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Takuusäätiö

Kotitalouksien arjen raha-asioiden 
asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan 
oman taloutensa haltuun.

Palvelemme – Kehitämme – Vaikutamme

Palvelumme ovat valtakunnallisia ja 
maksuttomia.

Toimimme pääosin Veikkauksen tuella.

30v!





Maksuvaikeudet kasvussa

Maksuhäiriöitä
yli 389 500 ihmisellä
maaliskuussa 2020

Ulosotossa kaikkiaan
noin 507 710 ihmistä

vuonna 2019

Tämä jo ennen koronaa…



Mitkä syyt ovat mielestäsi johtaneet taloudellisiin ongelmiisi?
(Kysy rahasta- chatin asiakaskysely, N = 206)
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Pienituloisuus

Työttömyys tai muutos tuloissa

Sairastuminen

Ero

Ongelmapelaaminen

Jokin riippuvuus

Huolimattomuus

En osaa hoitaa raha-asioita

Masennus/mielenterveysongelmat

Yritystoiminta

Toisen tukeminen

Suuret asumismenot

Perheen perustaminen

Eläkkeelle jääminen

Maksamisen ja luotonoton helppous

Vastuu omasta rahankäytöstä 1.kertaa

Ei velkaongelmaa

Muu, mikä?



Ylivelkaantumisen syitä mm.

Yksilölliset riskit

Parisuhde-ero, muut muutokset

Sairaus, muut yllättävät kriisit

Työttömyys, eläköityminen

Erilaiset riippuvuudet

Toisen puolesta velkaantuminen

Pienituloisuus, huono-osaisuus

Kulutuskäyttäytyminen

Osaamattomuus

Rakenteelliset tekijät

Talouden suhdanteet

Työmarkkinatilanne

Sosiaaliturvan riittämättömyys

Asumisen kalleus

Palvelujärjestelmän pirstaleisuus

Kulutuskeskeinen kulttuuri

Luottojen markkinointi, saatavuus

Digitalisaatio 



Älä jää yksin 

-

Kysy neuvoa!



Takuusäätiön Velkalinja-puhelin ja chat
- velallisille ja heidän läheisilleen

Kysy, puhu raha- ja 
velkahuolista

• kuuntelemme

• vastaamme kysymyksiin

• hahmotamme kokonaistilannetta

• pohdimme ratkaisuja

• ohjaamme avun piiriin

Oikeaa tietoa, turhat pelot pois

Maksutonta, valtakunnallista, anonyymiä

• Velkalinja
puh. 0800 9 8009 
arkisin kello 10-14

• Kysy rahasta -chat
www.takuusaatio.fi
ma-to klo 12.30-15 +
ke klo 17-19

http://www.takuusaatio.fi/


Talous- ja velkaneuvonta
- oikeus.fi
Kasvokkaista palvelua ratkaisujen saamiseksi
• Maksutonta, lakisääteistä
• Oikeusaputoimistoissa, asiointipaikan voi valita itse

Talous- ja velkaneuvonta auttaa:
• velkatilanteen kartoittamisessa

• neuvotteluissa velkojien kanssa
• maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä
• tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja 

maksuohjelman laatimisessa ja tarkistamisessa

Myös Chat-

palvelu!



Toivoa, rohkaisua ja helpottavaa tietoa

• Selvitä tilanne. 
• Usein velkaongelmista on vääriä uskomuksia tai kuulopuheita
• Jokaisen tilanne on yksilöllinen
• Mahdollisuus velkojen järjestelyyn voi muuttua ajan myötä
• Velkajärjestelyn voi saada vaikka velat ajautuisivat perintään 

tai ulosottoon

Kannustus

• Ratkaisujen löytymiseen kuluu aikaa
• Konkreettiset, pienet saavutettavissa olevat tavoitteet ensin

• Ratkaisut eivät yleensä ole helppoja 
• Oma aktiivisuus ja jaksaminen ovat ratkaisevia



@takuusaatio facebook.com/takuusaatiotakuusaatio.fi

Kysymyksiä, keskustelua?

Kiitos!

Maria Rumpunen

050 501 0447

maria.rumpunen@takuusaatio.fi

taloustsempparit


