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Peaaegu kõik seisavad aeg-ajalt silmitsi 
finantsprobleemidega. Kui töökoht vahetub, auto läheb 
katki ja lapsed alustavad uute trennidega, võid hakata 
muretsema, kuidas sa kõik need kulud katta suudad. Väga 
paljud inimesed vaatavad oma kulusid ja mõtlevad, kuidas 
selles finantstormis ellu jääda. Õnneks jäävad kasulikud 
finantspõhimõtted hoolimata sinu elus või 
maailmamajanduses toimuvast samaks.

Kui sa muretsed rahaasjadega hakkama saamise pärast, siis siin on viis lihtsat 
põhimõtet, mis võivad aidata sul saavutada finantsrahu.

Tee kindlaks oma prioriteedid
Esimene samm finantsolukorra parandamiseks on analüüsida oma igapäevaseid 

kulutamisharjumusi. See aitab sul paremini mõista, kuhu su raha läheb. 
Tõenäoliselt märkad sa, kuidas väikesed ostud, nagu väljas lõunatamine või 
meelelahutuspakettide tellimused, võivad nädalate või kuude jooksul kuhjuda.

Üks võimalus oma kulutamisharjumuste jälgimiseks on osta asju, mis ei ole 
püsikulud, ainult sularahaga. Selleks võta pangast välja summa, mida sul enda arvates 
nädalaks vaja läheb. Tänu sellele ei saa sa kulutada rohkem raha kui välja võtsid ning 
väldid kiusatust halvendada oma finantsseisu asjade pärast, mida sa võib-olla ei vajagi. 
Nädala lõpus vaata üle, millele sa raha kulutasid, ja võrdle seda mõne nädalaga, kus sul 
piirangud puudusid. Sind võivad üllatada kõik need ostud, mida sa vältisid!

Kaalu lisatuluallika hankimist
Üks parimaid viise oma kontoseisu turgutamiseks on hankida endale 

lisatuluallikas. See ei pruugi küll kõigi jaoks sobida, kuid see kiirendab raha 
säästmise ja võlgade tasumise protsessi. Kui sul on võimalik hankida endale 
lisatuluallikas, siis kodus töötades raha teenimiseks leidub tegelikult palju 
võimalusi.

Kas sa oled hea suhtleja ja suudad sõlmida tugevaid suhteid? Kas sa hoolid 
inimeste tervisest ja heaolust? Kas sa oled oodanud võimalust, mis võimaldab sul 
oma ajakava ise paika panna ja sissetulekut kasvatada? Kaalu kõiki sulle 
saadaolevaid võimalusi ning seejärel koosta nimekiri nende plussidest ja 
miinustest, et selgitada välja parim lahendus. Sa võid avastada, et alustada on 
lihtsam kui arvasid.
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Liida kokku oma võlad
Enamik meist on võtnud tarbimislaene, mida me üritame ära maksta. Kuigi 

eraldivõetuna võivad need olla väikesed, võib summa kiiresti suureks paisuda ja 
meid koormata, pärssides finantsteekonnal tehtud edusamme. Kaalu oma 
võlasummade liitmist, et vähendada laekuvate arvete arvu.

See põhimõte on lihtne. Kõigepealt tee kindlaks, milline on sinu kõige väiksem 
võlg, olgu selleks siis mõni meditsiiniarve, toidupoe krediitkaart või autoliising. 
Maksa iga kuu seda võlga tagasi nii palju kui suudad, kuni see on ära makstud. Siis 
võta selleks iga kuu kulunud summa ja maksa sellega järgnevatel kuudel ära 
järgmine väikseim võlg. Peagi on ka see makstud ja sa võid protsessi jätkata seni, 
kuni suudad teha suuremaid makseid ka suurte võlgade tasumiseks, nagu kodulaen. 
Kui väiksemad võlad on makstud, võid kulutada osa sellest rahast teistesse 
finantsvõimalustesse investeerimiseks, näiteks koduse äri käivitamiseks, et oma 
lisatulu suurendada.

Kogu endale mustade päevade fond
Me kõik teame, et mustadeks päevadeks peaks raha kõrvale panema, aga kui 

paljud meist seda tegelikult teevad? Meil võivad küll olla head kavatsused, kuid 
ootamatud kulud nagu autoremont või terviseprobleemid kipuvad meie eesmärke 
edasi lükkama. Nende üllatusarvete maksmiseks ja kõrgete intressidega laenude 
vältimiseks kogu raha fondi, mis aitab sul hädaolukordi muretult üle elada.

Eduka mustade päevade fondi kogumiseks toimi järgmiselt. Kõigepealt seadista 
sellesse palgapäeval raha kandmine automaatseks. Sa võid osa oma regulaarsest 
palgast otse fondi suunata. See summa ei pea olema suur; oluline on hoopis 
järjepidevus. Kodusest ärist saadav lisatulu aitab sul seda fondi palju kiiremini täita 
kui ainult regulaarse palga puhul. Seejärel on oluline, et sa kasutaksid seda raha 
ainult hädaolukorras. Püüa end tagasi hoida, sest see võib sind päästa suurtest 
finantsprobleemidest ja edule aluse panna.

Kirjuta see üles
Paljud elavad kuust kuusse ilma, et neil oleks oma raha osas mingeid tegelikke 

eesmärke. Kui meil tekib lisaraha, siis me ka kulutame rohkem, ning kui leiame end 
kitsikuses, siis oleme säästlikumad. Ent kindel eesmärk aitab sul rahalises mõttes 
õiges suunas liikuda. Selleks kirjuta üles oma eesmärgid ja aruta neid oma 
lähedastega, et kõik oleksid eesmärkidele pühendunud. Seejärel püüa neid ellu viia.
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Kui unistad välismaareisist, siis kirjuta üles plaan, kuidas sa saaksid selle ellu 
viia. Seejärel aseta meeldetuletusi kohtadesse, kus sa neid sageli näed, et eesmärgid 
oleksid sul alati silme ees. Oma plaani täitmiseks pea edusammude üle ka arvet.

Kui sul ei õnnestu finantseesmärke saavutada, on sul kaks võimalust: sa võid 
proovida ebavajalikke kulusid kärpida või leida viisi, kuidas lisaraha teenida. Isegi 
tagasihoidlikult eduka kõrvaläriga on võimalik tegeleda oma kodunt väheste 
kuludega ning teenida igas kuus lisatulu, mis aitab sul jõuda lähemale tõelise 
finantsrahu saavutamisele.
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Mõistlikud finantspõhimõtted algavad distsipliinist. 
Eksperdid teavad, kuhu nende raha läheb, ning nad 
investeerivad oma edusse. Nad tegutsevad oma 
finantstervise hoidmiseks aktiivselt. Kui sa vähendad võlgu ja 
keskendud sellele, mida sa soovid saavutada, võid alustada 
teekonda tõelise sõltumatuse suunas.

Kyäni on aidanud tuhandetel inimestel üle maailma teha häid finantsotsuseid, 
teenida lisatulu, toetada oma tervist ja õppida uusi ärioskusi, mis aitavad neid 
kõigis eluvaldkondades. 




