
Autamme ihmisiä 
ottamaan oman 
talouden haltuun.

Maksutonta 
neuvontaa

Velkalinja 

puh. 0800 9 8009

Kysy rahasta -chat
takuusaatio.fi

takuusaatio.fi

TalousTsempparit kannustavat  
puhumaan rahasta

Järjestämme TalousTsemppari -tilaisuuksia  

vapaaehtoisille, vertaisille ja ammattilaisille, 

jotka kohtaavat haavoittuvassa tilanteessa  

olevia ihmisiä. Tilaisuudet antavat valmiuksia 

ottaa raha-asiat puheeksi ja ohjata ihmisiä 

eteenpäin oikean avun piiriin. 

Takuusäätiö edistää kansalaisten 
taloudellista selviytymistä

Vaikutamme lainsäädäntöön ja muihin 

yhteiskunnan rakenteisiin, jotta ne tukevat

ihmisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, 

hallittua luotonkäyttöä sekä ehkäisevät syviin 

velkakierteisiin ajautumista. 

Lisäksi kehitämme välineitä ja malleja, jotka 

lisäävät ihmisten oman talouden hallintaa ja 

tukevat velkojen järjestelemistä. 

Olemme valtakunnallinen sosiaalialan järjestö  

ja toimimme pääasiassa Veikkauksen tuella. 

http://www.takuusaatio.fi
http://www.takuusaatio.fi


Rahavaikeudet ovat yleisiä.  
Autamme ihmisiä ennakoi- 
maan ja välttämään niitä. 
Lisäksi tarjoamme ratkaisuja 
velkavaikeuksiin joutuneille 
ihmisille.
 
Kaikki palvelumme ovat 
maksuttomia ja valta- 
kunnallisia.

Neuvontaa Velkalinjalla ja 
Kysy rahasta -chatissa

Meille voi soittaa maksutta Velkalinjaan,  

puh. 0800 9 8009 tai ottaa yhteyttä  

Kysy rahasta -chatiin, joka löytyy 

nettisivuiltamme. Keskustelut ovat 

luottamuksellisia, eikä nimeään 

tarvitse kertoa.

Autamme hahmottamaan rahatilannetta 

ja meiltä voi kysyä esimerkiksi laskujen  

maksamisesta, perinnästä, maksuhäiriö- 

merkinnöistä sekä erilaisista ratkaisu-

keinoista. 

Takaus katkaisee velkakierteen
 
Yhden lainan hoitaminen on helpompaa 

ja edullisempaa kuin monen eri velan. 

Myönnämme takauksia pankista nostettaviin 

järjestelylainoihin. Lainalla yhdistetään kaikki 

vakuudettomat velat, pikalainat ja rästilaskut 

yhdeksi lainaksi. 

Lähes joka 
kymmenennellä aikuisella 
on maksuhäiriömerkintä.

Pienlaina arjen tarpeisiin

Takuusäätiön pienlainalla voi rahoittaa pienen 

ostoksen tai menon. Lainaa voi hakea  

esimerkiksi kodinkoneisiin, takuuvuokraan, 

huonekaluihin tai auton korjaamiseen. 

penno.fi – askel tasapainoisempaan 
talouteen

Penno on netissä toimiva palvelu, jolla voi  

seurata rahankäyttöä arjessa tai säästää  

unelmaan. Pennoon kirjatut tulot ja menot 

näyttävät, mihin rahat riittävät ja ohjaavat  

tietoisempiin valintoihin.

takuusaatio.fi – raha-asioiden  
tieto- ja taitopankki

• tietoa palveluistamme

• ideoita raha-asioiden hoitamiseen  

erilaisissa elämäntilanteissa

• välineitä, joilla pysyt raha-asioiden tasalla

• testejä, joilla saat kuvan oman taloutesi 

tilasta

• tietoa maksuhäiriömerkinnästä, ulosotosta 

ja velkojen järjestelykeinoista

Neljä kymmenestä 
aikuisesta ei ole varautunut 

yllättäviin menoihin. 

http://www.takuusaatio.fi

