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40 tapaa ansaita ylimääräistä rahaa ja 
säästää menoissa 

 
Tiesitkö, että ylimääräisen rahan hankinta on todella helppoa? 

 
Ylimääräisen rahan hankinta saattaa tuntua sinusta hankalalta tai epämiellyttävältä. Se ei           
johdu siitä, että rahaa olisi vaikea hankkia. Syy on siinä, että et halua maksaa ylimääräisestä               
rahasta johtuvia veroja. Suomi on verojen luvattu maa. Ja vaikka tänä päivänä näyttääkin             
siltä, että verorahoilla ei Suomea nosteta ylös, olen edelleen sitä mieltä, että verorahoilla             
saadaan paljon hyvää aikaan. 
 
Voimme käyttää aikaamme nurisemiseen ja marinaan verojen suuruudesta ja         
epäreiluudesta, mutta olen sitä mieltä, että paljon rakentavampaa on keskittyä niihin           
asioihin, joihin itse voi vaikuttaa. Yksi niistä on ylimääräisen rahan hankinta. 
 
On täysin mahdollista tehdä pieniä hanttihommia palkkatyön lisäksi ja ansaita niillä 500 €             
kuukaudessa ylimääräistä rahaa. Jos lisätulo veroprosenttisi on 39 %, saat nettona           
keskimäärin 272,25 € kuukaudessa. Toki ymmärrän, että se on vähemmän kuin 500 €, mutta              
on se kuitenkin enemmän kuin jos et tekisi yhtään mitään. 272,25 € x 12 kk = 3.267,00 €.  
 
Tässä listassa on vain murto-osa niistä tavoista, joilla voit hankkia ylimääräistä passiivista tai             
aktiivista rahaa sekä säästää menoissa.  
 
Tätä listaa tärkeämpää on kuitenkin se, että lähdet itse haastamaan omaa ajatusmaailmaasi            
siitä, mikä on mahdollista. Ja muista: pienistä puroista kasvaa yllättäen suuri virta.  
 

Olet luova ihminen,  jolla on rajaton mielikuvitus.  
Hyödynnä Googlea, Pinterestiä sekä Instagramia ideoinnissa. 

 
HUOM! Ennen kuin aloitat yhdenkään ylimääräisen työn ja rahan hankkimisen tai perustat            
yritystä, selvitä tarkasti, miten uudet tulot vaikuttavat verotukseesi ja millaisia tulorajoja           
sinulla mahdollisesti on. En toivo sinulle ikäviä yllätyksiä esimerkiksi siten, että asumistukesi            
lakkautetaan, koska ansaitset kuukausittain liikaa. Ole siis tarkka ja selvitä asiat huolellisesti.  
 
Jos mahdollista, keskustele aina asiantuntijan kanssa, sen sijaan että luottaisit          
mututuntumaan. Sen lisäksi hanki lisätietoa kyseisen työn säännöistä, korvausvastuista sekä          
mahdollisista terveysvaikutuksista. Testaa uusi työ tai myytävä tuote aina itse ennen kuin            
aloitat. Myy tai edusta vain sellaisia tuotteita / palveluja, joiden takana voit itse seistä. 
 
Älä suostu kuitittomaan tai sopimuksettomaan toimeksiantoon. Pidä huoli siitä, että sinulla           
on aina (AINA) mustaa valkoisella siitä, millainen työn luonne on. Harmaa talous ei kannata. 
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1. Tee valmennusvideoita. Meillä kaikilla on tietotaitoa, josta joku on valmis          
maksamaan. Kirjoita paperille omia vahvuuksiasi sekä niitä asioita, joissa sinä olet           
hyvä; esimerkiksi osaat hyödyntää loistavasti ruokakauppojen viikkotarjouksia       
edullisten ruokien valmistuksessa tai olet keksinyt, miten voit uudelleenkäyttää         
tuikkuja koriste-esineiden teossa. 

 
Voit alussa tehdä lyhyitä 5-10 min tietoiskuja ilmaiseksi YouTubeen ja vinkata niitä            
muutamiin Facebook ryhmiin (kysy ensin lupa ylläpitäjiltä), ystävillesi tai         
työkavereilllesi. Jos videot saavat positiivista palautetta ja ihmiset haluavat oppia          
lisää, tee pilottivideo ja myy sitä edullisesti halukkaille. Saat arvokasta oppia joka            
kerta kun teet uusia videoita ja ennen pitkää saat myytyä valmennusvideoitasi           
automaattisesti - työ kun on kertaalleen jo tehty. 

 
Myös harrastuksesta voi tehdä ammatin. Moni onkin löytänyt uuden uran          
nimenomaan harrastuksen kautta. Oletko hyvä neulomaan tai virkkaamaan? Entä jos          
opettaisit ihmisille jotain erikoisempia neulomistekniikoita?  

 
2. Kirjoita kirja tai tee audiokirja. Jos sinulla on miellyttävä ääni, ota selvää, voisitko             

lukea jonkin lasten tai aikuisten kirjan äänitteeksi ja myydä sitä. Toinen vaihtoehto on             
kirjoittaa kirja itse ja äänittää se MP3-muotoon.  

 
Ihmiset ovat nykyään entistä kiireisempiä - valitettavasti. Heillä ei välttämättä ole           
aikaa lukea 200 sivuista selfhelp-kirjaa, mutta jos äänität sen, he voivat kuunnella sitä             
odottaessaan bussia tai vaikka kahvitunnilla. 
 
Mieti, mitä sellaista sinä haluaisit oppia, johon ei markkinoilla vielä ole tarjota            
ratkaisua. Opiskele ja kehitä rohkeasti oma menetelmä, kirjoita siitä kirja ja tee siitä             
lopuksi audiokirja. Jos haluat oppia e-kirjan kirjoitusta, suosittelen lämpimästi         
Digivallankumouksen E-Kirja Mastermindia. 

 
3. Myy tarpeetonta tavaraa. Käy läpi jokainen kaappi tai yksi kaappi per viikko.            

Tyhjennä kaapin sisältö olohuoneen lattialle ja lajittele tavarat neljään pinoon:          
myytäväksi, säilytykseen, roskiin ja lahjoitettavaksi. Anna hyvän kiertää. Ilmoita         
myytävistä tavaroista Tori.fi:ssä, Facebookin kirppareilla tai vie paikalliselle        
kirpputorille. Lahjoita tavaroita esimerkiksi SPR:lle, UFF:iin, seurakunnalle,       
lastensairaaloille, päiväkoteihin, perhepäivähoitajille tai kouluille. Esimerkiksi minä       
lahjoitin lasten pieneksi jääneitä luistimia ja suksia paikalliselle ala-asteelle. 

 
Yksi uusi tapa myydä käyttämätöntä tavaraa kirpparilla on tehdä niin sanottuja  
“mysteeriboxeja”. Eli otat pahvilaatikon ja laitat sen sisään käyttämättömiä tavaroita.          
Sen jälkeen suljet pahvilaatikon kannet ja kirjoitat päälle tekstin “Mysteeriboxi 10,00           
€” tai jos pahvilaatikko on iso, hinta voi olla 20,00 € tai jos pahvilaatikko on kovin                
pieni, hinnaksi voi laittaa 5,00 €.  
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On kuitenkin hyvä muistaa, että pahvilaatikossa on syytä olla kohtuullisen hyvää ja            
käyttökelpoista tavaraa yli sen arvon, jonka laatikon päälle laitat. Tällä varmistat, että            
ostaja ei pety ja ostaa sinulta jatkossakin. 

 
4. Opeta pienyrityksiä markkinoimaan. Oletko onnistunut oman yrityksesi tai        

harrastuksesi markkinoinnissa? Hyödynnä sitä tietotaitoa ja tarjoa       
markkinointipalvelua alueesi muille pienyrityksille. Keskity yhteen      
markkinointikanavaan ja vahvista osaamistasi osallistumalla silloin tällöin erilaisiin        
valmennuksiin.  

 
Tämän jälkeen testaa valmennuksessa oppimasi asiat käytännössä ja räätälöi siitä          
sinun asiakkaillesi sopiva kokonaisuus.  

 
5. Pidä pihakirppis. Jos et halua viedä kaikki tavaroita paikalliselle kirpputorille, järjestä           

pihakirppis omassa pihassa tai ota koko taloyhtiö mukaan, jos asut kerros- tai            
rivitalossa. Jos tavaraa on paljon ja haluat siitä nopeasti eroon, laita pihakirppis            
ilmoitukseen maininta “Tule hakemaan kassillinen tavaraa 10 eurolla!” Kokeilimme         
tätä vanhempien luona heidän muuttaessa omakotitalosta asunto-osakkeeseen, ja        
tavara vaihtoi omistajaa todella nopeasti. 

 
6. Pidä workshoppeja. Tykkäätkö askarrella, leipoa tai laittaa ruokaa? Järjestä         

eläkeläisille (tai lapsille tai lapsiperheille) oman taitosi mukaan workshoppeja, jotka          
kestävät muutaman tunnin. Eläkeläiset ovat ahkeria harrastajia ja löydät varmasti          
uusia innokkaita “oppilaita”, kun tarjoat ideoita aktiivisesti - pientä korvausta vastaan. 

 
7. Vuokraa kotisi, kun olet matkoilla. Oletko paljon poissa kotoa työmatkoilla? Jos talosi            

tai asuntosi on tyhjillään, majoita matkalaisia poissa ollessasi. Esimerkiksi         
karavaanarit pysähtyvät mielellään vaikka pienempäänkin kaupunkiin ajaessaan       
Suomen halki. 

 
Myös ulkomaalaiset majoittuvat nykyään entistä mieluummin kotoisasti kuin        
hotelleissa. Samaa voi kokeilla myös kesämökillä. Määrittele kesämökille        
viikkovuokra ja anna palaa! Oman kodin voi laittaa vuokralle esimerkiksi Airbnb:hen. 
 
Myös kesämökin voi vuokrata esimerkiksi Lomaovi -palvelussa. Tutustu myös         
Mökkivuokraajan käsikirjaan tästä 

 
8. Tuotteista osaamisesi. Teetkö mielelläsi käsitöitä? Oletko mestarileipoja? Tee        

muutamia leivonnaisia ja anna niitä ilmaiseksi. Kun sana leviää maukkaista          
leivonnaisistasi ja lämpimistä kintaistasi, ihmiset kysyvät, mistä tuotteita voi ostaa.          
Muista lisätä jokaisen tuotteen mukaan omat yhteystietosi.  

 
9. Tee maksuttomia oppaita ja jaa niitä ilmaiseksi esimerkiksi Facebookissa, blogissasi          

tai Instagramissa. Tee oppaista laajempia versioita ja myy niitä esimerkiksi 10,00 € -             
15,00 € / kpl. Anna aina lukijoillesi tai kuulijoillesi lisäarvoa. Testaa omat tuotteesi             
ensin pienellä markkinalla ennen kuin aloitat suuremman markkinointikampanjan. 
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Monesti kuvitellaan, että tuoteidea varastetaan tai ihmiset eivät osta maksullista          
tuotetta saatuaan osan tiedosta ilmaiseksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.          
Toki joukkoon mahtuu joskus ihmisiä, jotka ottavat kaiken ilmaisen vastaan eivätkä           
osta sen jälkeen mitään, mutta eivät he sillä tavalla parasta tietoa ja oppia saa.  
 
Sitä paitsi hyvä maine kantaa aina kauas. Kun kerrot kolme pientä kultajyvää            
lukijoillesi tai kuulijoillesi ja manitset, että he voivat oppia lisää ostamalla seuraavan            
oppaasi, mikään ei estä heitä ostamasta. Ratkaisemalla ihmisten haasteita ja          
ongelmia, auttamalla ja opettamalla heitä, saat parhaan mahdollisen tuloksen. 

 
10. Kysy läheisiltäsi, millaisia ongelmia heillä on, ratkaise ne ja tuotteista ratkaisut myös            

muille. Jos olet onnekas, eikä lähipiiristäsi löydy yhtään ratkaisematonta ongelmaa,          
käy lukemassa keskustelupalstoja.  

 
Mieti, miten jonkin ongelman voisi ratkaista yksinkertaisemmin, nopeammin tai         
helpommin. Vaikka kyseiseen ongelmaan olisi olemassa jo ratkaisu, aina on          
mahdollista keksiä jotain yksinkertaisempaa, helpompaa tai nopeampaa. Testaa        
ratkaisu aina ennen kuin myyt sitä eteenpäin. 
 

11. Myy valokuvia tai tee niistä tauluja. Valokuvaus on yksi kasvavista harrastuksista.           
Nykypäivän älypuhelimet mahdollistavat kuvaamisen missä vain milloin vain. Ota         
valokuvia, muokkaa niitä puhelimellasi maksuttomalla sovelluksella, lähetä ne        
sähköpostilla tietokoneellasi ja myy eteenpäin. Halutessasi voit kysyä, haluaako joku          
kuvastasi taulun, ja luvata tehdä siitä sellainen - sopivaa korvausta vastaan.  

 
Muun muassa Shutterstock- ja Flickr -palveluissa voit myydä omia kuviasi. 

 
12. Oletko huomannut, että jonkin yrityksen tuotteessa tai asiakaspalvelussa olisi         

parannettavaa? Keksi ongelmaan ratkaisu, joka karsii yrityksen kuluja tai tekee          
asiakkaista tyytyväisempiä. Ota yhteyttä yritykseen ja kysy, olisivatko he valmiita          
antamaan pienen korvauksen sinulle siitä, että parannat heidän palveluaan tai          
tuotettaan. Yritykset rakastavat sitä, että heidän toimintaansa voidaan tehostaa         
kuluja karsimalla. Ja tässä tapauksessa en tarkoita kuluilla henkilöstöä.  

 
13. Tiesitkö tästä verovähennyksestä? “Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen ja        

hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on          
erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta        
olennaisesti alentunut, vähennetään hänen puhtaasta ansiotulostaan kohtuullinen       
määrä, ei kuitenkaan enempää kuin 1.400,00 €. Vähennys myönnetään täysin sadoin           
euroin.” -Verohallinto → Lue myös tämä postaus       
https://www.tiiakonttinen.fi/veronmaksukyvyn-alentumisvahennys/  

 
14. Tee postikortteja. Viime jouluna metsästin joulukortteja todella pitkään. Kortteja kyllä          

löytyi, mutta olivat parin euron hintaisia kappaleelta, joten melkein jäi jo joulukortit            
postittamatta. Ota valokuvia ja teetä postikortit esimerkiksi kirjapainossa ja myy 10-15           
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nipuissa. Varmista, että tuotteilla on kysyntää ennen kuin hankit 1000 kpl           
joulukortteja. 

 
15. Auta yrittäjiä kiireen keskellä. Jos rakastat tehdä kukka-asetelmia, käy kysymässä          

paikallisista kukkakaupoista, tarvitsevatko he kiireapulaisia. Jos pystyt auttamaan        
yrittäjää niin, että yrittäjä säästää ajassa tai kuluissa, saat varmasti siitä extra työn.             
Harmaa talous ei kuitenkaan kannata.  

 
16. Toimi henkilökohtaisena assistenttina kaksi päivää viikossa. Onko Elance (nykyisin         

Upwork) sinulle tuttu? Elance on palvelu, johon kuka tahansa voi ilmoittautua ja            
myydä omaa osaamistaan yksittäisissä projekteissa - freelancerina.       
Virtuaaliassistentti on vain yksi mahdollisuus tuhansista töistä, joita Elance.comissa         
on tarjolla.  

 
Mikäli sinulla on yritys, voit myydä yrityksesi palveluja myös Elance -palvelussa.           
Kansainvälistyminen on helppoa ja varmasti osa ulkomaisista yrityksistä on kiitollinen          
saadessaan suomalaisen yhteistyökumppanin.  

 
Mukaan mahtuu kuitenkin (valitettavasti) myös epärehellisiä toimijoita, joten olethan         
tarkka toimeksiantojen eettisyydestä.  
 

17. Myy osaamistasi Fiverr.com -sivustolla. Elance’n tavoin Fiverr -palvelussa voit myydä          
omaa osaamistasi. Normaalisti projekteista veloitetaan $5, mutta myös isommat         
pakettiratkaisut ovat mahdollisia. Graafikot, kirjoittajat, suomentajat, nettisivujen       
tekijät, mainostajat ja markkinoijat ovat vain muutamia ammattilaisia, jotka voivat          
laittaa osaamistaan myyntiin. 

 
Iso osa Fiverr-palvelussa olevista ammattilaisista hakee sieltä ns. työnäytteitä. Et          
välttämättä rikastu saadessasi $5 yhdestä työstä, mutta arvokasta kokemusta ja          
erinomaisia työnäytteitä sieltä saa. Ja nehän ovat tärkeitä askeleita eteenpäin          
urallasi. 

 
18. Osta isommat hankinnat kimpassa ystävien tai sukulaisten kanssa. Toisaalta tämä          

voi tuoda eteen omanlaisia haasteita. Jos sinulla on kaveriporukka, joka tykkää           
käydä Rukalla laskettelemassa, mutta ette pääse sinne koskaan samaan aikaan          
vuodesta, jokaisen on turhaa ostaa mökkiä paikan päältä. 

 
Sen sijaan, kun ostatte mökin kimpassa ja määrittelette - ennen ostamista - milloin             
kukakin mökkiä käyttää, saatte jaettua kustannukset helposti. Sama pätee muuten          
moottoripyöriin, veneisiin sekä vaikkapa lasketteluvälineisiin. Tehkää kirjallinen       
sopimus, jonka jokainen allekirjoittaa, niin sovitut asiat pysyvät hyvin mielessä. 

 
19. Järjestä juhlia ja tilaisuuksia. Oletko hyvä organisoimaan ja järjestämään tilaisuuksia?          

Auta yrityksiä järjestelyissä. Onko sinulla hyvä verkosto? Anna verkostosi yrityksen          
käyttöön kohtuullista korvausta vastaan.  
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20. Toimi suosittelijana. Käy kysymässä paikallisilta yrityksiltä, mitä mieltä he ovat          
suosittelijasta. Esimerkiksi, onko sinun mahdollista saada jokaisesta kymmenestä        
uudesta asiakkaasta 15,00 € korvaus tai vaikka ilmaisen lounas (tuote / palvelu).            
Suosittele kuitenkin vain tuotteita ja palveluja, joita olet oikeasti itse valmis ostamaan            
ja käyttämään. 

 
21. Oletko tietoinen Buzzador-palvelusta? Buzzadorissa voit rekisteröityä      

tuotetestaajaksi. Voit valita itsellesi sopivia tuotteita, joita saat kotiin testattavaksi -           
osan itsellesi, osan ystävillesi. Sen jälkeen kerrot rehellisesti, mitä mieltä tuotteista           
olette.  

 
Perusta blogi, johon kirjoitat arvosteluja erilaisista tuotteista. Muista olla rehellinen!          
Blogia voit hyödyntää myös seuraavaan vinkkiin. 

 
22. Toimi kumppanuusmarkkinoijana. Etsi itsellesi muutamia yrittäjiä, tuotteita tai        

palveluja ja markkinoi niitä ystävillesi, sukulaisillesi tai työkavereillesi. Sinulla ei          
tarvitse olla omaa tuotevarastoa, vaan voit toimia kumppanuusmarkkinoijana (eng.         
affiliate) ilman myytäviä tuotteita. 

 
Esimerkiksi e-kirjamyynti on oivallinen tapa aloittaa kumppanuusmarkkinointi. Ostat        
itsellesi yhden e-kirjan, luet sen läpi ja kirjoitat siitä arvostelun esimerkiksi nykyiseen            
tai perustettavaan blogiin. Teet kirjailijan kanssa sopimuksen, jossa sinun linkkisi          
kautta tulleet myynnit kasvattavat sinun tulojasi. Esimerkiksi 50 % myyntiprovisio          
myydystä kirjasta on normaalia kumppanuusmarkkinoinnissa. 

 
Tällainen toiminta on helppoa, edullista ja pitkällä aikajänteellä tuottavaa, eikä sido           
omaa aikaasi tai rahaasi. 

 
23. Toimi mysteerishoppaajaana. Mysteerishoppaajan tai -asiakkaan tehtävänä on       

tarkastella yrityksen toimintaa asiakasrajapinnassa. Mysteerishoppaajaksi voit päästä       
joko ottamalla yhteyttä suoraan yritykseen tai menemällä erillisen yrityksen         
palkkalistoille.  

 
Yritykset haluavat yleensä tietää, miten asiakas kohdataan ja miten häntä palvellaan,           
miten paljon tuotteista kerrotaan ja onko asiakaspalvelija varmasti ajan tasalla          
tuotetietoudessa.  

 
Nämä ovat yrityksille tärkeitä tietoja sen vuoksi, että hyvin useasti asiakas ei            
välttämättä jätä minkäänlaista asiakaspalautetta vaan äänestää jaloillaan. Siksi        
yrityksen on hyvä tietää, missä heillä on parannettavaa. 

 
24. Kerää marjoja ja sieniä ja myy niitä. Muistat varmaan 14-vuotiaan Oscarin, joka sai             

erikoiskiitoksen itse tasavallan presidentiltä. Samalla kun ansaitset ylimääräistä        
rahaa kohotat kuntoasi ja saat liikkua raikkaassa ulkoilmassa luonnosta nauttien.  
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25. Hae avustusta säätiöstä. Suomesta löytyy paljon erilaisia säätiöitä, jotka antavat          
avustuksia niin yhdistyksille kuin yksityishenkilöille. Yhden listan säätiöistä pääset         
katsomaan tästä. Lisää löydät googlettamalla. 

 
26. Ala myyntiedustajaksi / verkostomarkkinoijaksi. Myyntiedustusta on monenlaista.       

Myös verkostomarkkinointiin mahtuu mätämunia, joten tässä asiassa on hyvä olla          
tarkkana. Yksinkertaisimmillaan tehtäväsi on myydä tuotteita B ja hankkia allesi lisää           
myyjiä C, D, E ja F. Kun allasi olevat myyjät myyvät tuotteita, saat heidän              
myynnistään pienen provision.  

 
Esimerkiksi tiedän erään henkilön, joka otti vuoden vuorotteluvapaan ja ryhtyi          
myymään Avonin kauneustuotteita. Hän teki vuoden ahkerasti töitä ja tuloksena          
nauttii tänäkin päivänä yli 4.000,00 € nettoansioista. Vuoden kuluttua hän meni           
takaisin töihin ja sai palkkaa toiset 4.000,00 €. Tällä ihmisellä oli bisnesälyä, sillä             
Avonin työ ei kuormittanut häntä kuin muutaman tunnin viikossa sen jälkeen, kun hän             
oli ensin tehnyt vuoden ahkerasti töitä.  
 
Tällaisia mahdollisuuksia löydät sinäkin esimerkiksi Avon, Oriflame, Kotigastronomi        
sekä Partylite. Mukaan pääsee yleensä pienellä summalla tai ostamalla         
aloituspakkauksen. Verkostomarkkinointia on mahdollisuus viedä myös verkkoon, jos        
kotikutsut eivät innosta. 
 

27. Pidä nyyttärit. Tämä monen suosikki – monen inhokki – ansaitsee uuden tulemisen.            
Kerätkää kerran kuussa iso porukka kokoon ja tehkää yhdessä ruokaa –           
kustannukset jakaen. Keksikää erilaisia teemoja nyyttäreiden ympärille ja vierailkaa         
toistenne kotona. Tämä luo yhteisöllisyyttä naapurustoon ja tuo iloa monelle. Voit           
kutsua vain muutamia perheitä – tai koko korttelin. Valinta on sinun. Tehkää selkeät             
säännöt kustannuksista – ja juomista. Miettikää myös, käytättekö kertakäyttöastioita         
vai tuoko jokainen omat astiansa.  

 
28. Tee vaihtokauppa. Tarvitsetko apua tapetoinnissa tai auton korjauksessa? Jos         

naapurustossa tai ystäväpiirissäsi on ammattilaisia, jotka voivat sinua auttaa, kysy          
voisitteko tehdä vaihtokaupat. Naapuri auttaa sinua tapetoinnissa ja sinä naapuria          
esimerkiksi lasten harrastuksiin viennissä.  
 
Tällaiset pienemmät vaihdokset menevät ilman verotusta, mutta kannattaa varmistaa  
isompien vaihtokauppojen mahdolliset veroseuraamukset. 

 
29. Anna lahjaksi aikaa. Etkö tiedä, mitä ostaa lahjaksi sukulaiselle, jolla on jo kaikkea?             

Sen sijaan, että ostaisit heille tavaroita, lupaa tehdä jotain heidän puolestaan. Pese            
mattoja kesällä, siivoa heidän autonsa, leivo, toimi kerran kuussa lapsenvahtina tai           
auta muutossa. Sukulaiset ja ystävät eivät tarvitse yhtään ylimääräistä kippoa ja           
kuppia, jotka kuitenkin myydään Tori.fi:ssä puolen vuoden kuluttua. Anna lahjaksi          
jotain suoraan sydämestä. 
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30. Perusta elokuvakerho. Kun ostat uusimman DVD:n kaupasta, alkuteksteissä        
sanotaan, että leffan näyttäminen ja vuokraaminen muualla kuin kotona on kiellettyä.           
Mutta elokuvayhtiö ei tiedä, kuinka monta perheenjäsentä perheeseesi kuuluu. Kutsu          
ystäviä leffa-iltaan, arvostelkaa leffa katsomisen jälkeen ja kirjoittakaa siitä vaikka          
postaus blogiin. Jos elokuvakerhossa on viisi perhettä, pääset katsomaan 5 elokuvaa           
1 hinnalla. Yritäppä samaa leffateatterissa.  

 
31. Vuokraa tai vaihda videopelejä. Lapset ovat varsinaisia pelisyöppöjä. Ostat uuden          

44,90 € maksavan pelin, jota lapsesi pelaa yhden viikonlopun. Kun sunnuntai-ilta           
koittaa, lapsi ilmoittaa, että peli on läpäisty, minkä jälkeen hän alkaa kinuamaan uutta             
peliä. Tehkää kaveriporukassa pelirinki, jossa vaihdatte pelejä keskenään. Jokainen         
on tyytyväinen – lapsesi saa uuden pelin ja sinä säästät selvää rahaa.  

 
32. Pyydä parempi tarjous. Tämän voit tehdä melkein missä tahansa: kun “uhkaat” lähteä            

kilpailijalle, nykyinen yhtiö antaa sinulle edullisen tarjouksen, jotta pysyisit         
asiakkaana. Mutta tämä kikka toimii vain, jos olet hyvä ja kannattava asiakas ja olet              
hoitanut asiasi hyvin. Asiakas tietää aina lisää tuloja yrityksen kassaan, joten jos            
yksikin asiakas on lähdössä, yritykset tekevät mielellään uuden tarjouksen.  

 
33. Suunnittele ostokset vuodeksi eteenpäin. On elokuun ensimmäinen päivä ja tajuat,          

että koulu alkaa aivan kohta. Keräät lapset autoon ja suunnistatte suurimpaan           
tavarataloon jonka löydätte. Ostatte uudet vaatteet, kynät, reput, kengät, vihot kaiken           
mahdollisen, jota pikku Liisa ja Matti koulussa tarvitsevat. Ja kun koulut alkavat –             
PAM – samat tuotteet ovat -30 % alennuksella.  

 
Kun menet kauppaan ja hyllyt ovat ”melkein” tyhjät, älä huoli. Ei tavara kaupasta             
lopu. Sitä tulee jatkuvalla syötöllä lisää. Jos näet talvella alennuksessa lapsellesi           
sopivat kumpparit ja tiedät, että ne sopivat lapsellesi vuoden kuluttua, osta ne ja             
säästät monta kymppiä. Vaikka lapset ovatkin kasvussaan erilaisia, vanhempana         
osaat suurin piirtein arvioida, minkä kokoisia vaatteita ja kenkiä lapsesi käyttää           
vuoden kuluttua. Suunnittele – ja säästä rahaa. Pidä kalenterissasi tai jääkaapin           
ovessa listaa, mitä tuotteita puuttuu tai mikä on loppumassa. Kun seuraavan kerran            
näet tuotteen alennuksessa, osta se.  
 
Älä kuitenkaan sorru “Osta 3 maksa 2” tarjouksiin, ellet ole täysin 100 % varma, että               
tarvitset kyseiset kolme tuotetta. Et säästä rahaa sillä, että maksat tuotteista joita et             
edes käytä. Älä osta varastoon “Ehkä tarvitsen tätä vuoden kuluttua.” Oston jälkeen            
laitat tavaran kaappiin tai viet varastoon ja unohdat sen. Parin vuoden kuluttua tavara             
meneekin suoraan roskiin.  
 
Tiesitkö muuten, että suurin osa “Made in China” tuotteista on saatavilla murto-osalla            
hinnasta AliExpress verkkokaupasta? Tuotteiden tulo Suomeen kestää 3-6 viikkoa,         
mutta jos ehdottomasti haluat Nicer Dicerin, tilaa se edullisemmin AliExpressistä. 

 
34. Osta mahdollisimman vähän vaatteita ja leluja. Suomesta tuskin löytyy kovin monta           

perhettä, joka ei olisi pakannut ullakolleen tai varastoon lähes käyttämättömiä          
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lastenvaatteita ja -leluja. Tulee synttäri-, nimppari- ja joululahjaa mummeilta, ukeilta,          
ystäviltä, kummeilta ja kummin kaimoilta. Ja kohta ette enää tiedä, mihin kaikki            
tavarat pitäisi laittaa.  

 
Sen sijaan että ostaisitte isomman kodin suuremmalle määrälle tavaraa, pyytäkää          
jotain oikeasti tarpeellista – esimerkiksi että isovanhemmat maksavat lapsen         
sairaskuluvakuutuksen ja kummit maksavat yhteisesti lapsen harrastusmaksun.       
Hillitkää kulutushysteriaa. Sitä paitsi on tieteellisesti todistettu, että liiallinen lelujen          
määrä aktivoi lasta liikaa, jolloin tuloksena voi olla esimerkiksi ADHD.  

 
35. Kun lapset kasvavat, vaatteiden määrä lisääntyy hurjaa tahtia. Kolmen kuukauden          

välein lapsen vaatekaappi on pullollaan vaatteita, jotka ovat jo jääneet pieneksi. Sen            
sijaan, että veisit vaatteita kerran kuussa kirpparille tai saisit harmaita hiuksia           
kirpputoripöydän epäsiisteydestä, lahjoita pieneksi jääneet vaatteet naapurillesi,       
ystävällesi tai sukulaisellesi.  

 
Tai perustakaa vaatteiden kierrätysrinki, jolloin jokainen antaa vuorollaan eteenpäin         
pieneksi jääneitä vaatteita. Sopikaa, että jokainen antaa 4 housut, 4 t-paitaa, 4            
pitkähihaista paitaa ja yhden ulkopuvun, niin jokainen saa tasapuolisesti jotain. Jos           
osa vaatteista jää lahjoittamatta, vie ne sen jälkeen SPR:lle tai UFF:lle. 
 

36. Tee mehut ja hillot itse. Jos lapset tykkäävät juoda mehuja, mehustakaa itse            
mansikoita, omenoita, mustikoita tai puolukoita. Litrahinta on todella edullinen ja          
saatte juoda koko talven terveellistä mehua. Jälleen kiittää niin lompakko kuin           
terveyskin! Jos mehua tai hilloa tulee yli omien tarpeiden, myy loput ystävillesi tai             
työkavereillesi.  

 
37. Suunnittele ruokalistat sykleittäin. Itse olen tehnyt meidän perheelle 4 viikon          

ruokalistan. Säästän aikaa, hermoja ja rahaa joka kerta kun menen kauppaan.           
Listalta on myös helppo poimia ruuat, joita valmistaa kun raaka-aineet ovat           
tarjouksessa. Vanha viisaus on, että mene ruokakauppaan kylläisenä ja listan          
kanssa. Vaikka se kuulostaakin tylsältä, se toimii. Mieti, montako kertaa olet           
ihmetellyt ostettujen tuotteiden määrää purkaessasi kauppakasseja. Pahimmillaan       
huomaat tämän, kun laitat ruokaa biojäteastiaan. Jos joudut heittämään paljon          
ruokaa roskiin, karsi ostoksiasi.  
 

38. Pidä lihaton maanantai. Yleensä liha on kallein kotiruuan raaka-aine. Leikkaa          
budjettia leikkaamatta kotiruuan makua ja ilmoita perheellesi juhlallisesti, että tästä          
lähtien maanantait (tai perjantait) ovat lihattomia! Punaisen lihan terveysvaikutuksista         
on kiistelty vuosia, mutta itse tiedän, että nivelkivut pahenevat mitä enemmän possun            
lihaa syön. Voi siis olla, että leikkaamalla lihansyöntiä et ainoastaan säästä rahaa            
vaan lisäät elinvuosiasi.  

 
39. Käy kunnallisella hammaslääkärillä. Itse jouduin käymään kolme kertaa viikon sisällä          

hammaslääkärillä viime syksynä. Kun yksityisellä hammaslääkärillä käynti olisi        
maksanut 150,00 €/käynti, kunnallisella hammaslääkärillä maksoin 150,00 € / 3          
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käyntiä. Asutko yliopistokaupungissa? Käy kysymässä yliopistolta, onko sinun        
mahdollista käydä oppilaiden luona tarkistuttamassa hampaat. Oppilaat saavat hyvää         
opetusta ja sinä edullisen tarkastuksen. Hyödynnä tätä ideaa myös mm. kampaaja-,           
parturi- sekä hierontakäynneillä. 

 
40. Kilpailuta mutta ole varovainen. On hyvä välillä kilpailuttaa puhelin-, sähkö-,          

vakuutus- ja pankkipalveluja. Mutta älä haksahda joka kerta halpaan hintaan.          
Halvempi hinta kompensoituu joskus huonommilla ehdoilla, joten vertaa hinnan         
lisäksi myös ehtoja (ja yleensä palveluja).  

 
Toinen vaihtoehto voi olla, että halpa hinta on voimassa vain määrätyn ajan.            
Esimerkiksi pankkimaailmassa on normaalia, että asiakas “houkutellaan” sisään        
edullisella marginaalilla, joka on voimassa vain 3-6 kuukautta. Tämän jälkeen          
marginaali tuplaantuu.  

 
 
40 erilaista tapaa ansaita ylimääräistä rahaa ja säästää menoissa. Wuhuu! Mutta           
parhaatkaan ideat eivät toimi, ellet ota konkreettisia askeleita kohti niiden toteuttamista. 
 
Heräsikö oppaasta kysymyksiä? Voit lähettää minulle sähköpostia milloin vain osoitteella          
tiia@tiiakonttinen.fi. 
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