Sinä ENSIN

HALUATKO

M I L JONÄ Ä R I K SI ?

(Tai edes jotain
säästöön jo nyt?)
Todennäköisesti sinäkin valitset (vahingossa?)
vähemmän rahaa, vaikka voisit valita
enemmän. Varallisuusvalmentaja Terhi
Majasalmi vastasi väittämiimme ja kertoi,
kuinka sinäkin voit vaurastua. ANU ILOMÄKI

Mikä on
päämääräsi?
Kuvat CHRISTOPHER COPPOLA, PEDRO RUBENS ja NICK ONKEN

Jotta rahapottisi kasvaisi,
sinun on asetettava tavoite.

Talouden
tasapaino ja turva

Kulutat vähemmän kuin ansaitset. Sinulla on
säästössä vähintään puolen vuoden kuluja
vastaava summa.

Taloudellinen
riippumattomuus

Voit lopettaa työnteon vaikka heti, sillä
sijoituksesi poikivat niin hyvin, että elät
tuotoilla toiveittesi elämää.

Rikastuminen

Tulosi ovat merkittävästi suuremmat kuin kulusi. Rahaa jää koko ajan yli.

Raha ei tuo onnea.

Ei tuokaan, mutta rahattomuus on turha
ongelma, jos sen voi välttää omilla valin
noilla. Raha helpottaa arkea. Se on kuin
liukuvoide: saa hommat luistamaan.

En opi koskaan
säästämään.

Kyky säästää on taito siinä missä pyöräily
kin. Kuka tahansa voi oppia säästämään.
Parhaaseen tulokseen pääset, kun maksat
palkkapäivänä ensimmäiseksi itsellesi
siirtämällä rahaa käyttötililtä säästötilille.

Säästötiliä ei kannata
avata, jos voin siirtää
sinne vain 50 euroa
kuussa.

Ehdottomasti kannattaa avata. Et voi kos
kaan päästä mihinkään, jos et edes aloita.
Ja aina voit ideoida, miten saisit summaa
nostettua. Säästäminen vie kohti talouden
tasapainoa. Taloudellista riippumattomuut
ta varten tarvitaan vahvempia keinoja.

Sain palkankorotuksen, mutta rahaa on
yhtä vähän kuin ennenkin. Raha on siis
suhteellista.

On totta, että rahaa saa kulumaan juuri
niin paljon kuin sitä on – ja jotkut vielä
enemmän, koska ostavat velkarahalla.
Kun säästät joka kuussa tietyn prosentin
ansaitsemistasi rahoista, euromääräinen
summa nousee automaattisesti tulojen
noustessa. ❯
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Sinä ENSIN
Säästämistä kannattaa alkaa miettiä
vasta, kun olen hyväpalkkaisessa, vakituisessa työssä.
Olipa palkkatasosi tai työsuhteesi millai
nen tahansa, aina on hyvä laittaa jotain
syrjään. Pienestäkin voi aloittaa. Tärkeää
on, että säästämisestä tulee tapa. Silloin
laitat rahaa säästöön myös, kun palkka
tasosi nousee.

Niin, mutta olen
naisvaltaisella
matalapalkka-alalla.
En voi siksi koskaan
vaurastua.

Matalat palkat ovat yleensä tiedossa jo
alalle pyrkiessä, joten on helppo ymmär
tää, että vaurastumiseen tarvitaan muu
takin. Voit tehdä työtä, josta nautit, mutta
varallisuus sinun pitää hoitaa muulla
tavalla, kuten sijoittamalla. Tapoja
on vaikka kuinka paljon.

Suomessa on
mahdotonta
rikastua työtä
tekemällä.

25–28-vuotiaista
suomalaisista
71 %:lla on lainaa.
Tavallisimpia ovat
opinto- ja asuntolaina.

päättyy eroon, on
hyvä varmistaa,
että molemmat
osapuolet koke
vat olevansa eron
Lähde: Finanssialan keskusliitto.
jälkeen
taloudellisesti
Mitä rikkaus on? Jos tarkoi
hyvässä
asemassa.
Jos
tamme merkittäviä tulovirtoja
tähän
tarvitaan
avioehto,
verrattuna omaan kulutustasoon,
se kannattaa tehdä.
niin pelkkä työnteko harvoin johtaa rik
kauteen. Tarvitaan muita konsteja.

En aio tehdä avioehtoa, kun menen
naimisiin. Raha ei
ole minulle tärkeää,
ja meillä on mieheni
kanssasuunnilleen
saman verran omaisuutta.
Vasta, kun rahaa ei ole, ymmärtää,
kuinka tärkeää se on. Sekä miehellä
että naisella pitäisi olla omaisuutta, ja
molempien tulisi ottaa osaa taloudel
lisiin päätöksiin. Vain siten saa koke
musta. Koska noin puolet avioliitoista
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Olen 25-vuotias. Minun ei tarvitse miettiä
eläkesäästämistä.
On helpompi laittaa pieniä summia
sivuun kymmenien vuosien ajan kuin
kerätä viidessä vuodessa satoja tuhansia.
Omaa eläkeajan tulotasoasi voit arvioida
jakamalla omat tulosi puolella. Tulisitko
sillä summalla toimeen?

En voi sijoittaa, koska
en tajua siitä mitään.

Harvoin mitään osaa, jos asiaan ei ole
tutustunut tai sitä päivääkään opiskellut.
Aluksi sinun kannattaa sijoittaa muutama

kymppi omaan osaamiseesi. Omia rahoja
ei kannata laittaa peliin ennen kuin on
perustiedot ja -taidot hallussa.

Olen määräaikaisessa
työssä. Olisi typerää
ostaa asunto.

Oman asunnon ostaminen tuo mukanaan
kiinteitä kuluja, kuten lainan korot ja
yhtiövastikkeen. Ostopäätöstä tehdessä
tulee miettiä, selviätkö kiinteistä kuluista
tilanteessa kuin tilanteessa.

Haluan rikastua
mutten tiedä miten.
Mikä ammatti
kannattaa valita?

Työllä rikastuu harvoin. Rikastuminen
on useimmiten seurausta poikkeukselli
sesta osaamisesta, tekemisestä ja rahan
edelleen sijoittamisesta tai yrittäjyydestä.
Rikastuaksesi sinun täytyy olla valmis
kantamaan riskejä ja kestämään epävar
muutta sekä luopumaan monista asioista,
joita haluaisit juuri nyt.

Ensimmäinen
asuntolaina otetaan
yleisimmin silloin, kun
muutetaan avoliittoon.
25–28-vuotiaista
36 %:lla on asuntolaina.
Asuntolainan suuruus
on keskimäärin 112 000
euroa.

ennemmin häviän
kuin voitan rahaa.

Sijoittajan taidot ratkaisevat, kuinka pal
jon saa tuottoja ja toisaalta kuinka paljon
menettää rahaa. Et voi aina voittaa, mutta
voit huolehtia siitä, ettet menetä kaikkia
rahojasi, kun olet väärässä.

Minulla on oma asunto, mutta muutan pian
poikaystäväni kanssa
yhteiseen vuokraEn halua ostaa asunasuntoon. Minun kantoa, koska se rajoittai- nattaa myydä oma
si elämääni. Vuokralla yksiöni pois, koska
olen vapaa. Voin lähvuokranantajana oleteä vaikka ulkomaille minen on stressaavaa
asumaan, jos haluan. ja olen kuullut, ettei
Asunnon omistajana
asunnon vuokraami(tai siis velkaantunee- nen juuri tuo tuloja
na) olisi vaikeaa tehdä – ennemminkin syö
spontaaneja päätöksiä. niitä, jos asunto on
Jos haluat asua vuokralla, pidä huoli,
esimerkiksi kuukauettä sinulla on muuta omaisuutta, joka
den tai pari tyhjillään.
mahdollisesti tuottaa sinulle tuloja kuu
kausittain tai jonka arvo mahdollisesti
nousee. Vuokralla asuja voi muuttaa pois
asunnostaan kuukauden varoitusajalla.
Oman asunnon myymiseen voi mennä
huomattavasti pidempi aika, joten on
totta, että vuokralainen voi tehdä nopeam
pia liikkeitä.

En tarvitse sijoituksia,
koska palkkani on
hyvä. Miksi miettiä
montaa tulonlähdettä,
jos omalla alalla riittää varmasti töitä?

Elämä on elämistä varten. Mistä tiedät,
ettet esimerkiksi kyllästy töihisi ja halua
viettää välivuotta maailmalla? Jos voit vali
ta, onko sinulla enemmän vai vähemmän
rahaa, miksi valitsisit vähemmän?

Sijoittaminen on hirveä riski. Jos sijoitan,
todennäköisesti

Jos oma asunto tuottaa hyvin vuokrattu
na, sitä ei kannata myydä. Yksiöistä saa
yleensä parhaan vuokratuoton. Kannattaa
laskea paperille, kuinka paljon vuokraa
saisit, ja paljonko muut kulut ovat.
Tuollaiset puheet perustuvat yleensä pe
lokkaiden ja asioihin perehtymättömien
ihmisten puheisiin, eikä omaa päätöksen
tekoa kannata perustaa niiden varaan. Ota
selvää mahdollisuuksista ja tee päätökset
sen perusteella, mikä on taloudellisesti
parasta sinulle.

Jos alan sijoittaa, sen
parissa kuluu hirveästi aikaa. Sijoituksia
pitää ehtiä vahtimaan
ja stressaamaan päivittäin tai ainakin
viikoittain.

opiskelu ja varallisuuden kasvattaminen
ovat aina sijoitus tulevaisuuteen – toi
sin kuin esimerkiksi television katso
minen, johon ihmisillä tuntuu olevan
aikaa useampikin tunti päivässä. Ja kyllä
rahattomuus ja huonosti hoidettu talous
stressaavat paljon enemmän, usko pois.

Tililläni on pari
tonnia ylimääräistä.
Koska se ei ole suuri
summa, rahat kannattaa pitää makaamassa
tilillä pahan päivän
varalta eikä sijoittaa.
Kuuden kuukauden kiinteitä kuluja vas
taava vararahasto kannattaa aina olla. Sen
jälkeen säästetyt rahat kannattaa sijoittaa.

23–28-vuotiaista
valtaosa maksaa
päivittäistavaransa
pankkikortilla.
Luottokortilla
ostoksensa maksaa
alle joka kymmenes.

On vaarallista ja hölmöä elää säästämättä.
Joka kuukausi pitää
jäädä jotain säästöön.

Ainoa mahdollisuus selviytyä taloudel
lisesti pitkällä aikavälillä on kuluttaa
vähemmän kuin ansaitset ja pyrkiä
pitämään huoli siitä, että säästöön saadut
rahat alkavat poikia. Kyse ei koskaan ole
siitä, paljonko ansaitsemme, vaan siitä,
kuinka paljon ansaitsemistamme rahoista
pystymme pitämään. m

Jos tavoittelet taloudellista tasapainoa ja
turvaa, sijoitusten seuraamiseen ei kulu
niin paljon aikaa kuin jos tavoittelet talou
dellista riippumattomuutta. Sijoittamisen
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