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PUHUTAAN RAHASTA

Tervetuloa keskustelemaan 
lapsiperheen taloudesta!

• Vauvan mukana tulevat 
muutokset taloudessa

• Miten suunnitella ja 
ennakoida perheen menoja 
ja tuloja ja taloutta 
ylipäätään?

• Millaisia säästövinkkejä 
vauva-arkeen?



PUHUTAAN RAHASTA

• Talousasiat koskettavat kaikkia

• Taloussuunnittelu sopii kaikille

• Aina ajankohtaista – erityisesti silloin kuin elämäntilanne 

muuttuu esimerkiksi lasten myötä

• Yhden vanhemman perheissä taloustilanne erityisen 

haavoittuva

• Raha-asioista kannattaa puhua avoimesti perheessä

• Tulevista muutoksista puhuminen etukäteen on tehokas tapa 

välttää monia erimielisyyksiä



YHTEISET PELISÄÄNNÖT

• Onko pariskunnalla 
käytössä omat tilit vai 
yhteinen tili? Onko 
kummallakin omat rahat 
vai yhteiset rahat? 

• Kuka hoitaa mitkäkin 
menot?

• Mitkä ovat minulle ja 
meidän perheelle tärkeitä 
hankintoja? Mihin meillä 
on varaa? 



SUUNNITTELUA JA 

ENNAKOINTIA

• Budjetti avuksi

• Mihin rahaa kuluu ja 
minkä verran?

• Marttojen talouslomake ja 
Penno.fi avuksi menojen 
seurantaan

• Onko menoissa jotain, 
mistä voisin säästää?

• Vauvan kanssa myös 

yllättäviin menoihin on 

tärkeää varautua – varaa 

yllätyksille erillinen 

lohko säästöistä –

vararahasto

• Millaisia vakuutuksia 

ennakointiin on tarjolla?

http://www.martat.fi/rahat/talouden-suunnittelu/
http://www.penno.fi/


VINKKEJÄ ARKEEN

Hankinnat:

• Monia tarpeita vauvan ja 
lapsen myötä

• Listaa ensin 
välttämättömyydet

• Tavarat kiertoon

• Kirpputorit

• Lainaaminen



VINKKEJÄ ARKEEN

Ruoka:

• Itse tehty vauvanruoka on 
edullisempaa kuin kaupan 
valmissoseet

• Tee isompia määriä 
kerralla: sarjatyö ja 
pakastaminen hyviä tapoja 
sujuvoittaa arkea

• Samasta padasta ruokaa 
koko perheelle



LAPSET MUKAAN OPPIMAAN

• Vanhempien 
rahankäyttötavat vaikuttavat 
lasten ja nuorten 
rahankäyttötottumuksiin

• Järkevää rahankäyttöä 
opetetaan omalla esimerkillä 

• Rahasta on hyvä puhua –
tärkeää on, mihin sävyyn siitä 
puhutaan 

• Lapset mukaan oppimaan –
iän mukaan vastuuta

(Marttojen ja LähiTapiolan tutkimus 2016)



APUA TARJOLLA

• Rahavaikeuksien kanssa ei 
tarvitse jäädä yksin

• Apua tarjolla esimerkiksi:

• Kuntien talous- ja 
velkaneuvonta

• Lisätietoa

• Takuu-Säätiön 
• Velkalinja -neuvontanumero
• Kysy rahasta –chat
• Lisätietoa

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/talous--ja-velkaneuvojat/
http://www.takuu-saatio.fi/palvelumme/velkalinja-ja-chat-neuvonta


PUHUTAAN RAHASTA

• Talousasioista kannattaa 
puhua

• Seuraa, suunnittele ja 
ennakoi

• Omia tottumuksia on 
hyvä pohtia

• Lapset ovat innokkaita 
oppimaan jo nuorina



LISÄTIETOA

• Marttojen nettisivuilla 
www.martat.fi lisää tietoa 
myös talousasioista!

• Facebook: Martat vinkkaa

• Twitter:
• @Marttaliitto
• @lapsiperhearki

• Youtube: MartatTV

• Instagram: marttailu

http://www.martat.fi/
https://www.facebook.com/martatvinkkaa/
https://twitter.com/Marttaliitto
https://twitter.com/lapsiperhearki
https://www.youtube.com/MartatTV
https://www.instagram.com/marttailu/


KIITOS


