskun lähettäjään

• Kerro tilanne

• Neuvottele eräpäivän siirrosta.

• Kerro, milloin voit maksaa laskun, 
kun saat seuraavan kerran rahaa

Jos laskuja on paljon, 
maksa aina ensin

• Vuokra ja sähkö

• Lääkkeet

• Laskut, joita ilman ei pärjää

• (Pyydä kunnalta maksuhelpotusta 
tai vapautusta – sote-maksut)

• Pienimmät laskut



Laskun eteneminen perinnässä

Alkuperäinen puhelinlasku 30 €

1. maksumuistutus + 5 €

2. maksumuistutus + 5 €

1.maksuvaatimus perintätoimistolta + 14 €

2. maksuvaatimus perintätoimistolta + 7 €

•Haaste käräjäoikeuteen: 

oikeudenkäyntikulut 50 €

•käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksu 

60 €

+ 110 €

= 171 €

Maksuhäiriömerkintä luottotietoihin

Käräjäoikeus antaa velkomustuomion

Ulosottomaksu 

(jos summa maksetaan yhdellä kertaa)
+ 27 €

Yhteensä: = 198 €

Lisäksi viivästyskorko koko ajalta 7%

Lue lisää: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perintakulut-ja-perinnan-eteneminen/

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perintakulut-ja-perinnan-eteneminen/


Ulosotto 
• Ulosotto on maksamattoman velan tai laskun oikeudellista perintää. Ulosotto 

perustuu lakiin. 

• Peritään suoraan palkasta/ palkkiosta/etuudesta
• Myös omaishoidontuesta 

• Voi arvioida, kuinka iso osuus tuloista jää käyttöösi (maksukieltolaskuri)

• Jos ulosotto alkaa, usein on helpointa antaa kaikkien 
vakuudettomien velkojen mennä ulosottoon

• Pienet laskut kannattaa maksaa kuitenkin ennen pois

• Voi olla omaisuuden realisointia

• Voi olla välivaihe ennen velkojen järjestelyä

Omien tietojen tarkistaminen:  
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Maksukieltolaskuri: 
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto#/maksukieltolaskuri

Velallisena ulosotossa, lue lisää: 
https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa.html

https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto#/maksukieltolaskuri
https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa.html


Omatoimiset keinot velkojen hoitoon

Laskun eräpäivän siirto

• Maksu ennen seuraavaa laskua

• Pienissä maksuongelmissa

• Turvallinen

Uusi maksusopimus

• Maksukykyyn sopiva kuukausierä 

• Maksuaika

• Kun ei monia velkoja

• Melko riskitön

Maksu uudella velalla

• Luottokortti, kulutusluotto tms.

• Korkean koron vaara!, velkakierreriski

• Vaatii itsekuria

• Ei saa olla maksuhäiriömerkintää

Velat/ laskut ulosottoon

• Tulojen tai omaisuuden ulosmittaus

• Tuloista lasketaan suojaosuus, joka jää 
henkilön käyttöön elämiseen

• Ei voi itse määritellä, missä 
järjestyksessä velkoja lyhennetään



Huom. Korkotasossa on 

ollut väliaikaisia 

lakimuutoksia. 

”Pikavippi,
pikalaina,
joustoluotto, 
kulutusluotto,
vertailulaina,
kilpailuta laina,
yhdistä laina, 
maksa osissa,
Älä maksa tänään, 
maksa kun jaksat
…”



Lainalaskuri: Harkitsetko lainan ottamista? 
Konkretisoi pienen kuukausierän ja pitkän laina-ajan merkityksen

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/harkitsetko-lainan-ottamista/lainalaskuri/

Säästö on 2 494 €!

https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/harkitsetko-lainan-ottamista/lainalaskuri/


Mitä neuvonnassa kysytään?

• Miten Takuusäätiö voi auttaa

• Mitä veloille voisi tehdä

• Maksuhäiriömerkinnästä 

• Velkojen siirtymisestä perintään ja ulosottoon

• Laskujen ja velkojen maksujärjestyksestä

• Vuokravelasta/häätöuhasta





Ylivelkatilanne



Älä jää yksin 

• Kysy neuvoa tilanteeseen 

• Velkojen järjestelykeinoja on monia
• Ne edellyttävät vakiintunutta elämäntilannetta
• Tai palkka-/eläketuloa

• Joskus eri elämäntilanteissa on todettava, että 
velkojenjärjestely ei ole ensisijaista 

• Kaikki velat vanhenevat joskus

• Velat ei eivät periydy, mikäli kuolinpesän perunkirjoitus 
ja velkojenmaksu pesän varoista hoidetaan oikein



Tuetut velkojen järjestelykeinot

•200 - 2 000 €, korko 4,5% (max. 80e)

•Uusiin hankintoihin, harkinnalla velkoihin

• Maksuhäiriömerkintä voi olla, mutta ei uo-velkaa

•Ei lisätä luottotietomerkintää

Takuusäätiön 
pienlaina

• 2 000 - 34 000 €, 4,5% 

• Luottotietomerkintä laitetaan kaikille koko ajaksi

• Pankin myöntämä laina, jonka Takuusäätiön takaa.Takuusäätiön takaus

• 500 – 15 000 €

• Uusiin hankintoihin, velkojen yhdistämisiin

• Luottotietomerkintä, jos yhdistetään vanhoja velkoja

• Vain oman kunnan asukkaille, vain joillain kunnilla

Kunnan sosiaalinen 
luototus

• Pysyvästi maksukyvytön suhteessa velkoihin

• Maksu oman maksukyvyn mukaan, takaaja maksaa

• Velan määrällä ei ole väliä

• Kesto 3-5 –vuotta, loput saa anteeksi

• Lisäsuoritusvelvollisuus

Tuomioistuimen 
vahvistama 

velkajärjestely 

Lainaperusteiset,

edellyttää palkka- tai 

eläketuloa 



Selviydy veloistasi 
–videot YouTubessa

1. Velkojen järjestelykeinot lyhyesti

2. Uuden maksusuunnitelman 
tekeminen laskulle 

3. Lainojen yhdistäminen 
järjestelylainalla 

4. Velkojen maksaminen ulosoton 
kautta 

5. Yksityishenkilölle tarkoitettu 
velkajärjestely 

Selviydy veloistasi

Takuusäätiön YouTube-kanavalla
https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-
materiaalit/materiaalit/?cats=0&type=31

https://www.youtube.com/watch?v=WE5faWsuDnw&list=PLN3LtEmKmUsBa4rw3k2l5AC5GUIihglHO
https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/materiaalit/?cats=0&type=31


Opas velkojen selvittelyyn

• Velkatilanteen selvittäminen helpottaa usein 
mieltä

• Selvittämiseen voi lähteä yksin tai pyytää 
neuvoa Talous- ja velkaneuvonnasta 
/Takuusäätiöstä

➢Suunnitelma velkojen hoitamiseen

➢Mitä voi tehdä nyt ja mitä tulevaisuudessa?

➢Mikä omassa tilanteessa on järkevintä? 
Lait ja elämän tilanteet muuttuvat ajan 
kanssa

https://www.takuusaatio.fi/wp-content/uploads/2020/11/Takuusaatio_velkaopas_final_saavutettava.pdf


Kysymyksiä?



@takuusaatio facebook.com/takuusaatiotakuusaatio.fi

Kiitos!

Maria Rumpunen

050 501 0447

maria.rumpunen@takuusaatio.fi

taloustsempparit

takuusäätiö


