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”Puoli vuotta häidem-
me jälkeen mieheni 

heittäytyi täysipäiväisesti työt-
tömäksi. Taloudellinen vastuu 
jäi minulle.

Hain eroa, mutta mies ei 
suostunut muuttamaan omista-
mastani talosta. Se oli ymmär-
rettävää. Hän eli kuin täysi-
hoidossa. Maksoin huushollin, 
ylläpidon ja ruoat.

Lopulta pääsin hänestä 
eroon.

Olin kuitenkin liian kiltti, 
koska autoin häntä vielä eron 
jälkeen. Annoin taloustava-
roita, huonekaluja ja ruoka-
kasseja. Vaatimukset alkoivat 
kasvaa, joten lopulta ilmoitin, 
että nyt riitti. Enää en vastaa 
hänen puheluihinsa.

Liittomme tuli kalliiksi. 
Maksan sitä aikaa yhä. On-
neksi meillä oli avioehto. Se 
pelasti minut. Avioehdon tulisi 
olla automaatio.

M a a r e t ,  5 0

”Vaikka eromme oli oi-
kea päätös, se vei mi-

nut taloudelliseen ahdinkoon.
Mieheni kanssa elintasomme 

oli korkeampi. Hänellä oli 
noin kolme kertaa suuremmat 
tulot. Saatoin käydä ostoksilla 
ilman, että katsoin juuri hin-

toja.
Nyt palkastani lähes kaksi 

kolmasosaa menee vuokraan. 
Säästän kaikessa mahdollises-
sa. Kun lapset ovat isällään, 
syön vain töissä ja kotona sitä, 
mitä kaapeissa sattuu olemaan.

En osta itselleni mitään, 
tingin kaikesta. Toimin näin, 
koska haluan mahdollistaa 
lapsilleni harrastuksia ja ehjät 
vaatteet.

L i i s a ,  2 5

Olimme asuneet 
hänen asunnos-
saan. Minulla ei 
ollut omaisuutta.

“ Maksoin eron jälkeenkin”
Maaretin, 50, mies eli lii-
tossa kuin täysihoidossa. 
Maaret sanoo olleensa 
liian kiltti.

Puoli vuotta 
häidemme 
jälkeen mieheni 
heittäytyi 
täysipäiväisesti 
työttömäksi.

“Raha ei riitä edes ruokaan”
Liisan, 25, mies tienasi 
kolme kertaa enemmän. 
Nyt Liisa joutuu tinki-
mään kaikesta.

Nyt palkastani 
lähes kaksi 
kolmasosaa 
menee vuok-
raan.

“ Yhteiset velat jäivät nimiini”

Totta kai yritin 
puhua. Koin 
oloni hyväksi-
käytetyksi.

Vaikka suhteen 
alussa tuntuisi hankalalta 
tai tarpeettomalta puhua 
raha-asioista, näin kan-
nattaa tehdä, muistuttaa 
varallisuusvalmentaja 
Terhi Majasalmi.

Hän sanoo, että jokai-
sen tulee miettiä, kuinka 
voi ylläpitää toivomaansa 
elintasoa, vaikka jotain 
ennustamatonta ta-
pahtuisi. Rahaa pitäisi 
olla säästössä vähintään 
kuuden kuukauden tar-
peisiin.

Siksi Majasalmi kehot-
taa pistämään kuukausit-
tain sivuun kymmenen 
prosenttia bruttopal-
kasta.

– Vaikka tuloja ei olisi, 
meidän pitäisi silti pystyä 
lyhentämään lainaam-
me, ajamaan autolla 
tai liikkumaan julkisilla, 
selviämään laskuista, 
vakuutusmaksuista ja 
ruokaostoksista.

Majasalmi kannustaa 
naisia taloudelliseen 
itsenäisyyteen ja var-
muuteen. Alkuun pääsee 
pienillä teoilla. Majasalmi 
luettelee: älä elä velaksi, 
älä kuluta enemmän kuin 
tienaat, älä hanki tarpeet-
tomia tavaroita.

– Ajatus, että jään mie-
luummin pieneksi kuin 
kasvan suureksi, joutaa 
romukoppaan. Taloudel-
linen riippumattomuus 
on vapautta.

Puhu ja 
säästä

Velat menivät ulosottoon, 
ja jopa jääkaappi ammotti 
tyhjyyttään. Neljä naista 
kertoo, mitä pankkitilille 
tapahtui erossa.
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”Kun tapasimme, en 
rakkauden huumas-

sani ajatellut, kuinka toimia 
raha-asioiden kanssa.

Sitten kumppani lähti. Jäin 
tyhjän päälle. Olimme asuneet 
hänen asunnossaan. Minulla ei 
ollut säästöjä eikä omaisuutta.

Soimaan itseäni jatkuvasti, 
että en selvittänyt, kuinka 
olisin säästänyt tai käyttänyt 
tulojani järkevämmin. Kama-
laa, että en pitänyt puoliani ja 
huomioinut rahaseikkoja. Nyt 
on liian myöhäistä.

K i r s i ,  4 8

“ Jäin tyhjän 
päälle”
Kirsi, 48, soimaa itseään 
jatkuvasti. Nyt hän miet-
tisi suhteessa paremmin 
raha-asioitaan.

”Kun olimme yhdes-
sä, meillä oli omat 

rahamme ja tilimme. Tuloni 
olivat kuitenkin isommat ja 
vakaammat, joten talouden 
pyörittäminen ja laskuista 
huolehtiminen osuivat usein 
minulle.

Tarkoituksena oli, että 
puolisoni maksaa osuutensa, 

kun saa palkkaa. Alussa tämä 
toimi.

Mies työskenteli rakennus-
alalla. Ensin tuli lomautuksia 
ja lopulta irtisanominen. Hän 
alkoi maksaa vain omia lasku-
jaan. Jäin vastuuseen muista 
laskuistamme ja velastamme, 
joka oli nimissäni. Mieheni oli 
ennen tapaamistamme menet-
tänyt luottotietonsa.

Totta kai yritin puhua. Koin 
oloni hyväksikäytetyksi. Mie-
heni lupasi muutosta ja väitti, 
että hänellä ei ollut ylimää-
räistä. Silti rahaa riitti tupak-

kaan ja viikoittaiseen baarissa 
käymiseen.

Kun erosimme, kaikki yh-
teiset velkamme jäivät nimiini. 
Minulla ei ollut energiaa lähteä 
selvittämään sotkua. Jäin yksin 
kalliiseen vuokrakolmioomme. 
Sain niin ikään potkut.

Jouduin muuttamaan ta-
kaisin kotipaikkakunnalleni, 
koska tarvitsin vanhempieni 
apua sekä taloudellisesti että 
lapsemme hoidossa. Velkamme 
ovat ulosotossa ja minä edel-
leen työtön.

M a r j a ,  3 2

Marja, 32, maksoi lopul-
ta kaiken – jopa eron 
jälkeen. Mies väitti, että 
rahaa ei ollut.


