Raha

Nyt puhutaan rahasta
Varallisuus. Hoida talousasiasi kuntoon. Varallisuusvalmentaja auttaa karikoissa.
teksti Eija Väliranta, kuvitus Heikki Kuula, kuva Timo Pyykkö
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O

letko velkakierteessä? Onko tilisi
tyhjä viikko palkkapäivän jälkeen? Teetkö harkitsemattomia
ostoksia hetken huumassa? Jos
vastasit myöntävästi yhteenkin
kysymykseen, on aika tarkastella omaa kulutuskäyttäytymistä ja opetella talousasioiden hallintaa.
Terhi Majasalmi on ammatiltaan varallisuusvalmentaja. Ammattinimike on melko
uusi Suomessa, mutta ihmisten osaamattomuus oman talouden hallinnassa takaa hänelle asiakaskuntaa. Tämä nähdään myös
Kirsi ja himoshoppaajat -televisiosarjassa
Liv-kanavalla ensi syksynä. Ohjelmassa
Terhi Majasalmi ja Nordnetin talousvalmentaja Kirsi Salo opastavat 20–40-vuotiaita tuhlareita oman talouden hallitsijoiksi.
Majasalmi ei myönnä, että ihmiset kinuaisivat häneltä ilmaista konsultaatiota kuten lääkäreiltä, mutta rahasta puhuminen
herättää voimakkaita mielipiteitä.
– Aika harva tekee talouttaan koskevia
kysymyksiä, koska raha on Suomessa yhä
tabu ja ihmiset saattavat jännittää antamaani vastausta, Majasalmi sanoo.
– Rahasta ja varallisuudesta puhuminen
herättää helposti vertailutilanteen, joka koetaan epämiellyttäväksi. Moni ajattelee rahasta puhumisen olevan myös pröystäilyä.
Kateuden sijasta kannattaisi olla utelias tietämään, miten muut ovat hankkineet varallisuutensa. Tieto saattaa auttaa myös oman
varallisuuden kasvattamisessa.
Majasalmen mielestä jokaisella pitäisi olla joku läheinen henkilö, jonka kanssa rahasta voisi puhua avoimesti ja joka osaisi
neuvoa tukalassa tilanteessa.
– Monet miettivät raha-asioitaan vain itsekseen. Tämä ei yleensä johda hyvään ratkaisuun, koska rahapulaan tai velkakierteeseen on monesti joutunut omien päätöstensä vuoksi.
Majasalmi on erityisen huolissaan nuorten

holtittomasta rahankäytöstä ja velkaantumisesta.
– Nuorten pitäisi osata pohtia, miksi
omaan talouteen on kertynyt velkaa. Mitä
tarvetta ostamisella yrittää tyydyttää? Onko pakko saada kaikki, mitä maailma tuputtaa? Haetaanko ostamisella hetkellistä
mielihyvää?

Varsinkin mielihyvän hakeminen tuhlaamalla on Majasalmen mielestä petollista ja
lyhytnäköistä.
– Kun hetken huuma vaihtuu velkojen
maksamiseksi ja rahaa ei olekaan, mielihyvästä ei ole mitään jäljellä. Päinvastoin, velkakierre nakertaa itsetuntoa ja vie pohjan
onnelliselta elämältä.
Nuorille ensimmäinen talouskriisi tulee
yleensä itsenäistymisen myötä. Jos lapsuudenkodissa on kaikki pelit ja vempaimet ja
jääkaappi täynnä ruokaa, omilleen lähtevälle nuorelle tulee yllätyksenä, että ensimmäisessä vuokra-asunnossa on toisin. Vuokraankin pitäisi löytyä rahaa.
– Raha-asioissa kannattaa kehittää omaa
osaamistaan, vaikka tämä ei tunnu olevan
nuorten keskuudessa kovin suosittua.
Osaamattomuudesta on kauaskantoisia

”Palkan suuruus ei
ratkaise oman talouden
tulevaisuutta, vaikka niin
haluaisimme uskoa.”
Terhi Majasalmi

seurauksia, jotka saattavat heijastua koko
loppuelämään, Majasalmi muistuttaa.
– Omilleen lähtevällä nuorella ei voi olla
samanlaista elintasoa kuin vanhemmillaan, koska hänen ensimmäinen palkkansa
ei varmasti ole samaa tasoa kuin kymmeniä
vuosia työtä tehneillä vanhemmilla. Jos
nuori ajattelee, että hänellä pitää heti olla

sama elintaso kuin omilla vanhemmilla, tulee varmasti haasteita rahoituksessa.
Majasalmi kehottaa opettamaan lapsille
rahan arvoa.
– Ei lapsi rikki mene, vaikka häneltä vaaditaan kotiaskareita ja työtä rahan eteen.
Jos lapsi kinuaa jotain tavaraa, aikuinen voi
maksaa siitä puolet. Kun toinen puoli on
hankittava itse, oppii lapsi rahan arvon,
Majasalmi opastaa.
Osaako varallisuusvalmentaja itse elää

omien oppiensa mukaan?
– Käyn vaateostoksilla ehkä kolme kertaa
vuodessa, jos tarvitsen uuden vaatteen työhön liittyvää tilaisuutta varten. Käytän ostosavustajaa eli personal shopperia, joka
valitsee minulle sopivat vaatteet etukäteen.
Hommakseni jää sovittaminen ja ostopäätöksen tekeminen. Näin säästän aikaa, kun
minun ei tarvitse kiertää kymmeniä vaatekauppoja. Eikä tule tehtyä virheostoksia.
– Uuden puhelimen hankintaa harkitsin
vuoden, vaikka edellinen jo reistaili ja siitä
puuttui palanen. En osta oikeastaan mitään. Lasten vaatteet äitini ostaa pääosin
kirpputoreilta. Olen hänen avustaan todella kiitollinen.
Terhi Majasalmi sanoo oman aviomiehensä olevan paras sparraaja talousasioissa.
– Olemme tehneet kymmenen vuotta töitä yhdessä, ja meillä tämä järjestely toimii.
Laitamme toisemme koville puolin ja toisin,
mutta siten kehitymme ja pystymme viemään yritystä eteenpäin.
Pariskunta on sijoittanut vuosia omaan
yritystoimintaan, osakkeisiin ja asuntoihin. Nyt he ovat laajentamassa yritystään
Las Vegasiin.
– Olemme miettineet siirtoa jo useita vuosia ja tutustuneet Amerikan markkinoihin.
Viime kesän ja syksyn aikana otimme ensimmäisiä askeleita Las Vegasin asuntosijoitusmarkkinoilla ja nyt lähdemme pariksi kuukaudeksi paikan päälle.
Terhi Majasalmi antaa Totuus taloudestasi -kirjassaan käytännön esimerkkejä siitä,
miten luodaan taloudellinen turva, taloudellinen riippumattomuus ja rikkaus.
– Toivon, että ihmiset pöllivät kirjastani
parhaimmat ideat ja käyttävät niitä oman
➤
varallisuutensa kasvattamiseen.
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1

Mitä ajattelet rahasta?

Useimmat ajatukset ja uskomukset juurtuvat meihin jo lapsina. Jos olet esimerkiksi
oppinut, että rikkaat ihmiset ovat riistäjiä, hankkiudut todennäköisesti päättäväisesti eroon kaikesta ansaitsemastasi rahasta, jottet olisi yksi
heistä.
Olet saattanut ympäröidä itsesi hurjalla määrällä tavaroita, mutta niillä ei ole mitään arvoa,
jos rahasi eivät riitä ruokaan ja asumiskulujen
kattamiseen.
Meillä jokaisella on rahaidentiteetti eli käsitys
siitä, miten toimimme raha-asioissa. Jos sinulla
on tuhlarin identiteetti, ei käytöksesi muutu, ennen kuin identiteettisi muuttuu entiseksi tuhlariksi. Ihminen rikkoo kaikkia arvojaan pitääkseen
yllä identiteettiään.
Tehtävä: Kirjoita 20 asiaa, jotka tulevat mieleesi sanoista raha, vauraus ja työ. Jos listaamasi
asiat ovat positiivisia, ajatuksesi tukevat taloudellisia tavoitteitasi. Jos ajatuksesi ovat pääsääntöisesti negatiivisia, ne eivät tue tavoitteitasi, vaikka sinulla olisi niitä.
Oma mieli kannattaa valjastaa edistämään
omaa taloudellista hyvinvointia.

2

Oma tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma kertoo, kuinka raha virtaa
taloudessasi. Onko taloutesi ylijäämäinen, vai elätkö velaksi joka kuukausi? Taseesta
nähdään, oletko keskittynyt hankkimaan itsellesi varoja vai velkoja.
Kyky säästää on olennainen taito tulotasosta
riippumatta. Jos et pysty pitämään talouttasi
ylijäämäisenä, hankkiudut ongelmiin. Helpoin
tapa pitää talous ylijäämäisenä on maksaa ensin itselleen ja sitten muille. Paras tapa saada
säästöön rahaa on ohjata heti palkkapäivänä
osa palkasta toiselle tilille. Jos maksaa itselleen
viimeiseksi, voi olla, ettei jäljelle jää mitään
maksettavaa.
Terhi Majasalmi suosittelee, että sivuun laitettava summa on vähintään kymmenen prosenttia
bruttotuloista.
– Aluksi summa voi vastata vaikka prosentin
osuutta bruttopalkasta. Tärkeintä on opetella
maksamaan ensin itselleen ja sitten vasta muille. Prosenttiosuutta voi sitten nostaa vähitellen,
Majasalmi sanoo.
Vinkki: Jos säästöprosenttisi jää alle kymmeneen, nosta prosenttia kuukausittain yhdellä
prosenttiyksiköllä niin kauan, että pääset kymmeneen prosenttiin.
Jäljelle jääneen rahan on riitettävä elämisesi
kustannuksiin. Älä siis huijaa itseäsi säästämällä
ensin ja velkaantumalla sitten vaikka luottokorttia käyttämällä.
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Vararahasto

Monelle työstä saatu tulo on yksi ja ainoa
tulovirta. Siksi talouttamme uhkaa palkan saamisen loppuminen kokonaan tai hetkelli56 | apu

sesti joko työttömyyden, sairastumisen tai työpaikan vaihtamisen takia. Tällöin merkitystä on
sillä, miten paljon on saanut säästöön normaalitulotason aikana.
– Kannattaa kerätä 6–24 kuukauden kuluja
vastaava summa säästöön pahan päivän varalle.
Sillä voi ostaa mielenrauhaa myrskyjen keskelle.
Varakassa auttaa selviämään pahimman yli ja
antaa aikaa tehdä ratkaisuja, jotka ovat taloudellisesti kannattavia, Majasalmi muistuttaa.
Kun puskurirahasto on säästetty, voi varoja
opetella sijoittamaan tuottavasti.
– Jos sinulla on vain yksi tulonlähde, taloutesi
on haavoittuva. Mieti, miten voisit hankkia ainakin yhden tulonlähteen lisää, Majasalmi sanoo.

4

Vältä luottokortteja
ja kulutusluottoja

Luottokorteilla ja kulutusluotoilla hinta
ostoksesta maksetaan jälkikäteen. Majasalmen
mielestä tapa ei ole hyvä.
– Kannattaa säästää ensin tarvittava summa
ja ostaa vasta sitten. Kuulostaa tylsältä, mutta
näin oppii punnitsemaan, onko ostos todella tarpeellinen. Valitettavan usein ihmiset ajattelevat
rahojen ilmestyvän jostakin, vaikka sellaista ei
ole koskaan heille tapahtunut.
– Jos on todella halunnut jotain ja miettinyt
pitkään sen hankkimista, asialle muodostuu
merkitystä. Jos vain ostaa impulsiivisesti, merkitystä ei ehdi syntyä. Varallisuudesta huolehtimiseen täytyy laittaa aikaa ja ajatusta, Majasalmi
muistuttaa.
Vinkki: Hyvä nyrkkisääntö on, että miettii pieniä ostoksia viikon ja isoja ostoksia kuukauden,
ennen kuin tekee ostopäätöksen. Kannattaa
opetella laskemaan, kuinka paljon luotolla ostetut hankinnat tulevat maksamaan.

5

Ota huomioon inflaatio
ja eläkkeelle jääminen

Inflaatio vaikuttaa tavaroiden hintoihin
ja omaisuutemme arvoon. Valitettavasti emme
voi itse vaikuttaa sen suuruuteen.
Inflaatiota on kolmenlaista: hyödyke-, kuluttajahinta- ja omaisuuslaji-inflaatiota. Näitä
esiintyy eriaikaisesti.
Inflaation haittavaikutuksiin voi varautua
hankkimalla omaisuutta, jonka arvo ja josta saatava tulo nousevat inflaation myötä.
Eläkkeelle jäädessä tulot alenevat puoleen
palkasta.
– On syytä pitää huolta, että on omaisuutta
ja kassavirtoja, joiden varassa elää silloin, kun
voimat eivät enää riitä työssä käymiseen.
– Eläkkeelle jäämiseen liittyy erikoinen lykätyn elämän sudenkuoppa. Ei unelmia ja elämää
kannata lykätä työelämän jälkeiseen aikaan,
Majasalmi sanoo.

6

Tarkista tapasi
Kerää kuukauden aikana jokaisesta ostoksestasi kuitti ja kirjaa kaikki menot.

Muista laskea myös pienet ostokset, kuten kahvikupilliset. Tarkastele kuukauden jälkeen listaa ja
mieti, mihin käytät rahaa. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä ja mistä suurin ilo ja nautinto tulevat?
Karsi listasta turhat asiat eli ne, joista et saa
iloa tai nautintoa. Suurin osa ostoksista lisää
mukavuutta vain vähän.
Tavaroita, joita käytät yhden tai kaksi kertaa,
voi usein myös vuokrata.
– Kannattaa olla rehellinen siinä, mikä on sijoittamista ja mikä on elämästä nautiskelua,
Majasalmi sanoo.

7

Päivitä osaamistasi

Vaihdamme osaamistamme rahaan. Meillä on oltava taitoja, joilla voi ansaita joko
toisen palveluksessa tai yrittäjänä.
Ihmiset ja yritykset maksavat siitä, että pystymme ratkomaan heidän ongelmiaan paremmin kuin he itse.
– Kannattaa lukea omaan alaan liittyvää kirjallisuutta ainakin puoli tuntia päivässä. Autoa
ajaessa voi kuunnella äänikirjaa.
– Usein oma osaaminen tulee itselle näkyväksi vasta, kun kirjoittaa ajatuksensa paperille. Kun
pystyy tuottamaan oman osaamisen kirjalliseen
muotoon, siitä kertominen muille on helpompaa.
Terhi Majasalmi kehottaa myös opiskelemaan
sijoittamista.
– Raha-asioissa ja sijoittamisessa ei voi olla
mestari, jos ei ole opiskellut päivääkään. Sijoituskirjat maksavat vähän suhteessa niiden luomiin tuottomahdollisuuksiin, Majasalmi sanoo.

8

Käytä rohkeasti vipuvoimia

Menestystarinoita on vaikea luoda yksin,
koska emme ole kaikissa asioissa niin
taitavia kuin meidän pitäisi olla. Tai meillä ei ole
riittävästi aikaa kaikkien asioiden tekemiseen.
– Neuvon aina valmennettaviani hakeutumaan
itseään parempaan seuraan. Tällä tarkoitan sellaisia ihmisiä, joilla on tietoja ja taitoja, joita heillä
itsellään ei välttämättä ole, Majasalmi sanoo.
Erilaiset verkostot ovat yrittäjälle ja sijoittajalle kullanarvoisia. On hyvä vaihtaa ajatuksia
erilaisista toimintatavoista ja ideoista, vaikka
toinen yrittäjä ei samalla alalla olisikaan. Muiden ideoita löytyy parhaiten kirjoista ja seminaareista.
– Yrittäminen on kontaktilaji. Mitä enemmän
on yhteydessä ihmisiin, sitä paremmat mahdollisuudet on saada tuote kaupaksi. Kaikki uudet
tuttavuudet eivät välttämättä ole uusia asiakkaita, mutta he ehkä tuntevat ihmisiä, jotka
ovat, Majasalmi sanoo.
Vipuvoimana voi käyttää paitsi toisten ihmisten osaamista ja ideoita, myös toisten rahaa. Tämä kannattaa muistaa varsinkin yritystoiminnan
alkuvaiheessa.
– Suomalaiset ovat turvallisuushakuista kansaa. Siksi kartamme riskejä. Ystäviltä ja tuttavilta rahan lainaaminen tai sijoituksen pyytäminen
saattaa tuntua hankalalta, koska pelkäämme
ihmissuhteiden ajautuvan karille, jos epäonnis-

”Helpoin tapa pitää talous ylijäämäisenä
on maksaa ensin itselle ja sitten muille.”

tumme yritystoiminnassamme tai sijoituksen tekemisessä, Majasalmi sanoo.
– Hyvät ja toimivat ideat löytävät aina rahoittajansa. Omaa osaamista ja ideoita täytyy osata
myydä. Yritystoiminnan vakiinnuttua toisten ihmisten rahalla voi tehdä investointeja ja kasvattaa näin yrityksen tulovirtoja.
Lainoittaja tai sijoittaja haluaa saada rahansa
takaisin. Siksi yrittäjän tulee tuntea numeronsa
pystyäkseen luotsaamaan firmaansa ja hakemaan rahoitusta.
– Kannattaa muistaa, että varallisuuden superkaavassa raha virtaa yritystoiminnasta sijoitustoimintaan ja sitä kautta omaan kulutukseen, Majasalmi sanoo. ●

Terhi Majasalmen kirjavinkit
●●Rikas isä, köyhä isä, Robert T. Kiyosaki,

Sharon L. Lechter, Anneli Frantzén,
(Multikustannus 2004)
●●10 Secrets for Success and Inner Peace,
Dr. Wayne W. Dyer, (Hay House)
●●The Dip, Seth Godin (Penguin Group)
●●4 tunnin työviikko, Timothy Ferriss
(Basam books)
●●Menestys ja onnellinen elämä,
Brian Tracy (Kustannusosakeyhtiö Moreeni)
●●Katso myös Terhi Majasalmen omat sivut:
www.totuustaloudestasi.fi ja www.vaurasnainen.fi
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