
TALOUDELLINEN 
HYVINVOINTI

M I T Ä  S I N Ä  T A H D O T  T U L E V A I S U U D E L T A S I ?
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Säästöpankki -
materiaalia nuorille 
hyödynnettäväksi:

Raha-asiat voivat olla välillä hämmentäviä ja siksi me 

olemme apunasi. Kokosimme listan sinulle hyödyllisistä 

pankkipalveluista ja vinkeistä, joiden avulla pääset 

itsenäisen elämän alkuun. 

Tässä osiossa olevat asiat ovat osin mahdollisia vasta 

täysi-ikäisille, mutta sisältö on kuitenkin yleisesti hyvää 

talouskasvatuksellista materiaalia.

• www.saastopankki.fi/nuoret

http://www.saastopankki.fi/nuoret


5 Vinkkiä säästämiseen

Tiesitkö, että säästäminen voi tehdä onnelliseksi? 
Kuluttaminen ja uusien tavaroiden ostelu tuottaa kivan 
tunteen hetkeksi, mutta säästäminen lisää 
onnellisuuden tunnetta pitkällä tähtäimellä. 
Säästäminen luo turvaa ja mahdollisuuksia, ja siksi 
säästäminen kannattaa aloittaa jo nuorena.

• https://www.youtube.com/watch?v=WMzBbFkiGFI&
t=2s

5 TIPS FÖR SPARANDET

Visste du att sparandet kan göra dig lycklig? Att
konsumera och köpa nya saker ger en trevlig känsla en 
stund, men att spara ökar lyckokänslan på lång sikt. 
Sparandet ger trygghet och möjligheter, och därför
lönar det sig att börja spara redan som ung.

• https://www.youtube.com/watch?v=5sMLf2eQHOg
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https://www.youtube.com/watch?v=WMzBbFkiGFI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5sMLf2eQHOg


Budjetointi

Näin saat rahasi riittämään Tuntuuko siltä, että rahat häviävät 
tililtä yhtä nopeasti, kun ne ilmestyvät sinne? Oletko koskaan 
laskenut, kuinka paljon rahaa menee pieniin ostoksiin? Jos 
kuulostaa tutulta, kannattaa aloittaa tulojen ja menojen 
aktiivinen seuraaminen, eli budjetointi. Laadi siis budjetti ja 
lähde seuramaan menojasi, ja miten pysyt budjetissa.

• https://www.youtube.com/watch?v=0EH9BTQ4KwA

Lataa itsellesi excelmuotoinen budjettilaskuri:

• https://www.saastopankki.fi/budjettilaskuri

BUDGETERING | Så får du pengarna att räcka Känns det som
om pengarna försvinner från kontot lika snabbt som de dyker
upp? Har du någon gång räknat hur mycket pengar som går åt
till små inköp? Om det låter bekant lönar det sig att aktivt börja
följa upp inkomster och utgifter, alltså börja budgetera. Gör
upp en budget och börja följa upp dina utgifter och hur du 
håller budgeten.

• https://www.youtube.com/watch?v=bH1pFMVFqDI
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https://www.youtube.com/watch?v=0EH9BTQ4KwA
https://www.saastopankki.fi/budjettilaskuri
https://www.youtube.com/watch?v=bH1pFMVFqDI


Maksuhäiriömerkintä

Mitä jos lasku jää maksamatta? Maksamatta jäänyt 

puhelinlasku, vuokra tai pikavippi. Maksuhäiriömerkintä 

luottotiedoissa on ikävä seuraus maksamattomista 

laskuista ja voi vaikeuttaa monia arkielämäsi asioita.

• https://www.youtube.com/watch?v=I50ZxZCsdWQ

BETALNINGSANMÄRKNING | Vad händer om

räkningarna blir obetalda? En telefonräkning, en hyra

eller ett snabblån som du inte betalat. En 

betalningsanmärkning i kredituppgifterna är en otrevlig

följd av obetalda räkningar och kan försvåra många

saker i din vardag.

• https://www.youtube.com/watch?v=NnPxdEM1YEY
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https://www.youtube.com/watch?v=I50ZxZCsdWQ
https://www.youtube.com/watch?v=NnPxdEM1YEY


Seuraa tiliä 
Tiktokissa

Ota  seurantaan Tiktok -tili:

Säästöpankin Talousvalmentaja

• Opit raha-asioita helposti ja nopeasti

• Kuulet vinkkejä talouteen

• Mukana myös vaikuttajia ja heidän 
tavoitteitaan
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