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Harva kohottelee 
kulmiaan, jos ystävä 
kertoo, että on vingut-
tanut luottokorttia ja 

ylittänyt tilinsä. Sen sijaan juuri ku-
kaan ei mainitse, että pystyi säästä-
mään viime tilistään useita satasia.

On sosiaalisesti hyväksytympää 
tunnustautua tuhlariksi.

– Ihmisillä on tapana voivotella 
ja kertoa, kuinka huonosti asiat 
ovat. Rahasta puhuminen koe-
taan kerskumiseksi, sanoo Totuus 
taloudestasi -kirjan kirjoittanut 
varallisuusvalmentaja, yrittäjä Terhi 
Majasalmi.

Usein toitotetaan, että sitten kun 
-elämän sijasta pitää nauttia tästä 

hetkestä. Miksi muka säästää ja ki-
tuuttaa elämästä nauttimisen sijaan.

– Säästäminen ei missään nimessä 
tarkoita kituuttamista, vaan sitä, 
että maksaa aina ensin itselleen ja 
sitten vasta muille.

Majasalmi kehottaa listaamaan 
menot ja ruksaamaan niistä välttä-
mättömät sekä ne, jotka tuottavat 
eniten mielihyvää.

– Jäljelle jää paljon menoja, jotka 
eivät ole tärkeitä. 20 prosenttia 
rahankäytön kohteista tuo 80 pro-
senttia mielihyvästä. Eli on asioita, 
joista voi säästää kivuttomasti.

osamaksulla tai luotolla 
ostaminen on helppoa. Velkarahalla 

ostettu elämä ei ole kuitenkaan kes-
tävää todellisuutta.

– Jos saa heti kaiken haluamansa, 
tavaroille ei ehdi muodostua mer-
kitystä.

Majasalmi suosittaa tekemään 
isot hankinnat käteisellä luoton 
sijasta, vaikka se tarkoittaisi pitkää 
etukäteissäästämistä.

– Silloin tuntee oikeasti tehneen-
sä töitä hankinnan eteen. Toinen 
vaihtoehto on, että tuote jääkin 
kauppaan eli et ole sitä oikeasti tar-
vinnutkaan.

Pieniä ostoksia kannattaa harkita 
viikon verran, isoja kuukauden. 
Hankala pala heräteostoksiin hu-
rahtavalle.
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Kuittikuuri pelastaa
Kukkaro tyhjeni taas aleissa, mutta ei hätää. Varallisuusvalmentaja 
neuvoo, miten tuhlarikin oppii hallitsemaan rahankäyttöään.

20 prosenttia rahankäytön 
kohteista tuo 80 prosenttia 
mielihyvästä.

– Heräteostokset kertovat tarpees-
ta, jota ihminen tyydyttää ostamalla 
holtittomasti tavaraa. Mieti, tuoko 
ostosten tekeminen vaihtelua elä-
määsi, saatko uusilla vaatteilla mui-
den huomion vai onko ostaminen 
tapa viettää vapaa-aikaa.

– Jos löydät syyn, voit muuttaa 
käytöstäsi. Älä mene kauppoihin tai 
surffaile nettikaupoissa, jos et pysty 
olemaan ostamatta.

meillä jokaisella on raha-
identiteettimme eli käsitys siitä, min-
kälaisia olemme rahan kanssa. Yksi 
on tottunut asettamaan tavoitteita ja 
tekemään töitä hankintojensa eteen. 
Toisen kukkarossa raha vain piipah-
taa tilipäivänä.

– Rahaidentiteettiä voi muuttaa, 
mutta se harvoin onnistuu yksin. 
Siksi moni turvautuu varallisuus-
valmentajaan. Itse voi olla vaikea 
tunnistaa tapojaan ja uskomuksiaan 
rahasta. Tuhlari tarvitsee remontin 
ajatuksiin ja uskomuksiinsa.

Moni työtön, velkainen tai pie-
nituloinen miettii, mistä säästää, 
kun rahat eivät meinaa riittää edes 
perustarpeisiin.

– Jos tulot ovat pienet, kannattaa 
pohtia, miten niitä saisi kasvatettua. 
Ensimmäisenä kannattaa listata, 
mitä osaa ja mitä tulisi oppia, jotta 
saisi tulot nousuun.

Suuretkaan tulot eivät takaa vau-
rautta, jos talous ei ole ylijäämäinen. 
Siksi jokaiselle – tuloista riippumat-
ta – tekee hyvää pieni laskutoimitus.

– Täytä tuloslaskelma ja tase, joka 
kertoo tulojen, menojen, varojen ja 
velkojen määrän. Jotta pääsee ta-
voitteeseen, tulee tietää, mistä lähtee 
liikkeelle.

kannattaa myös ryhtyä 
kuittikuurille eli kirjata jokainen 
meno vaikka kuukauden ajan. Näin 
selviää, mihin raha oikeasti kuluu.

Majasalmi suosittelee jopa 6–24 
kuukauden kuluja vastaavaa vara-
rahastoa. Hän neuvoo säästämään 
kymmenen prosenttia bruttotulois-
ta.

– Pienemmälläkin prosentilla voi 
aloittaa ja prosenttiosuutta voi nos-
taa kuukausittain.

Prosenttiosuus on siksi hyvä, että 
tulojen noustessa säästösumma ei 
pienene suhteessa tuloihin.

Vararahastoa ei kannata makuut-
taa nollakorolla pankkitilillä. Moni 
kuitenkin empii, miten se olisi järke-
vää sijoittaa.

– Kuuden kuukauden kiinteitä 
kuluja vastaava vararahasto tulisi 
olla jollain inflaatiosuojattu, mutta 
sen arvo ei saisi heilua merkittävästi. 
Eri omaisuuslajit ovat muodissa eri 
aikoina eli niiden arvot nousevat eri 
tahtiin, joten yhtä ja oikeaa paikkaa 
vararahastolle ei ole. Sijoittamista 
kannattaa opiskella. n

(talous tasapainoon)

Kokeile!
Siirrä palkkapäivänä 

toiselle tilille turvaan summa, 
joka kuluu lainanlyhennyksiin, 
vastikkeeseen tai vuokraan ja 
muihin pakollisiin menoihin. 

Siirrä summa takaisin 
vasta, kun on kyseisen 

maksun aika.

Menot
Tulot


