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Takuusäätiö 32 v
• Sosiaalisen ja taloudellisen välimaastossa vuodesta 1990
• Taustalla:

• A-klinikkasäätiö, Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Rikosseuraamuslaitos, Suomen Katulähetysliitto 
ry, Suomen Mielenterveysseura ry sekä Evankelisluterilaiset seurakunnat Oulussa, 
Tampereella ja Turussa.

• Johtopäätökset siitä, mitä edustamallamme alalla tapahtuu ja miten eri toimintoja tulisi kehittää, 
teemme pohjautuen:

• jatkuvaan tiedonkeruuseen sekä -vaihtoon talous- ja velka-alan eri toimijoiden kanssa niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa sekä 

• ennen kaikkea perustuen niihin noin 7000-8000 asiakastapaukseen ja heidän kertomuksiinsa, 
joiden kanssa olemme tekemisissä vuosittain. 



31.12.2021
134,2% 















Suomalaiset rahankäyttäjinä
Rahapuhetta-kysely (OP 6/2019)

• Rahankäytön suunnittelu koetaan tärkeäksi, mutta se ei 
toteudu käytännössä

• Yli kolmannes ei ole varautunut millään tavalla
• Parempituloiset säästävät
• Pikalainayhtiöiden asiakkaita 20%
• 47% käyttänyt pikalainaa/kulutusluottoa/osamaksua
 Käyttötarkoitus ruokamenot, velat, asuminen, 
harrastukset/vapaa-aika



Suomalaiset rahankäyttäjinä
Talouskysely Tradekan työntekijöille (11/2020)

• Raha-asioiden kunnossa oleminen on tärkeää
• Taloudellinen tilanne erittäin/melko hyvä 40 % vastaajista
• Rahankäyttöä suunnittelee tarkasti vain noin 25 %
• Huolta rahojen riittävyydestä vähintään kuukausittain kokee 

lähes 40 % vastaajista
• Ongelmia velkojen kanssa 26 % vastaajista
• Ulkopuolisen avun hakemista taloushuoliin estää häpeä ja halu 

pärjätä itse



Suomalaiset rahankäyttäjinä
Taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimus (Nooa SP 5/2021)
• Joka kolmas kokee taloudellisen tilanteensa heikoksi
• Joka viides ei suunnittele talouttaan lainkaan 
• Kaksi viidestä työssäkäyvästä pärjäisi korkeintaan kuukauden, jos 

säännölliset tulot loppuisivat yhtäkkiä
• Työ ja raha-asiat aiheuttavat stressiä yli puolelle työssäkäyvistä
• Joka viides sanoo raha-asioiden heikentäneen toimintakykyä 

työssä vähintään melko suuresti viimeisen viiden vuoden aikana 
(työssä jaksaminen ja keskittymiskyky)

• Joka viidennellä ei ole ketään, jonka kanssa puhua avoimesti 
talousasioista. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevista yli 
neljänneksellä ei ole ketään, jonka kanssa jutella omasta 
taloudesta.



Nuoren raha-asioiden hallinnan tukeminen
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Nuoren raha-asioiden hallinnan tukeminen



https://www.instagram.com/hallitserah
ojasi/?hl=fi



https://www.zekki.fi/



https://nal.fi/asumisen-abc/oman-
talouden-hallinta/



Oma verkkopankki



@takuusaatio facebook.com/takuusaatiotakuusaatio.fi
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