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JOHDANTO : Pienillä budjeteilla suuria matkoja

Kirjan tausta ja tavoite

Reissupolte kuumottaa, mutta pankkitilin saldon tarkistus antaa realismin läpsyn 
poskelle.Tuntuuko, että on matkoihin on hankala säästää tai sitten kun reissuun 
pääsee niin paikanpäällä kuuluu helposti sievoisia summia rahaa? Vai haluaisitko oppia 
matkustamaan vielä tarkemmalla budjetilla ja oppia uusia tapoja välttää turhia kuluja? 
Moni vaellusvietin puraisemista tahtoisi matkustaa paljon enemmänkin, mutta kokee 
matkustamisen olevan rahasta kiinni ja siksi liian harvinaista herkkua.

Raha matkustamisen mahdollistajana ja toisaalta sen puute reissujen esteenä, 
on hyvin syvälle iskostunut mielleyhtymä. Vaikka tiedämme, että reissaamista voi 
harjoittaa monenlaisilla budjeteilla, jotenkin meissä on sisäänrakennettuna ajatus, että 
matkustaakseen tarvitsee käyttöönsä paljon rahaa, ainakin enemmän kuin kotona 
ollessaan. Tämä on yksi niistä myyteistä, joita tässä kirjassa haluan kyseenalaistaa ja 
kumota. 

Toinen myytti on se, että budjettitietoinen matkustelu olisi vaivalloista ja 
epämukavaa kurjistelua. Ja sellaistahan sen ei missään nimessä tarvitse olla. Tai 
että budjettimatkailu kuuluu vain tiettyyn ikään. No way. Tässä oppaassa pyrinkin 
muuttamaan tällaisia uskomuksia, sekä osoittamaan, että on mahdollista nähdä 
maailmaa samalla rahalla tai paljon vähemmälläkin, kuin mikä kuluu pakollisen arjen 
pyörittämiseen kotona ollessa. 

Itse olen elävä esimerkki siitä, miten on mahdollista matkustaa budjettitietoisesti ilman 
kurjuutta ja pieniä nautintoja myöskään unohtamatta. Simppelillä elämäntavalla ja 
sopeutuvalla asenteella saa kulut puristettua tarvittaessa hyvinkin pieneen, mikä on 
hyödyksi, kun tavoitteena on voida elää suurin osa vuodesta maailmalla. 
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Olen vuosien varrella käynyt läpi todella tarkan euron matkat ja sitten vähän väljemmän 
budjetin reissut, useimmiten reissuni ovat jotain tältä väliltä. Yhteistä on ollut se, että 
kaikista matkoistani olen budjetista riippumatta nauttinut erittäin paljon. Reissujen 
onnistumiseen ovat vaikuttaneet yleensä ihan muut asiat kuin budjetin väljyys tai 
tiukkuus. 

Minulta usein kysytäänkin, miten voin matkustaa niin paljon, kuinka minulla varaa? 
Hieman ihmettelen näitä kysymyksiä. Totuus kun on se, että Suomessa kotona 
normaali elämää elellen rahaa kuluu vähintään yhtä paljon ja usein paljon enemmänkin 
kuin edullisissa maanosissa reissatessa ja oleskellessa. Jo pelkästään asumiskuluissa 
voi Suomeen verrattuna säästää n. 50% pitkillä reissuilla. Itse olen valinnut ihan 
tietoisesti sijoittaa rahojani matkusteluun mieluummin kuin vaikka tavaroiden 
hankkimiseen tai muuhun kuluttamiseen. Kyseessä on siis pitkälti tietoinen päätös ja 
valinta asettaa vapaus matkustella muun kuluttamisen edelle.

Omassa taloudessani “ylimääräinen” tai jostain muusta nipistetty raha on käytetty 
pitkälti aina reissaamiseen. Alkaen ammoisista vuosista, kun opintotuesta säästin pieni 
siivu kerrallaan, että vuoden tai parin välein pääsi opiskeluaikoinakin aurinkolomalle. 
Sille halvimmalle viikon pakettimatkalle, mutta kuitenkin. Kaikesta muusta oli valmis 
tinkimään, kunhan reissuun pääsi. 

Euroopan ulkopuolelle suuntautuneet reppureissut aloitin 2006 ja siitä asti vuosittaisten 
reissuviikkojen ja -kuukausien määrä kaukomailla on jatkuvasti lisääntynyt. Muutama 
vuosi sitten tein päätöksen luopua työpaikastani ja kohtuu hyvästä tulotasosta, jotta 
voisin elää yhä vapaampaa ja matkustelevampaa elämää. Kun tulotaso tipahti tämän 
elämänmuutoksen myötä, olenkin päässyt hiomaan entisestään budjettimatkaamisen 
taitojani ja avaamaan silmiäni uusille mahdollisuuksille pärjätä maailmalla hyvinkin 
kevyillä reissukassoilla. Voidakseni matkustaa enemmän, olen opetellut taitoja pärjätä 
vähemmällä. Niitä taitoja jaan tässä oppaassa.

Vaikka puolihuolimattomasta rahankäytöstä on pitkälti tullut luovuttua, se ei ole 
tarkoittanut, että olisin menettänyt mitään. Ainakaan mitään sellaista, joka olisi ollut 
merkittävämpää kuin se, mitä olen saanut tilalle. 
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Reissutyylini vain on muuntunut koko ajan taloudellisesti harkitsevampaan, 
tiedostavampaan ja hallitumpaan suuntaan. Lomamatkat ovat samalla muuttuneet 
elämäntapareissailuksi ja maailmalla elämiseen, mikä vaikuttaa toki matkabudjettiini.

Mielestäni tietämättömyydestä ja taitamattomuudesta  (joskus piittaamattomuudestakin) 
johtuva tarpeeton rahankäyttö reissuja varatessa tai matkalla oltaessa, nyt vaan on 
hölmöä. Miksi hassata reissurahat menemään viikossa, jos vähän suunnittelemalla ja 
vertailemalla voi samalla rahalla matkustaa neljäkin viikkoa? Etenkin, jos tämä ei ole 
tarkoituksellista. Toisten reissaajien osalta taloustietoiseen matkailuun pätee vähän 
sama kaava kuin laihduttamiseen tai terveisiin elämäntapoihin, eli periaatteessa 
tiedetään kyllä kuinka se tapahtuu, mutta jotenkin tietoutta on vain hankala viedä 
käytäntöön, ollaan ehkä kiireisiä tai ei jakseta panostaa vaivannäköön, mitä säästöjen 
hankkiminen niin ennen matkaa kuin sen aikana vaatii.

Oppaan nimellä “Nippu kuntoon” en viittaa mihinkään ylimieliseen suhtautumiseen 
rahaan. Tiedät varmaankin ihmistyypin, jonka ei tarvitse koskaan laskea eurojaan tai 
etsiä säästöjä, koska heillä “nippu on kunnossa”. Tässä oppaassa nipun kuntoon 
laittaminen ja kunnossapitäminen viittaavat omien rahojen arvostavaan käyttöön 
ja siihen, että tietoisesti kehitetään sellaisia taitoja ja rahankäyttöasennetta, jotka 
mahdollistavat omien unelmien, kuten matkojen, toteuttamisen. 

Näkemykseni on, että intohimoisen reissaajan tai sellaiseksi aikovan kannattaa 
ehdottomasti vahvistaa taloustietoista osaamista ja omaksua tekniikoita, jotka 
mahdollistavat hänelle enemmän elämää tien päällä. Olen kirjoitellut aiheesta 
runsaasti blogiini ja keväällä 2016 päätin, että teen aiheesta ihan kunnollisen oppaan. 
Budjettimatkailusta on itseasiassa yllättävän vähän koottua ja julkaistua materiaalia. 
Toki aihetta sivutaan usein matkakirjoissa ja blogeissa, mutta aiheelle omistettuja 
teoksia onkin vaikeampi löytää. Joten arvelin, että tilaa tällaiselle oppaalle on.

Toiveenani on, ettei raha tai matkustamisen kalleuteen liittyvät uskomukset olisi 
esteenä kenenkään reissu-unelmille. Haluan tämän kirjan avulla puolustaa talousfiksuja 
valintoja ja matkustyyliä, joiden myötä sinä voit paremmin hallinnoida reissukassaasi, 
saada sille käypää vastinetta ja matkustaa halutessasi yhä enemmän, pidempään ja 
sisältörikkaammin. 
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Taloustietoinen reissuasenne ja -tyyli

Tämän oppaan kantavana ajatuksena on, että kunkin kannattaa etsiä ja rakentaa 
sellainen reissaus- ja rahankäyttötyyli, joka mahdollistaa erilaiset joustavat ja luovat 
ratkaisut matkoja suunniteltaessa ja matkoilla oltaessa. Ei murehdita rahan vähyyttä, 
vaan keskitytään siihen, miten saadaan lisää euroja käyttöön ja miten käytössä olevista 
euroista saadaan eniten irti. Niukemmallakin budjetilla pääsee pitkälle, kun ottaa 
taloustietoisen asenteen ja osaamisen käyttöön.

Taloustietoisen asenteen ei tarvitse merkitä taloudellista pingottamista, joka sentin 
vauhkoa vahtaamista tai köyhäilyä. Kyseessä on enemmän puntaroitu valinta ja tapa 
ennakoida tulevaa, kuin pakko valita aina halvin vaihtoehto. Jokainen reissaaja tietää, 
että välillä tulee tilanteita eteen, joissa joka euroa ei viitsi, eikä halua laskea. Se on 
osa reissaamista. Mutta jos jatkuvasti jokaisen hankinnan kohdalla ajattelee, ettei 
tämän hinnalla ole niin väliä, “kerrankos sitä reissussa ollaan”, niin todennäköisesti 
matkabudjetti hupenee ennenaikojaan nopeasti loppuun. Loppureissusta ehkä 
höylätään luottoa ja sitten kärvistellään hyvä tovi, että on seuraavan reissun kassa 
koossa. Tyyliä tarkistamalla reissukassan saa riittämään pidempään, eikä tarvitse 
välttämättä velkaantuakaan.

Esimerkki. Aasiassa voit syödä hyvin käytitpä aterioihisi sitten 5 tai 10 euroa päivässä. 
Saatat ajatella annosta valitessasi, ettei hinnalla nyt ole niin väliä, koska halpaahan se 
on kuitenkin. Ja näin päädyt käyttämään aina 10 euroa päivässä ruokaan. Kuukauden 
lopussa talousseurantaa tehdessäsi huomaat, että käytit siis 150 euroa enemmän 
ruokaan, kuin mitä olisi tarvinnut. Ja aivan kuin huomaamatta. Nyt jälkeenpäin 
mietit, että ehkä olisit voinut käyttää tuon summan sittenkin johonkin muuhunkin: 
hemmottelupäivään, spesiaaliin illanviettoon tai laittaa rahan ehkä säästöön / sijoituksiin 
seuraavia reissuja varten, tai kenties jatkaa matkalla oloa hieman pidempään.

Edellä olevalla esimerkillä viittaan siihen, että pienillä puroilla ja vähäisiltäkin 
vaikuttavilta säästöillä on toistuessaan merkitystä, etenkin pidemmillä matkoilla / 
aikaväleillä, jolloin niistä voi kasvaa suuria summia. Kannattaa säästää sellaisissa 
asioissa, jotka eivät ole itselle niin ehdottomia ja satsata niihin asioihin, jotka ovat oman 
reissukokemuksen kannalta tärkeimpiä. 
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Asioiden tietoinen tärkeysjärjestykseen laittaminen auttaa luomaan reissutyyliä, jossa 
vähemmän tärkeistä asioista ollaan valmiita tinkimään niiden tärkeimpien vuoksi. Kyse 
on valintojen tekemisestä, taloudellisesta ajattelusta ja viitseliäisyydestä. Sopivasta 
balanssista säästämisen ja satsaamisen välillä. 

Erilaisilla matkoilla rahankäyttö luonnollisesti vaihtelee, budjetti ja matkatyyli rakentuvat 
tällöin eri tavoin reissutarkoituksen ja matkaseurankin mukaan. Oman reissutyylin ja 
-asenteen löytämiseen voidaan tarvita kokemuksia pakettimatkoista, reilauksesta, 
reppureissuista, hostellidormeista, sviiteistä, bambumajoista ja luksusresorteista. 
Kun hankkii kokemusta erilaisista kohteista ja tavoista matkustaa, alkaa tietää, mikä 
tuntuu itselle ja omalle lompakolle sopivalta ja mahdolliselta. Elämäntilanteiden ja 
matkatarkoitusten vaihdellessa joustavuus ja sopeutumiskyky ovat reissaajalle hyviä 
ominaisuuksia.

Itsellänikin kulutustyyli ja käyttövarojen kohdennus vaihtelee sen mukaan onko 
kyseessä loma ja hauskanpito, asustelu jossain ulkomailla vai työn tekeminen tien 
päällä ollessa. Olenko matkassa yksin, kaveriporukalla vai kumppanin kanssa jne. 
Se, mikä kullakin reissulla on tärkeintä näkyy myös budjetissa. Välttämättä budjetin 
loppusumma ei edes muutu, mutta rahan käyttö kohdentuu eri tavoin. Kun tehdään 
töitä, panostetaan miellyttävään huoneeseen hyvällä nettiyhteydellä. Kun ollaan 
sosiaalisia ja juhlatuulella, rahat kuluvat enemmän kuppiloissa ja riennoissa, eikä 
silloin kannata edes satsata simppeliä kummoisempaan majoitukseen. Kun tutustutaan 
nähtävyyksiin, kulttuuriin tai harrastusmahdollisuuksiin budjetti jakautuu jälleen hieman 
eri tavoin. 

Osana taloustietoisen reissuasenteen luomista on hyvä kysyä itseltään, onko ainoa 
mahdollinen tapa nauttia matkasta se perinteinen, jossa palvelua tulee sormia 
napsauttamalla, kaikki on helppoa, mukavaa ja vaivatonta? Matkakokemus, jonka 
voi toistaa sitten missäpäin maailmaa tahansa, ottaa kenties aina saman hotelliketjun 
mukavan hotellihuoneen ja nautiskella luksuksen tunteesta. Vai osaisiko nautinnon 
ja matkustamisen ilon alkaa nähdä siinä, että on mahdollisuus sukeltaa vähän 
syvemmälle paikalliseen elämäntapaan? Asua paikalliselta vuokratussa asunnossa, 
kokkailla lähitorin antimista ja siivoilla itse, tutustua kulmakuppilan hahmoihin, kuulla 
tarinoita paikkakunnan luonteesta ja historiasta, asioita joita ei turistikierroksilla kuule. 
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Siirtymällä näin pykälän turistikokemuksesta poispäin, kohti reissaaja-oleskelijan 
matkatyyliä. Voisiko tällainen matkustelu olla yhtälailla nautinto?

Tiedän hyvin, että etenkin, kun matka on loma ja irtiotto hektisestä työelämästä 
sen haluaa usein pyhittää puhtaasti siihen lomailuun ja vaivattomuuteen. Turisteille 
suunnatut palvelut tuovat jo tyydytystä ja tarjoavat vastapainoa arjelle. Halutaan 
nauttia, juhlia, saada palvelua, kerätä pisteet nähtävyyksistä, se on täysin luonnollista. 
Mutta rahankäytön osalta hieman problemaattista, jos ei sitten matkustella pelkissä 
halpakohteissa. Itselläni kesti pitkään ennen kuin aloin nauttia ihan yksinkertaisesta 
matkalla olemisesta ja elämisestä ja aloin päästää irti matkan suorittamisesta tai 
elämysten ahnehtimisesta. Joka päivä reissussa ei tarvinnutkaan tapahtua jotain 
jännää tai olla hurjan hauskaa. Tämän jälkeen olen saattanut olla kuukaudenkin jossain 
paikassa näkemättä yhtään nähtävyyttä, mutta elellen leppoisasti ja tyytyväisenä. Ja 
näin matkaillen myös rahaa on säästynyt.

Yksi nyrkkisääntö onkin, että mitä pidempään ja hitaammin matkustaa, sitä sitä 
edullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi matkustelu käy. Pitkillä reissuilla on 
parhaat mahdollisuudet ottaa käyttöön laajemmin taloustietoisen matkaamisen 
keinoja. Lyhyillä lomareissuilla keinovalikoimaa pääsee käyttämään hieman 
rajallisemmin, mutta toki näillekin matkoille löytyy omat vinkit. Jos työ/perhetilanne 
suinkin antaa periksi, kannattaa ehdottomasti suosia tällaista pidempää reissaustyyliä 
ennemmin kuin niitä viikon parin pyrähdyksiä. Jotta voisi harrastaa näitä pidempiä 
reissuja on hyvä selvittää oman työpaikan joustomahdollisuudet, kuten palkattomat 
vapaat, ylitöiden ja lomien niputtaminen sekä etätyömahdollisuudet. Freelancerina 
työskentely tai muu läppäriyrittäjyys antaa jo mielettömät mahdollisuudet pitkiin 
reissuihin, eri puolilla maailmaa työskennellen. 

Taloustietoisuuden ilmentäminen ja käsillä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
voi tapahtua monella eri tasolla ja tavalla. Kyse on siitä, että oivalletaan ja tiedostetaan 
yhä kaikki tämän hetken mahdollisuudet matkustella edullisesti ja mielekkäästi, osataan 
poimia säästöjä eri vaiheissa matkaa. Tiedostetaan omia rahankäyttöön liittyviä tapoja 
ja ajatusmalleja, ja tarvittaessa aletaan muuttaa niitä vähitellen. 
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Suunnataan katsetta myös valtavirran ulkopuolelle ja etsitään elämyksiä myös 
hieman syrjässä massoista. Ymmärretään, että omaa rahankäyttöä, reissaustyyliä ja 
reissuasennetta kannattaa kehittää ja hioa jatkuvasti uusiin suuntiin. 

Taloustietoisuus matkustelussa tarkoittaa (tässä oppaassa):
 ● Hintatietoisuutta, vertailua ja kilpailutusta
 ● Tiedonhankintaa ja soveltamista 
 ● Hyvin diilien etsimistä
 ● Omien raha-asenteiden ja rahankäyttötapojen tiedostamista sekä kehittämistä
 ● Taloudellista ajattelua ja valintoja
 ● Jakamis- ja vertaistalouden hyödyntämistä
 ● Luovia ja rohkeita valintoja
 ● Rahankäyttöä priorisointien pohjalta
 ● Yksilöllisiä, uniikkeja matkakokemuksia
 ● Avointa ja joustavaa reissuasennetta

Taloustietoisuus matkustelussa ei tarkoita:
 ● Jatkuvaa kurjistelua ja köyhäilyä
 ● Epämukavuuden ja koettelemusten maksimointia
 ● Tylsyyttä tai ankeutta
 ● Nautinnoista luopumista
 ● Säästämisen ehdoilla matkustamista
 ● Jatkuvaa laadusta tinkimistä
 ● Päivästä toiseen juuri ja juuri selviytymistä

 
Taloustietoinen matkailu kiteyttynä merkitsee, että sinulla on tiedossasi eri keinoja 
matkustaa rajallisella, pienelläkin budjetilla sekä intressi käyttää niitä. Omasta 
tilanteestasi käsin valitset kuhunkin reissuusi sopivimman matkustustyylin ja sovellat 
siihen käytössäsi olevia taloustietojasi ja -taitojasi. Budjetilla matkustamisessa ei ole 
mitään noloa, sehän on taito saada rahat riittämään enempään, voiden silti nauttia 
matkasta. Taloustietoisena matkailijana sinulla kyky tehdä puntaroituja, tietoisia 
valintoja niin matkaa suunnitellessa ja matkalla ollessasi. Rahan puute tai vähyys ei 
ole este matkustelullesi, se on ennemminkin kutsu alkaa nähdä ja tehdä asioita 
toisin.
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Kuka on taloustietoinen matkailija?

Periaatteessa kuka tahansa voi olla taloustietoinen tai talousfiksusti toimiva matkailija. 
Hän on yksilö, jolla on, tai joka hankkii tietoja ja taitoja matkustaa keskimääräistä 
vähemmällä rahan käytöllä. Määritelmän alle mahtuu iso joukko reissaajia, jotka ovat 
kaikki yksilöllisesti erilaisia, mutta kaikkien tavoitteena on saada käytössä olevat eurot 
riittämään mahdollisimman pitkälle. Samalla etsien hyvää vastinetta rahoille, kokeillen 
myös uudenlaisia tapoja matkustaa. Taloustietoiselle reissaajalle tärkeitä resursseja ja 
ominaisuuksia ovat käytettävissä oleva aika, viitseliäisyys sekä kyky tehdä priorisointia.

Talous- tai budjettitietoisen matkaajan ei siis tarvitse olla parikymppinen opiskelija tai 
jonkinlainen hippeilevän reppumatkaajan stereotyyppi. Voi olla, muttei tarvitse. Kyse on 
enemmän joustavan ja hintatietoisen matkaajan identiteetin omaksumisesta.

Taloustietoisen reissaamisen periaatteita voivat siis luonnollisesti soveltaa 
kaikenikäiset, eri elämänvaiheita elävät, eri tulotasojen edustajat, joko 
kokonaisvaltaisesti tai joiltakin osin omaan matkaansa. Soveltamisen tavat, reissutyyli 
ja budjetin koko saattavat tietenkin vaihdella nuoren sinkkureissaajan, keski-ikäisen 
pariskunnan tai lapsiperheen välillä. Ja tietenkin yksilöllisesti eri reissaajien välillä. 
Mutta ei ole mitään “sääntöä” esimerkiksi siitä, minkä ikäinen milläkin tyylillä tai 
budjetilla voi matkustaa. Ilahduttavaa onkin, että reppumatkailu ja vaikka hostelleissa 
majoittuminen alkaa olla yhä enemmän kaikenikäisten suosiossa.

Tim “4 tunnin työviikko” Ferriss puhuu hänkin sellaisen matkatyylin puolesta, jossa 
pyritään saamaan matkasta irti paljon, pysähtyen kohteisiin asumaan pidemmäksi 
aikaa, eläen paikalliseen tyyliin, toisin kuin perinteiset turistit. Varmasti Timilläkään ei 
aina ole ollut taloudellinen pakko toimia näin, kyseessä pikemminkin valinta matkustaa 
luovasti ja tiedostavasti, kokemuksen sisältöön keskittyen enemmän kuin rahan 
tuhlailuun.
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Matkan tarkoitus ja pituus rajaavat aina jonkin verran sitä, miten hyvin taloustietoisia 
ratkaisuja pystyy matkalla toteuttamaan. Ollaanko matkalla enemmän juuri lomailijoina 
ja turisteina, vai pidemmän kaavan oleskelijoina, reissareina ja travellereina. 

Lomalla otetaan etäisyyttä arkeen ja työhön keskittyen olemisen helppouteen, lepoon ja 
nautintoihin. Turistityyli korostuu etenkin, jos kohteessa ollaan vain vähän aikaa. Tällöin 
päivät kuluvat usein kiertäen “pakollisia” nähtävyyksiä ja tehden turisteille suunnattuja 
asioita. Yöpymiset tapahtuvat pääsääntöisesti hotelleissa. Pidemmän kaavan reissuilla 
taas on mahdollista elää ja asua enemmän paikalliseen tyyliin ja asettua ehkä 
pidemmäksikin aikaa tiettyyn kohteeseen. Näin ollen pidemmillä reissuilla mahdollistuu 
myös helpommin säästäväisempi elämäntyyli. 

En halua vahvistaa näitä stereotyyppisiä leimoja turisteista ja travellereista, mutta 
todeta vain, että nämä matkustustyylit tulevat eri tavoin esiin erilaisilla matkoilla. 
Jokainen meistä voi olla, ja todennäköisesti onkin, vähän sekoitus näitä eri tyylejä, 
reissusta riippuen. Mutta se, onko reissutyyli painottuneemmin lomailija-turisti vai 
reissaaja-travelleri vaikuttaa luonnollisesti matkabudjettiin. Ja tätä voikin miettiä omalta 
kohdaltaan seuraavia matkoja suunnitellessaan.

Taloustietoinen matkaaja on usein omatoiminen matkaaja, joka luo itse 
matkaohjelmansa ja reittinsä, sivuuttaen valmiit standardimalliset pakettiratkaisut, 
elleivät ne edusta hänelle hyvää diiliä. Valmismatkat voivat kuitenkin olla osa 
taloustietoisen reissaajan repertuaaria. Etenkin, jos aikaa matkan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen on vähän, valmiit matkapaketit saattavat tarjota hyvää vastinetta rahalle 
ja helpon ratkaisun lyhyelle lomalle. Kiinnostavia valmispaketteja, joissa on lennot ja 
majoitus, ilman mitään opastuksia, on valtavasti erilaisia nykyään. Omatoimimatkat ja 
pakettimatkat eivät ole siis toisiaan poissulkevia, eikä omatoimimatkailu ole ainoa tapa 
soveltaa taloustietoista matkailua, joskin pakettimatkoihin nähden se antaa enemmän 
liikkumavaraa. 

Taloustietoinen matkailija ottaa selvää erilaisista vaihtoehdoista toimia matkoillaan 
taloudellisemmin, ehkä myös ekologisemmin ja reilun matkailun periaatteitakin 
noudattaen. Hän on selvillä jatkuvasti kasvavan jakamistalouden mahdollisuuksista. 
Taloustietoinen matkaaja etsii kulloisellekin matkalle ja kukkaron vahvuudelle parhaiten 
soveltuvia vaihtoehtoja, välillä enemmän säästellen ja toisinaan taas satsaten.
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Jakamistaloudesta uusi matkailun gamechanger?

Viime vuosina erilaiset vertais- ja yhteisöpalvelut ovat voimakkaasti lisääntyneet 
matkailun saralla ja näinollen ns. jakamistalous (sharing economy) on muuttamassa 
ja monipuolistamassa merkittävästi koko alaa. Yksilöiden toisilleen tuottamat palvelut 
ja omaisuuden lainaaminen tarjoavat vaihtoehtoja perinteisille matkailupalveluille, 
hotelleille, ravintoloille, opastetuille retkille jne. Vaikka perinteiset alalla toimivat yritykset 
nikottelevatkin ja verottaja pyrkii luonnollisesti ottamaan osansa välistä, ei tätä globaalia 
kehitystä voi pysäyttää. Maailma muuttuu, ihmiset tekevät yhä enemmän pientä 
bisnestä keskenään ja jakamistalouden start up -yritykset tarjoavat tälle bisnekselle tai 
vaihdannalle alustan eli nettisivuston, mitä kautta homma masinoidaan. Jakamistalous 
onkin yksi kantava teema tässä oppaassa, se edustaa ja ilmentää tietynlaista uuden 
ajan matkailua.

Kuka tahansa voi tässä uudessa talousmallissa vuokrata kotiaan, autoaan ja opastaa 
turisteja kotikaupungissaan tai tarjota koti-illallismahdollisuuksia ja käyttää muiden 
tarjoamina näitä samoja palveluita omilla matkoillaan. Airbnb, Home-exchange, Uber, 
Couchsurfing ovat varmaankin jo useiden tuntemia sekä testaamia vertaispalveluita, 
jotka mahdollistavat edullisemmat hinnat ja varmasti yksilölliset kokemukset 
paikalliseen tapaan toteutettuina. 

Tähän kun vielä ynnätään talo- ja lemmikkivahtina toimimisen mahdollisuudet ja 
vapaaehtoistyöohjelmat voisi todeta, että matkailun ei tarvitse olla niinkään rahapeliä 
kuin heittäytymistä ja elämyksiin antautumista, samalla kuluissa säästäen. Kokemus- 
ja elämysjanoinen, vailla ennakkoluuloja reissaava matkaaja hyötyykin eniten tästä 
uudesta kehityksestä. Jakamistalous on epäilemättä yksi tämän hetken keskeisistä 
talous- ja budjettitietoisen matkailun mahdollistavista ilmiöistä. Vaikka budjetilla 
reissaamisen mahdollisuudet vertaistalouden myötä kasvavat, on samalla selvää, 
ettei kaikkia nämä uuden ajan matkailupalvelut eivät viehätä. Kynnys esim. majoittua 
ventovieraan luona tai jakaa kimppakyyti saatetaan kokea korkeana. 
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Myös kuluttajansuoja ja laadunvalvonta-asiat toimivat vertaistaloudessa toisin kuin 
perinteisiä palveluita hankittaessa. Palautejärjestelmät ja pisteytykset pitävät melko 
hyvin huolen siitä, että huonot palvelut ja palvelun tarjoajat tippuvat pois pelistä, mutta 
lopulta vasta kokeilemalla jotain palvelua voi tietää, miten se toimii. Eikä tasalaatuisuus 
ole mitenkään taattua. Nämä tekijät on siis huomioitava vertaistalouden markkinoilla 
toimittaessa. 

Jokatapauksessa erilaisten vaihtoehtojen määrä ja mahdollisuudet alkavat olla jo sitä 
tasoa, että matkustelun kalleuteen ei pitäisi kenenkään wanderlustin kaatua. Tästä 
mahdollisuuksien buffetista voi poimia itselleen sopivat palvelumuodot ja yhdistellä niitä 
perinteisempiin matkailun muotoihin. Luulisi, että kattauksesta löytyy jokaiselle sopiva 
yhdistelmä.

Tästä oppaasta ja sen hyödyistä sinulle

Ideana tässä oppaassa on siis lisätä tietoutta tavoista ja eri menetelmistä matkustaa 
vähemmälläkin rahalla, pidempään ja tehden silti sisältörikkaita reissuja eri puolille 
maailmaa. Opas koostuu kahdesta osasta:

1. Osa: Ennen matkaa - Etukäteisuunnittelu ja rahoituksen hankkiminen.  
Kirjan ensimmäinen osa antaa tietoa ja välineitä millä eri tavoin voi rahoittaa matkojaan, 
rakentaa ja seurata matkabudjettiaan, suunnitella ja valmistella matkansa niin, että 
löytää mm. edullisia lentoja ja majoituksia. Ensimmäisessä osassa haastetaan lukijaa 
myös pohtimaan itseään reissaajana, omia prioriteettejään ja matkusteluun liittyviä 
motiiveja, tavoitteita ja resursseja. Oppaan ykkösosassa siis laitetaan “nippua kuntoon”.

2. Osa: Matkan aikana - Taloustietoisena tien päällä.  
Toisessa osassa keskitytään rahankäyttöön matkalla ollessa. Mitä valintoja tekemällä, 
mitä asioita suosimalla ja mitä palveluita & sivustoja käyttämällä voi räätälöidä edullisen 
ja kokemusrikkaan matkan. Miten soveltaa taloustietoista matkustustyyliä, hyödyntää 
jakamis- ja vertaistaloutta ja saada rahat riittämään. 
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Toisessa osassa myös Ideoita ja ehdotuksia siitä, miten välttää turhan rahankulun 
kohteessa oltaessa. Lyhyesti käsitellään myös pidempiaikaisen reissaamisen 
mahdollistamista ja työnteon ja matkustamisen yhdistämistä. Kakkososa keskittyy näin 
ollen siihen, miten “nippu pysyy kunnossa” matkalla oltaessa.

Näin taloudellisesti epävarmoina aikoina on tyypillistä, että ihmiset sopeuttavat ja 
muuttavat matkasuunnitelmiaan, ehkä vähentävät reissaamista tai luopuvat siitä vallan. 
Tämän oppaan viesti on, että tiukkoinakin aikoina on mahdollista päästä nauttimaan 
matkoista, etenkin jos on valmis tuunaamaan matkatyyliään, tottumuksiaan sekä 
satsaamaan enemmän matkarahoituksen hankintaan. Toisaalta saatat olla jo kokenut 
budjettimatkaaja ja nyt vain haluat vielä hieman hioa jo olemassaolevia taitojasi ja 
ehkä kokeilla jotain uusia matkustustapoja. Oma matkustushistoriasi ja kokemukset 
budjettimatkailusta vaikuttavat luonnollisesti siihen, miten paljon uutta näkökulmaa ja 
tietoa oppaasta saat. Hyödynnä tätä opasta juuri omista lähtökohdistasi käsin.

Oppaan vinkkejä ja ideoita voi soveltaa erilaisiin matkoihin :

 ● Lyhyisiin ja pidempiin omatoimimatkoihin 
 ● Paketti- ja valmismatkoihin
 ● Reppu- ja reilireissuhin
 ● Maailmanympärysmatkaan
 ● Tiukan budjetin sekä väljemmän búdjetin reissuihin
 ● Työlomareissuihin (working holiday, vapaaehtoistyön ja lomareissun yhdistelmät)
 ● Matkojen ja työnteon yhdistämiseksi
 ● Matkustelevan elämäntyylin luomiseksi

Oppaan tietoja soveltamalla voit: 
 ● Matkustaa pidempään
 ● Saada matkarahat kokoon helpommin ja nopeammin
 ● Saada matkakassasi riittämään paremmin
 ● Säästää matkaa varatessa ja matkalla ollessa
 ● Kokeilla uusia tapoja matkustaa jakamistaloutta hyödyntäen
 ● Räätälöidä yksilöllisiä, edullisia ja uniikkeja matkakokemuksia
 ● Luoda omanlaisesi reissutyylin, omaan talouteesi istuen
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Vaikka näitä kirjan ideoita voi soveltaa erilaisiin reissuihin ja erilaisiin yksilöllisiin 
lähtökohtiin, niin parhaiten kirjan opit ovat sovellettavissa kuitenkin ulkomaille 
suuntautuviin omatoimimatkoihin, yksin tai kumppanin kanssa matkustettaessa. 
Kotimaan matkailua en tässä kirjassa erityisemmin käsittele, vaan fokus on Suomen 
rajojen ulkopuolelle suuntautuvassa matkustelussa. Myöskään perheen kanssa 
matkustaminen ei ole vahvinta osaamisaluettani, enkä siihen siksi erityisesti paneudu, 
mutta varmasti monet oppaan vinkeistä sopivat yhtälailla myös perhematkailuun,

Kirjan oppien monipuolinen ja menestyksellinen soveltaminen edellyttää lähtökohdistasi 
riippuen oman reissuasenteen ja arvojen puntaroimista, ehkä joistain ennakkoluuloista 
luopumista, joustavaa mieltä ja vähän seikkailuhenkeä. Tietyllä tapaa sellainen 
reppureissaajan identiteetin omaksuminen on hyödyksi. Mitä vähemmän sinulla on 
lähtökohtaisia rajoitteita ja ehtoja matkustustyylisi suhteen, sitä enemmän sinulla on 
valinnan varaa ja sitä laajemmin voit hyödyntää tätä opasta.

Opasta voi jokainen käyttää kuitenkin niinkuin itselleen parhaaksi kokee, poimia 
ne vinkit ja ideat, jotka oman taloustietoisen reissutyylin rakentamiseen tai 
matkakassan säästämiseen tuntuvat tässä hetkessä parhaiten istuvan. Kaikkien ei 
tarvitse soveltaa kaikkea, eikä se olisi mahdollistakaan.

Pääpointti on se, että sinä pääset reissaamaan, vaikka ylimääräiset eurot eivät juuri 
tällä hetkellä tilillä polttelisikaan. Etenkin, jos matkustaminen on jotain, mikä tekee 
sinut onnelliseksi ja lisää elämänlaatuasi toivon, että saat innostusta ja välineitä alkaa 
rakentamaan seuraavaa matkakassaasi kokoon ja suunnittelemaan tulevia reissujasi 
sekä näkemään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita sinulla matkustelun suhteen on. Ja 
rohkeasti myös käyttämään niitä. 

Teetpä sitten lyhyempiä, viikon parin matkoja tai suunnittelet koko elämäntyylin luomista 
matkustelun ympärille, poimi oppaasta hyödylliset tiedot ja taidot talteen. Matkustelu 
on niin mahtava elämän suola, että siitä tulee mielestäni kaikkien halukkaiden päästä 
nauttimaan. Lisätköön tämä opas huikeita reissuja ja matkakokemuksia sinunkin 
elämääsi, oli lompakon koko mikä hyvänsä. 

Matka alkaa, Bon Voyage!
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Matkatavoitteet ja prioriteetit kirkkaiksi

Koska parhaillaan luet tätä opasta oletan, matkustelun olevan sinulle mieluisa vapaa-
ajan viettotapa ja asia, jota haluaisit harrastaa vielä nykyistä enemmänkin. Mutta 
millainen matkustelun rooli oikeastaan on elämässäsi? Onko se mukava lisämauste 
vai isompikin osa elämänsisältöäsi? Asettuuko se samalle viivalle monen muun asian 
kanssa, vai onko se selkeästi tärkeämpi kuin jotkut toiset harrastukset ja tekemiset? 

Monesti käy niin, että meillä on samaan aikaan paljon erilaisia rahareikiä ja intressejä, 
jotka hajottavat huomiotamme ja tilipussiamme. Välillä rahat riittävät juuri ja juuri 
ruokaan ja asuntoon. Eipä siis ihme, jos matkakassaan ei tunnu riittävän rahaa 
säästettäväksi ja toive siirtyä päivä Tallinnassa -matkoista kuukausi Kauko-Idässä 
-matkoihin pysyy kaukaisena. Matkoihin säästämisen ja niiden toteutumisen kannalta 
suuria tuloja olennaisempaa on kuitenkin juuri se, millaisen aseman matkustelulle antaa 
omalla arvoasteikollaan.

Tässä luvussa lähdetään liikkeelle siitä, että arvioit omia tavoitteitasi matkustamisen 
suhteen sekä sitä, millainen matkaaja olet reissutyyliltäsi tai millainen voisit olla. Entä 
millaiset ovat resurssisi, kuten käytettävissä / realisoitavissa olevat varat, käytettävissä 
oleva aika, käytettävissä olevat taidot ja osaamiset, joilla voit hankkia lisärahoitusta 
matkaan, joko sitä ennen tai sen aikana. Hyödynnätkö näitä resursseja riittävästi?

Pohdimme myös matkailuun liittyviä mieltymyksiä ja tärkeysjärjestyksiä, mitkä 
ovat aivan ehdottomia ja mistä taas voisit oppia joustamaan? Tämä siksi, että tulet 
entistä paremmin tietoiseksi siitä, mikä matkoilla on sinulle tärkeää ja kuinka voit 
kanavoida käytettävissä olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla reissujen 
mahdollistamiseen. Kartoituksen myötä saat jo itsellesi ideoita eväitä sellaisen 
matkatyylin luomiseen, jossa saat parhaiten vastinetta rahoillesi ja ajallesi.
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Tavoitteesta matkaksi

Oletko tehnyt matkusteluun liittyviä tavoitteita, joita kohti etenet suunnitelmallisesti 
vai oletko spontaani toimija, joka tarttuu eteen tuleviin tilaisuuksiin, äkkilähtöihin tai 
kavereiden esittämiin kutsuihin ja reissaa fiilispohjalta vaikka vähän luottoa vinguttaen? 
Kumpikin tyyli voi toimia, mutta etenkin pidemmät reissut, maailmanympärysmatkat 
reissaavan elämäntyylin rakentaminen tapaavat toteutua niille, jotka tekevät 
matkustamisesta tavoitteen ja laativat jonkinlaisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman 
sen toteuttamiseksi. Matkoista vain haaveilevat, usein jäävätkin sellaisiksi. 

Tavoitteiden pohtiminen johtaa yleensä siihen, että myös niiden toteuttamiseksi aletaan 
miettiä keinoja. Juuri tämä tavoitteellisuus ja suunnitelmallinen toiminta erottavat 
matkoista haaveilevat ja matkoja toteuttavat ihmistyypit toisistaan. Tavoitteellinen ja 
tietoinen matkasuunnittelu voidaan pilkkoa seuraaviin osatekijöihin: 

 ★ Millainen matka? (visio)
 ★ Miksi haluan matkustaa, mitä matkalta haen & haluan? (arvot & motiivit)
 ★ Mitä tarvitaan matkahaaveeni toteuttamiseen? (resurssit & tehtävät)
 ★ Miten saavutan tavoitteeni? (keinot / suunnitelma)
 ★ Miten arvioin tavoitteen saavuttamista (seuranta & mittarit) 

 
Tätä kaavaa voit soveltaa periaatteessa kaikenlaisiin tuleviin matkoihisi, mutta etenkin 
pidempiin ja enemmän pohjustusta vaativiin matkaprojekteihin. Tekemällä matkalle 
tavoite- ja toimintasuunnitelman varmistat sen toteutumista ja sitä, että motivaatio 
pysyy yllä tavoitetta kohti edetessä. Hyödynnä vaikka seuraavaa simppeliä tavoitteen 
toteutuskaavaa ja moninkertaistat matkahaaveen toteutumistodennäköisyyden.

1. Tee matkasta tietoinen tavoite. (Karibian saarihyppely, joulukuu 2017)
2. Päätä toteuttaa se. (Varaa matka / lennot)
3. Pilko tavoite pienempiin askeliin ja tehtäviin, joita tekemällä tavoite lähestyy. 

(Säästäminen, lisätienestit, valmistelut -> kirjaa mitä teet)
4. Aseta tavoitteen toteutumiselle ja tehtävien tekemiselle aikataulu. (Milloin teet 

kunkin tehtävän, koska valmista)
5. Tee näitä tehtäviä, sitkeästi, aikataulusi mukaan. (Nauti matkasta kohti matkaa)
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6. Saavuta tavoite. (Massit koossa, valmistelut hoidettu)
7. Lähde matkalle! (Nauti lopputuloksesta)
8. Toista

Arvot järjestykseen

Jos matkustelu on sinulle tärkeää, sen tulisi siis myös näkyä arkisissa valinnoissasi, 
kuten rahankäytössäsi. Moni sanoo, että haluaisi matkustella, muttei käytännössä 
pysty reissaamaan kovin usein. Tämä johtuu siitä, että usein ilman tietoista priorisointia 
rahat kuluvat arjessa muihin asioihin. Usein myös säntillinen säästösuunnitelma 
puuttuu. Ei siis ihme, jos reissut jäävät toteuttamatta. Faktaa kun on, että jos haluaa 
saada säästettyä rahaa matkojaan varten, reissaamisesta on tehtävä prioriteetti ihan 
tietoisesti, muuten rahat vain hupenevat tililtä kaikkeen muuhun. Reissutavoitteet jäävät 
saavuttamatta, ellei niitä ala tomerasti sijoittaa arvojärjestyksen kärkipäähän. Niin se 
vain menee, kun jokin asia koetaan riittävän tärkeäksi, sen toteuttamiseksi yleensä 
löytyy keinotkin. Ja jos matkustelu sitten ei olekaan itselle niin kovin tärkeää, niin sekin 
on ihan ok.

Moni tälläkin hetkellä maailmalla koluava reissaaja on niukoista taloudellisista 
lähtökohdista huolimatta päättänyt, että haluaa ja aikoo lähteä kiertämään 
maailmaa. He ovat haaveensa vuoksi joutuneet tekemään valintoja ja lähteneet 
arvottamaan asioita. Nämä valinnat ovat voineet merkitä luopumista jostain, kuten 
jokaviikonloppuisista bileilloista baareissa, ravintolalounaista, kampaamokäynneistä, 
maksukanavista tai shoppailusta. Luopuminen voi olla myös ylimääräisestä vapaa-
ajasta luopumista, kun tehdään esim. kahta työtä matkakassan kerryttämiseksi. 

Unelmamatkaansa suunnitteleva onkin usein oivaltanut, että saadakseen jotain 
pitää myös luopua jostain. Tingitään totutusta elintasosta ja kuluttamisesta tulevan 
kokemuksen ja nautinnon vuoksi. Matkasta saatava ilo ja onni nähdään suurempana 
tämän hetkisten ostomielitekojen tyydyttäminen. Eli käydään tietynlaista vaihtokauppaa 
juuri niiden omien prioriteettien kautta. Kun luovun jonkun mieliteon tyydyttämisestä 
tässä hetkessä, saan pitkällä tähtäimellä jotain vielä palkitsevampaa. 
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Luopumalla jostain vähemmän tärkeästä saadaan tilalle jotain arvoasteikolla 
korkeammalle nousevaa. Kyse voi olla myös omaisuuden myynnistä: “Kun myyn 
autoni, saan puolet maailmanympärimatkaan tarvitsemastani matkakassasta.” Uuden 
auton voi hankkia taas myöhemmin, jos sellaista välttämättä tarvitsee.

Kun itse aloin tyhjätä nurkkiani ja myydä pois kaikkea sellaista, jota en aivan 
välttämättä tarvinnut, käytin apuna tuota arvojärjestyspohdintaa. Muistututin itseäni 
siitä, että tärkeintä minulle nyt on vapaus ja sen mahdollistaminen. Muistot ja tavaraan 
liittyvät tunteet talletan sydämeen, mutta fyysisistä tavaroista päästän irti; luovun, myyn 
kierrätän. Vaikka joidenkin asioiden myyminen hirvitti, puntarissa oleva vapaus voitti 
aina tavarasta kiinnipitämisen.

Jos jokin asia matkalla ollessa on sinulle ehdottoman tärkeä, niin siitä ei kannata tinkiä. 
Mutta aina voit selvittää voitko tehdä tuon asian kenties edullisemmin kuin aiemmin olet 
tehnyt. Jos vaikkapa pitkän kaavan aamupalan nauttiminen kahvilassa tai ravintolassa 
on sinulle erityisen mieluisaa, älä ihmeessä tingi siitä. Tingi sen sijaan jostain muusta, 
joka ei ole niin merkityksellistä sinun reissunautintosi kannalta. Tähtäät siis siihen, että 
bongaat hinta-laatusuhteeltaan parhaat diilit aamupalapaikkojen suhteen. Tärkeintä on 
siis löytää oma yhdistelmäsi nautintoa, mukavuutta ja taloustietoisuudella hankittuja 
säästöjä. Jokaiselle reissaajalle yhtälö on hieman eri, omien prioriteettien listaus auttaa 
tässäkin.

Kartoita resurssit

Matkatyylin ja -suunnitelmien sekä rahoituskeinojen määrittämiseksi on hyvä 
hahmottaa käytettävissäsi olevat resurssit. Kuten käytettävissä olevan rahan ja ajan 
suhde, kumpaa sinulla on enemmän käytössäsi, niin ennen matkaa kuin matkan 
aikana. Tämä vaikuttaa keskeisesti siihen, mihin tulet aikasi käyttämään ja huomiosi 
suuntaamaan matkalla ja sitä valmistellessa. 

Jos sinulla on reissuusi käytettävissä viikko tai kaksi aikaa, on selvää, ettei silloin 
kannata hukata tunteja perilläolopäivistä edullisimpien hintojen ja ratkaisujen 
etsimiseen tai muuhun vaivannäköön. 
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Haluat varmasti nauttia jokaisesta hetkestä matkakohteen varsinaisten elämysten 
parissa ja rentoutuen. Silloin budjettia säästävät ratkaisut kannattaa tehdä matkan 
etukäteisvalmisteluissa. Varata mahdollisimman edukkaat lennot ja hinta-laatu 
-suhteeltaan hyvä majoitus. Hyviä ja edullisia ruokapaikkoja voi niinikään kartoittaa jo 
etukäteen sekä selvittää taloudellisimmat tavat liikkua kohteessa. 

Jos taas aikaa on runsaasti ja rahaa vähänlaisesti, voit valjastaa oman työsi 
palvelemaan matkabudjettiasi. Aika onkin budjettimatkaajan tärkeimpiä resursseja. 
Kun aikaa on riittävästi voit tutkia, selvittää ja vertailla huolella eri vaihtoehtoja matkasi 
järjestämiseen, taloudellisesti fiksuimmalla tavalla. Etukäteissuunnittelu ja -selvittely on 
yksi parhaista tavoista säästää matkakuluissa. Riittävästi ennakkotietoa hankkimalla voi 
välttää ainakin osin tietämättömyydestä johtuvaa rahanmenoa, niin matkaa varatessa 
kuin perille päästyä. Tämäkin on taito, jossa kehittyy vähitellen reissu reissulta. Silti 
jokaisella matkalla oppii kantapään kautta aina jotakin uutta, yleensä maksamalla turhia 
oppirahoja jostain, minkä olisi voinut tehdä pienemmilläkin kuluilla. Ja tämäkin kuuluu 
asiaan.

Kun sinulla on reilusti aikaa olla matkalla, olet lähdössä esimerkiksi puolen vuoden 
reissuun on selvää, että voit käyttää osan ajasta etsimällä tapoja säästää ja hyödyntää 
hitaan matkustelun taloudellisia etuja. Voit asua edullisemmin paikalliseen tapaan, 
ehkä liikkua enemmän jalkaisin, kun kiirettä ei ole ja säästää liikkumiskuluissa. Ehdit 
rauhassa etsiä edullisista ruokapaikoista ne kaikista parhaat. Sinulla on aikaa käyttää 
muutama päivä matkustaaksesi tuttavien luo, joiden luona voit majoittua ilmaiseksi, voit 
etsiä talonvahtipestin pariksi viikkoa jne.

Jos tuntuu, että rahaa on niukanlaisesti, mutta haluat kuitenkin sijoittaa varojasi 
matkusteluun, kannattaa miettiä, onko esimerkiksi jossakin tavaroissa tai muussa 
omaisuudessa sitoutuneena varoja, jotka voisit realisoida matkaa varten. Oletko joskus 
käyttänyt rahaa johonkin, jonka voisit nyt myydä ja vapauttaa rahat matkusteluun?
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Itse olen huomannut, että oikeastaan rahaa enemmän matkustelua rajoittaakin 
ajan puute. Kun sinulla on aikaa pystyt kompensoimaan rahan puutetta omalla 
työlläsi, ennakkovalmisteluilla ja tiedon hankinnalla. Rahan ja ajan lisäksi 
matkustelumahdollisuuksiin vaikuttavat vielä muutkin tekijät, jotka kannattaa ottaa 
kaikki lähempään tarkasteluun.

 
Matkasuunnitteluun, matkabudjettiin ja matkatyyliin vaikuttavia resursseja: 

 ★ Raha
 ★ Aika
 ★ Tiedot & taidot
 ★ Luovuus & kekseliäisyys
 ★ Suhteet & verkostot
 ★ Asenne & joustavuuus
 ★ Sosiaalisen median ja jakamistalouden osaaminen & käyttö

Onko sinulla kenties jossakin tavaroissa tai muussa omaisuudessa sitoutuneena 
vielä varoja, jotka voisit realisoida matkaa varten? Valjastatko tietotaitosi, 
rakentamasi verkostot ja solmitut suhteet matkojesi mahdollistamiseksi ja sisällön 
monipuolistamiseksi? Oletko hyödyntänyt kekseliäisyyttäsi tarpeeksi ja innovoinut 
luovia ratkaisuja päästä useammin reissaamaan? Budjettimatkoilla on usein kyse juuri 
luovuuden käytöstä. 

Mieti hetki, miten resurssivarantosi vaikuttavat sinun tuleviin matkoihisi, mitä resursseja 
voisit ehkä hyödyntää aiempaa paremmin tai mitä näistä voisit vahvistaa ja kartuttaa 
matkojesi optimoimiseksi? Käyttämäsi & käytössäsi olevat resurssit muovaavat 
luonnollisesti myös reissaajaprofiiliasi ja matkabudjettiasi.
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Matkabudjetin laadinta

Matkabudjetin tekeminen on tärkeä osa matkavalmisteluja ja matkan suunnittelua, 
etenkin, jos rahaa on rajallisesti käytettävissä. Budjetti on matkasi meno- ja tuloarvio. 
Se kertoo paljonko aiot matkan aikana eri asioihin suunnilleen käyttää rahaa ja paljonko 
sinun tulee säästää tai muuten hankkia rahoitusta matkaasi varten. Matkabudjettia 
tehdessä kannattaa pitää mielessä ne omat tavoitteet ja prioriteetit, mitä matkaltaan 
haluaa ja etsii, ja arvioida, miten nämä painotukset tulevat näkymään budjetissa. 
Käymme tässä luvussa kattavasti läpi erilaisia budjettiin vaikuttavia asioita ja 
matkabudjetin laadintaa ja seurantaa.

Millainen reissaaja - sellainen budjetti

Yhden mielestä 100 euron päiväbudjetti reissussa on halpa ja toisen mielestä voidaan 
puhua edullisuudesta vasta, kun päästään lähemmäksi 10 euroa. Joillekin reissusta 
nauttiminen merkitsee sitä, että rahaa on reilummin käytössä, toisille matkanautinnot 
tulevat pikemmin niiden kokemusten kautta, joita saa budjetilla matkaamisen 
sivuvaikutuksena. Matkabudjeteissa ja rahankäytössä on valtavasti yksiöllisiä eroja 
kulutustyylin ja matkailutottumusten suhteen. Siksi myös kaikille sopivien ohjeistusten 
antaminenkin on haastavaa. 

Osana matkasuunnittelua on siis hyvä tiedostaa ja tunnistaa koko ajan paremmin 
millainen reissaaja juuri sinä olet, ja mitä matkoiltasi oikein etsit ja odotat. Ennen kuin 
mennään varsinaisen matkabudjetin laatimisen osioihin, jatketaan vielä hetki tämän 
itsetutkiskelun parissa. Voit tulla yhä paremmin tietoiseksi omista matkamotiiveistasi ja 
reissaajataipumuksistasi. 
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Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin voit hahmotella paperille omaa 
reissaajaprofiiliasi:

 ● Mistä asioista nautit matkoillasi, entä mistä taas et pidä lainkaan?
 ● Millaisia kokemuksia ja tunnetiloja matkoiltasi odotat ja toivot?
 ● Arvostatko helppoutta, turvallisuutta ja mukavuutta vai kiehtooko seikkailu, 

uuden oppiminen, monenkirjavat kokemukset ja kontrastien kohtaaminen?
 ● Uskallatko heittäytyä ja kokeilla rohkeasti uusia asioita?
 ● mitkä ovat onnistuneelle matkalle ja hyvälle matkakohteelle tärkeitä kriteereitä?
 ● Ovatko matkustamiseen liittyvät resurssisi enemmän henkisiä, sosiaalisia vai 

taloudellisia?
 ● Kuinka tärkeää matkustaminen sinulle ylipäätään on? miten se näkyy 

elämässäsi?
 ● Kumpaa sinulla on enemmän käytettävissä matkusteluun aikaa vai rahaa?

Miltä reissaajaprofiilisi näiden kysymysten valossa näyttää? Onko se pysynyt pitkään 
samanlaisena vai onko siinä tapahtunut muutoksia? Reissaajaprofiillin arviointi voi 
näyttää myös ne kohdat, joissa voisit ehkä ylittää totuttuja tapojasi ja rajojasi etenkin, 
jos siten voisit reissata yhä enemmän ja entistä edullisemmin. 

Mitä pohjimmaltaan matkoiltasi etsit ja tavoittelet? Voisitko löytää ehkä uusia keinoja 
saada matkoiltasi sitä, mitä niiltä etsit, mutta aiempaa vähemmällä rahankäytöllä? 
Niinkuin monessa muussakin asiassa elämässä, myös reissujen osalta samaan 
tavoitteeseen voi päästä useilla eri keinoilla. 

Reissutyylin vaikutus matkabudjettiin

Esimerkki. Jos kysyt minulta paljonko tarvitset rahaa kuukauden Thaimaan matkaan, 
voi vastaukseni olla joko 500 € (+lennot) tai 3000 € (+lennot), riippuen millainen 
reissaaja olet, mikä on sinulle matkalla tärkeää, matkustatko yksin, kaksin tai isommalla 
porukalla ja millaisia olosuhteita ja elämyksiä matkaltasi etsit.
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Yleispäteviä kustannusarvioita ja säästövinkkejä on siis hankala antaa, jos ei tiedetä 
tarkemmin, että kuka reissaa, minne reissaa, millaisissa puitteissa ja olosuhteissa 
reissaa, mistä hän voi tinkiä ja mistä ei. Sikäli jokaisen omat mieltymykset, tottumukset 
ja toiveet asettavat raamit myös rahan matkabudjetille. 

Seuraavassa kysymyksiä, joihin vastaamalla saa jo raamia reissubudjetin 
rakentamiseen:

 ● Voitko asua vaatimattomasti vai tarvitsetko aina ilmastoinnin ja oman 
kylpyhuoneen?

 ● Voitko matkustaa yöbusseilla ja -junilla vai haluatko aina siirtyä nopeasti lennolla 
paikasta toiseen?

 ● Voitko lentää useamman vaihdon taktiikalla vai ovatko suorat lennot kohteeseen 
must?

 ● Oletko mielelläsi yhdessä paikassa pidemmän aikaa vai haluatko siirtyä 
muutaman päivän välein seuraavaan kohteeseen?

 ● Haluatko syödä länsimaista ruokaa vai nautitko paikallisesta ruokakulttuurista, 
kaduilla ja toreilla ruokailusta?

 ● Tarvitsetko jokapäiväiset oluet tai drinkit vai voiko niistä tinkiä?
 ● Otatko mielelläsi haltuun paikallista julkista liikennettä vai haluatko karauttaa 

kaikkialle taksilla? 

Jos helppous, mukavuus, ennakoitavuus ja yksityisyys ovat sinulle reissussa tärkeitä 
asioita, joista et halua tinkiä, tarkoittaa se väistämättä myös suurempaa budjettia. 
Jos taas on valmis näistä edellytyksistä välillä joustamaan, kokeilemaan edullisempia 
vaihtoehtoja ja muuttamaan suunnitelmiaan, tietää se usein säästöjä budjettiin.

Koska reissaaminen merkitsee useimmille meistä iloa, lepoa, nautintoja ja elämyksiä 
ei ole tietenkään itsetarkoitus, että säästämisen nimissä alkaa muuttaa reissutyyliään 
väkisin sellaiseksi, mistä ei nauti. Etenkin lyhyillä lomilla voi olla tarpeetonta alkaa tinkiä 
lomanautinnoista joka käänteessä säästämisen nimissä. Mitä nämä lomanautinnot 
sitten ovat ja mitä ne maksavat? Siinä voi olla pohtimisen paikka. Yli kuukauden matkat 
ovat jo taas asia erikseen ja silloin päivittäiset tiedostavat valinnat astuvat paremmin 
kuvaan mukaan.
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Mutta nyt seuraa sinulle kuitenkin haaste: Olipa tämän hetkinen reissutyylisi sitten 
millainen tahansa, lähde kokeilemaan myös uusia ja erilaisia juttuja rohkeasti. 
Kyseenalaista omat tottumuksesi ja riko kaavat, joihin olet syystä tai toisesta 
ajautunut. Voisitko syventää matkakokemuksiasi toimimalla uudella erilaisella tavalla?

Jos on aina majoittunut keskitason hotelleissa, kannattaa kokeilla vaihteeksi 
simppeleitä edullisia majataloja tai uuden ajan majoitusmuotoja. Tai jos aina on tottunut 
syömään “oikeissa” ravintoloissa, kannattaa kokeilla ruokailua vaihteeksi katukojuista. 
Tee jotain toisin. Voit yllättyä positiivisesti, laajentaa kokemusrepertuaariasi ja säästää 
siinä sivussa mukavia summia rahaa kenties johonkin sinulle vielä tähdellisempään. 
Matkakuluissa säästämisestä voi saada myös mielihyvää ja talouden hanskaamisen 
tunnetta. 

Itse olen venyttänyt reissutyyliäni kumpaankin suuntaan. Totutellut yksinkertaiseen, 
joustavaan ja vähän kulutuksen matkusteluun, jossa tarvittaessa pärjätään 10 € 
päiväbudjetilla. Olen asunut todella simppeleissä bambumajoissa, ilman kylpyhuoneita 
tai muita huonekaluja kuin patja lattialla. Yksinkertaiseen tyyliin sopeutuminen on vienyt 
ehkä päivän tai kaksi, vaikka alunperin olisinkin hieman karsastanut joitain askeettisilta 
tuntuneita ratkaisuja. Ja sitten kun sopeutuu, ei osaa muuta kaivatakaan. Ihmiset 
ovat sopeutuvaisia otuksia. Toisinaan sitten olen antautunut nauttimaan fiinimmästä 
majoituksesta, porealtaista, loistoaamupaloista ja muista mukavuuksista, etenkin jos 
niistä on ollut tarjolla hyviä diilejä. Budjetilla matkaavan ei tarvitse luopua kokonaan 
luksuksesta. Lue esimerkkikokemukseni täältä.

Oman tottumuksen ja ajatusmallien ylittäminen vaatii hieman itsensä psyykkausta, 
mutta se ehdottomasti kannattaa. Vasta ylittämällä näitä itselleni luomia “standardeja” 
oivalsin, että ne ovat vain korvieni välissä olevia matkustuskokemuksiani turhaan 
rajoittavia uskomuksia ja kuvitelmia. Ajatuksia, jotka voin muuttaa, jos niin haluan. Siksi 
suosittelen kaikille lämpimästi matkustamaan edes joskus peruskaavoistaan poiketen.

Reissun aikana voi sitten vaihdella sitä, mihin milloinkin satsaa. Tiukemman 
budjetin jaksojen vastapainona voi olla toisinaan hieno majoitus, jokin elämysretki, 
hemmottelupäivä tai fiinimpi illallinen. 

http://www.matkaopasvapauteen.com/matkajutut/nain-parjaa-30-euron-paivabudjetilla-kuala-lumpurissa-asuen-sviitissa/
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Niukalla budjetilla reissaaminen on kuitenkin oma seikkailunsa ja siihen kannattaa 
suhtautua juuri niin. Kaiken ei kuulukaan olla jatkuvasti siloiteltua ja pumpulista. 
Mutkia, jännitysmomentteja, yllätyksiä, säätämistä ja hikikarpaloita tällaiseen 
reissuun todennäköisesti aina ripaus kuuluu. Ja saa kuuluakin. Ja juuri niistä 
tulee matkakokemuksen mielenkiintoisuus ja uniikkius, puhumattakaan parhaista 
reissutarinoista.

Ai niin, että millaisella matkustustyylillä se 500 €:n kuukausi Thaimaassa sitten 
onnistuu? No, se onnistuu esimerkiksi niin, että valitsee jonkin yhden kohteen missä 
lomansa viettää. Eikä sitä kaikkein kalleinta turistikohdetta tai suosituinta saarta, 
vaan jonkin muun mukavan paikan. Majoitukseksi vuokraa pienen huoneiston/talon 
(wifi:llä) kuukaudeksi, 250 €. Jakaa kulut matkakumppanin kanssa, eli käyttää 125 € 
majoitukseen/kk. Kuluttaa ruokaan ja juomaan max. 10 € päivässä, tähän hintaan voi 
nauttia ruokaoluenkin. Vielä jää 75 € mopon vuokraukseen tai muuhun liikkumiseen 
sekä puhelimen sim-korttiin. Loman aikana nauttii sitten etenkin ilmaisista iloista, kuten 
lämmöstä, lukuhetkistä riippumatossa, kävely- ja moporetkistä sekä rannalla loikoilusta. 
Niukkaa, mutta mahdollista. Tuon 500 euron päälle siis toki pitää vielä laskea lennot, 
vakuutukset ja siirtyminen kohteeseen, jotta saa kuukauden reissun kokonaishinnan 
hahmoteltua. Kokonaispaketin mahdollinen hinta voisi asettua n.1200 € euron tietämiin. 
Tämä siis esimerkkinä siitä, että tietyillä reissutyylin tarkistuksilla voi kohtuu pienelläkin 
rahalla tehdä kuukauden kaukomatkan.

Matkakohteen vaikutus matkabudjettiin

Matkakohteen valinta on yksi merkittävimpiä seikkoja matkabudjetin kannalta. 
Keskittämällä matkojaan: 

a) kohteisiin, joihin matkustaminen ei ole kovin kallista ja / tai 
b) kohteisiin, joissa eläminen on halpaa  

… voi suitsia merkittävällä tavalla matkakuluja.

Matkabudjetin ollessa rajallinen on siis kohteen valinta ensimmäisiä asioita, jonka 
kautta poimitaan säästöjä kotiin ja mistä matkasuunnittelu kannattaa aloittaa. 
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Edullisemman eli alhaisemman elintason maissa on se etu, että välillä on varaa myös 
nauttia hieman luksuksesta ja hemmottelusta, ilman että se heilauttaa matkabudjettiasi 
välttämättä mihinkään suuntaan. Tästä syystä kevyelläkin kukkarolla kokee saavansa 
paljon vastinetta rahoilleen ja voi nauttia monesta mukavuudesta matkansa aikana. 

Esimerkiksi vuodepaikka hostellin dormissa Länsi-Euroopassa tai Australiassa 
maksaa keskimäärin 20-25 € / hlö / yö. Samalla rahalla Kaakkois-Aasiassa saat 
mukavan hotellihuoneen (kun 2 henkeä jakaa kulut), uima-altaalla, kuntosalilla ja buffet 
-aamupalalla. Oman (melko vaatimattoman) huoneen Aasiassa voi muutenkin saada 
hintaan 5-10 €. Joten kieltämättä hieman kontrastia ja eroa siinä, millainen ostovoima 
rahalla eri maissa on.

Jos haluaa saada matkabudjetin riittämään mahdollisimman pitkäkestoiseen matkaan 
on tietenkin järkevää valita kohteita edullisemmasta päästä. Tällöin listalla olevia 
kohteita / alueita ovat:

 ★ Kaakkois-Aasia
 ★ Intia ja Nepal
 ★ Itä-Eurooppa 
 ★ Etelä- ja Väli-Amerikka

 
Käytännössä, jos siis etsii vain halvinta kokonaisratkaisua alle kuukauden 
reissuturneelle, osuva valinta on Itä-Eurooppa. Toisaalta pelkän hintatason ei pidä 
antaa rajoittaa liikaa omia matkakohteitaan. Taloustietoinen matkaaja saa eurot 
venymään myös kalliimmissa maissa. Tällöin pitää vain suunnitella visiitit hieman eri 
lähtökohdista. Saat pidettyä kulut kurissa viipymällä lyhyemmän aikaa kohteessa tai 
ottamalla käyttöön parhaat reppureissaaja-niksit sekä jakamistalouden mahdollisuudet. 
Olen itse pärjännyt kalliissa Australiassa vain noin 300 euron kuukausibudjetilla. 
Salaisuus näin mataliin kuluihin selviää täältä. 

http://www.matkaopasvapauteen.com/matkajutut/ilmaista-asumista-matkoilla-house-pet-sitting/
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Varaudu siis kaivamaan kuvetta hieman reilummin tai käyttämään edellä mainittuja 
taktiikoita silloin, kun matkasuunnitelmista löytyy:

 ★ Länsi-Eurooppa
 ★ Pohjois-Amerikka
 ★ Australia & Uusi-Seelanti
 ★ Tyynenmeren saaret
 ★ Aasian maista: Singapore, Etelä-Korea, Japani, Hong Kong

 
Pääasiallisena ohjenuorana voidaan pitää sitä, että turistien eniten suosimat ja ns. 
pakettimatkakohteet ovat tyypillisesti hintatasoltaan kalliimpia, kuin jotkut vähemmän 
suositut kylät, saaret ja kaupungit. Mitä enemmän alueelta löytyy neljän tähden 
hotellikomplekseja ja luksusmatkaajille suunnattuja palveluita, sitä hankalampi voi olla 
löytää niitä edullisia ja idyllisiä ratkaisuja budjettimatkaajan mieleen. 

Kannattaa selvittää, mitkä alueet ja kohteet ovat reppureissaajien tai diginomadien 
suosiossa. Suosio kertoo siitä, että näissä kohteissa voi elää ja pärjätä sangen 
edullisesti. Myös se, miten hankala kohteeseen on päästä voi antaa osviittaa 
hintatasosta. Lentokenttien lähellä sijaitsevat turistialueet ovat yleensä kalliimpia kuin 
ne jonne pitää vähän pidempään ja vaivalloisemmin matkustaa. Isoissa kaupungeissa 
ja suurissa turistikohteissa löytyy kuitenkin yleensä ratkaisuja hintahaarukan molempiin 
päihin. Edulliset vaihtoehdot pitää tällöin vain jaksaa etsiä.

Matkabudjetin tekemisen hyödyt

Miksi on hyödyllistä tehdä matkabudjetti? Monestihan ehkä vain päätämme etukäteen 
sen kokonaisrahamäärän, jolla pitää matkan aikana pärjätä ja yritämme suunnilleen 
tähän summaan tähdätä. Ja joskus se osuu, joskus ei. Taloustietoisesti toimiva 
reissaaja kuitenkin miettii ja laskee matkansa kulut (arvioiden) ja käytettävissä olevat 
(tai käyttöön hankittavat) varat etukäteen eli tekee reissubudjetin. Budjetti auttaa 
ennakoimaan ja suunnittelemaan matkaa sekä seuraamaan taloustilannetta sitten 
reissun päällä oltaessa. 
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Etenkin kun rahaa on rajallisesti on tärkeää, että matkakassa on realistinen ja riittää 
reissuun loppuun asti. Toki reissussa voi aina sattua ja tapahtua ja siksi budjetissa pitää 
olla hieman jouston varaa. 

Budjetoinnin tarkoitus on, että suunnittelemalla rahankäyttöään ja kartoittamalla 
kustannuksia etukäteen voi sitten nauttia huolettomammin reissun päällä, eikä 
arvuutella koko ajan miten rahat riittävät, vai riittävätkö. Hyvä suunnitelma vähentää siis 
rahankäyttöön liittyvää stressiä ja vapauttaa nauttimaan itse matkasta.

Mitä pidemmästä ja monivaiheisemmasta matkasta on kyse, sitä tärkeämpi on hyvä 
ja realistinen budjetti. Viikon tai kahden pakettimatkalle riittävät usein suuntaa-antavat 
esim. 30 tai 50 euroa päivässä -budjetoinnit. Toki pitää selvittää, mitä kohteessa tuolla 
rahalla sitten saa. Ja vastaako se sitä, mitä haluaa matkan aikana tehdä.

Matkavalmistelu - Kertaluontoiset kulut ennen matkaa

Liikkeelle kannattaa lähteä matkavalmisteluista ja ennen matkaa maksettavaksi 
koituvista kuluista. Matkabudjetissaan tästä voi tehdä oman kulukohtansa. Etenkin 
jos on ensimmäistä kertaa lähdössä pidemmälle reissulle kaukomaille, kertyy kuluja 
runsaammin maksettavaksi jo etukäteen. Samoin joitakin matkatavarahankintoja voi 
olla tarpeen tehdä ennen matkaa. Kun jaottelee matkaan liittyvät kulut eri kategorioihin 
seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla, kaikki kulut tulevat varmimmin huomioon 
otetuksi. 

Kertaluontoisia kuluja ennen matkaa ovat tyypillisesti:
 ● Passin uusiminen (44-48 € + kuvat)
 ● Viisumit 
 ● Matkavakuutukset (vertaa ja kilpailuta hyvin, isoja hintaeroja)
 ● Rokotukset & reseptilääkkeet + muu mahdollinen matka-apteekki (vai saatko 

paikanpäältä edullisemmin?)
 ● Rinkka / muu matkalaukku  
 ● Opaskirjat & muu matkalukeminen (sähköisinä tai painettuna)
 ● Mahdolliset leiriytymisvarusteet (riippumatto, hyttysverkko, makuupussi, teltta)
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 ● Harrastevälineet / -vaatetus (paikanpäällä vuokraaminen on hyvä vaihtoehto)
 ● Adapterit, muistikortit, lukot tms. tarvittava pientavara ja -tekniikka (toki saa myös 

paikanpäältä)
 ● Lentoliput 

 Ϟ Kertaluonteiset kulut ennen matkaa yht. ____ €

 
Kertaluontoiset kulut matkan aikana

Budjettisuunnittelun voi aloittaa siitä, mitä ainakin haluaa matkallaan tehdä, nähdä ja 
kokea. Onko jotain tiettyjä aktiviteetteja, nähtävyyksiä jne. mitkä haluaa ehdottomasti 
reissun aikana toteuttaa. Kaikkien isompien yksittäisten ja kertaluontoisten tekemisten, 
näkemisten ja tapahtumien hinnan voi suunnilleen kartoittaa etukäteen. Pienempiin 
sisäänpääsymaksuihin voi halutessaan budjetoida jonkin könttäsumman.

Jos haluaa käydä sukellus- tai kokkauskurssin, osallistua joogafestareille, 
koskenlaskuretkelle tai tehdä seikkailutrekin viidakkoon, voi nämä hahmotella jo 
etukäteen kertaluontoisten kulujen taulukkoon. Kun aktiviteetit ja näkemiset on laitettu 
vielä tärkeysjärjestykseen, niitä on helppo karsia sieltä vähemmän tärkeästä päästä.

 ● Retket
 ● Harrastukset / kurssit 
 ● Kalliimmat nähtävyydet & pääsyliput tapahtumiin
 ● Muut aktiviteetit 

 Ϟ Retki-, kurssi-, harraste- ja nähtävyyskulut etukäteen arvioiden yht. ____ €
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Toistuvat & päivittäiset kulut

Majoitus ja ruoka ovat tietenkin ne merkittävimmät toistuvat päivittäiskustannukset, 
joiden ympärille päiväbudjetti rakentuu. Voit tehdä kuukausibudjetin toistuville kuluille, 
jos oleilet pidempiä aikoja suunnilleen saman hintatason maissa. Jos taas kyse on 
enemmän kiertomatkasta, jonka mittaan eri kohdemaiden hintatasot vaihtelevat 
paljonkin on järkevää tehdä päivä- & maakohtainen budjetti. Jakamalla budjetin 
loppusumman matkapäivien määrällä saat keskimääräisen päiväbudjetin hinnan. 

Jos matkustat euroalueen ulkopuolelle budjettiin kannattaa jotenkin huomioida 
myös valuutanvaihdon, -muuntamisen ja nostamisen kulut. Esimerkiksi 1000 euron 
budjetista, nämä valuuttakulut syövät 20-100 euroa, käytetyistä maksuvälineistä 
riippuen.

Päivä- tai kuukausibudjettiin kannattaa arvioida ainakin seuraavat:
 ● Majoitus
 ● Ruokailut & juomat, kahvilat
 ● Viihde & baarit
 ● Puhelin & netti
 ● Päivittäisliikkuminen (julkiset, mopovuokrat, taksit jne.)
 ● Muut matkaliput (pitkän matkan junat, bussit, lautat, sis.lennot)
 ● Muu päivittäistavara ja pikkuhankinnat 

 Ϟ Keskimääräinen päiväbudjetti ___ € x matkapäivien lukumäärä yht. ___ €

Puskuri- tai hätävararahasto

Reissussa voi sattua monenlaista, tulla ryöstetyksi, automaatti imee ainoan korttisi, voi 
kolhia vuokramopon, elää yli varojensa, myöhästyä lennoilta jne. Voi sattua tapaturmia 
ja asioita, joita vakuutus ei korvaa tai korvaa vain osittain. 
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Lääkäri- ja lääkemaksut voi joutua pulittamaan ensin itse, ennen kuin voi hakea 
korvausta vakuutuksesta. Voi myös huomata aliarvioineensa oman rahantarpeensa 
tai jotkin muuten yllättävät tapahtumat tai kuluerät syöksevät budjetin pois raiteiltaan. 
Tällaisten tilanteiden vuoksi on syytä olla jonkinlainen plan B, suunnitelma miten toimia 
ja mistä varat, kun massit on jostakin syystä ennenaikaisesti syöty. 

Yksi mahdollisuus on tietenkin luottokortti, jonka luottopuoleen ei kajoa kuin vasta 
tosipaikan tullen. 1000-2000 €:n luottoraja auttaa todennäköisesti pahimman yli 
tai tarvittaessa palaamaan myös aiemmin kotiin. Pikavipit tulevat yleensä vielä 
kalliimmaksi, joten niitä kannattaa reissubudjetin paikkaamiseksi välttää viimeiseen 
asti. Jos ainoa luottokorttisi on kadonnut taskuvarkaan mukaan tai automaatin 
syövereihin, voit saada pankkisi/luottoyhtiön sopimuspaikoista nostettua hätäkäteistä. 
Korttivarkauksien, kopiointien ja katoamisten vuoksi kuitenkin kahden kortin taktiikka on 
hyvin suositeltava.

Toiseksi voit jättää kotiin jollekin perheenjäsenelle tai ystävälle jemmaan muutaman 
satasen, jotka saat sitten hätätapauksessa käyttöösi. Usein perheenjäsenet ja 
ystävät voivat muutoinkin lainata kriisiapuna tarvittavat varat. Parempi kuitenkin 
aina itse varautua siihen, että jokin vararahasto on käytettävissä heti hädän tullen. 
Vararahaston määrä, muoto ja sijainti kannattaa miettiä siis myös etukäteen, osana 
matkabudjetointia.

Todella tiukan paikan tullen voit harkita myisitkö jotain mukanasi olevaa omaisuutta. 
Onko sinulla jotain hieman arvokkaampaa varustetta tai elektroniikkaa, josta voisit 
hädän tullen luopua? Tai voitko mahdollisesti tehdä jotain tienataksesi lisää rahaa? 
MIstä osaamisestasi sinulle voitaisiin maksaa? Tai voitko tehdä kenties jonkin aikaa 
vapaaehtoistyötä majoitusta ja ruokaa vastaan? Nämäkin vaihtoehdot voivat auttaa 
tasapainottamaan budjettia tiukan paikan tullen.
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Esimerkkibudjetti

Edellä kuvatun jaottelun mukaan tehty esimerkkibudjetti, joka on siis yksi mahdollinen 
tapa jäsentää matkakulut ja arvioida tulevien matkakulujen määrää. Jos tuntuu, että 
budjetin on laskenut kovin tiukalle / alakanttiin kannattaa loppusummaan lisätä vielä 
100-200 € pelivaraa. Tulopuolelle kannattaa muistaa ennakkosäästöjen lisäksi laskea 
muut käytettävissä olevat tulot reissun aikana. Jos esimerkiksi vuokraat asuntoasi, 
mahdolliset palkka- tai yritystulot ja muut tilillesi tulevat varat matkan aikana. Kannattaa 
jo myös etukäteen miettiä missä järjestyksessä on valmis karsimaan kulujaan, jos 
sellainen tilanne tulee. Eli pohtia esim. mikä on retkien ja aktiviteettien tärkeysjärjestys 
ja voiko majoitusta vaihtaa tarvittaessa edullisempaan. Alla oleva esimerkkibudjetti on 
yksin matkaavan aktiviisen reissaajan budjetti, eikä ihan niukimmasta päästä, mutta 
antaa siis ideaa budjetoinnissa huomioitavista asioista.

Yhteensä: 2720 €  -> kulut ennen matkaa 1040 €, matkakassa mukaan 1680 €

Matkarahoitus: etukäteissäästöt 2220 € + tulot matkan aikana 500 € = 2720 €

Valuutanvaihto/nostokulut: laskettu päiväbudjetin sisään

Puskuri / hätävara / budjetin jousto: luottokortin käyttö

ESIMERKKIBUDJETTI 3 VIIKON MATKALLE KAAKKOIS-AASIAAN

Kertaluontoiset kulut ennen 
matkaa

Kertaluontoiset kulut matkan 
aikana

Päivittäin toistuvat kulut / 
Päiväbudjetti

Viisumit                              30 3 päivän viidakkotrekki     150 Majoitus                              20

Rinkka                              100 Kiipeilykurssi                      40 Ruokakulut                         15

Vakuutus                            80 Tatuointi                            200 Liikkuminen                          5

Lennot                              800 Kokkauskurssi                    30 Nähtävyydet                         5

Pientavara                          30 Viihde                                   8

Muut kulut                            7

1040 € 420 € 60 € x  21 pv = 1260 €
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Matkabudjetin seuranta

Pelkkä budjetin laatiminen ei hyödytä mitään, jos budjettia ei millään lailla seurata. 
Kannattaa miettiä itselleen sopiva tyyli ja rytmi käydä taloustilannettaan läpi reissun 
aikana. Tsekkaus voi olla kerran viikossa vaikkapa sunnuntai-iltaisin. Tai vähintään 
kerran kuussa, jos ollaan pidemmällä reissulla. Toteutuneet kulut kannattaa 
laittaajohonkin ylös, muistikirjaan, google spreadsheat / excel -taulukkoon tai 
matkapuhelimen appsiin. Mikä tyyli itselle parhaiten sopii. Parasta on, jos voit pitää 
kirjaa kuluista budjettisuunnitelman rinnalla, siten että näet heti, jos vaikka viikkotasolla 
alkaa heittää suunnitellusta. Jos jatkuvaa budjetin ylitystä tuntuu tapahtuvan, pitää 
miettiä mitä päivittäistä kuluerää voisit vähentää. 

Usein käy niin, että alkureissusta ollaan niin innostuneita, ettei päivittäistä kulutusta 
tule niin tarkkaan seurattua tai ylöskirjattua. Rahan kulutuskin saattaa olla aluksi vähän 
hövelimpää, ennenkuin kulutustyyli asettuu uomiinsa. Tämän takia kulujen kirjaaminen 
ylös alusta alkaen onkin tärkeää. Eikä kirjaamista kannata lopettaa, vaikka kesken 
reissuakin tulisi jakso, jolta kuluseurantaan jää aukkoja. Ei budjettiseurannasta toki 
stressiä kannata ottaa, tekee vaikka välillä tarkemmin ja välillä rennommin. Reissu 
reissulta voi kuitenkin taitavammaksi taloudenpitäjäksi.

Käteistä käyttämällä rahankulutustaan on usein helpoin seurata. Jämptisti kulujaan 
tarkkaileva, täydentää lompakkoaan päivittäin päiväbudjetin summalla, eikä 
kanna monen viikon rahavaroja mukaan käyttörahapussissaan. Isoja summia 
lompakossa kantaessaan budjetista myös helpommin lipeää, eikä pysy enää kärryillä 
rahatilanteestaan. Näin hyvä suunnittelu voi mennä hukkaan. 

Kun pitää lompakossa joko päivä- tai viikkobudjetin verran rahaa kerrallaan, 
suunnitelmassa pysymistään on helppo seurata. Viikkobudjetin osalta joustoa voi sallia 
itselleen sen sisällä. Jos siis budjetti alkuviikosta ylittyy, loppuviikosta pihistellään. 
Esimerkiksi, jos viikon käyttövarabudjetti asumiskulujen jälkeen on 7 x 20 € eli 140 €, 
niin siinä raamissa tulisi pysytellä. Jos jonain päivänä kuluu 40 €, niin muina päivinä 
sitten kulutusta himmaillaan. Kuukausien mittaisilla reissuilla seurannan ja todellisten 
kulujen ylöskirjauksen rooli luonnollisesti korostuu.
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Jos sitten reissaa maissa, joissa voi käyttää pääosin maksukorttia (debit/prepaid) esim. 
euroalueella, voi budjettiseurannan tehdä viikottain myös tiliotteelta. Tämän lisäksi 
voi pitää tiettyä viikottaista käteiskassaa lompakossaan sellaisia pienmenoja varten, 
joita ei voi kortilla maksaa. Tällainen käteiskassa voi olla esim. 50 € / vko. Muussa 
tapauksessa pitäisi muistaa ottaa aina kuitit talteen (jos sellaisen saa) ja kirjoittaa kulut 
ylös vielä kun muistaa.

Budjettiseurannasta ja kulujen kirjaamisesta kannattaa luoda itselleen mahdollisimman 
vaivaton ja helppo rutiini. Seurantaan kannattaa suhtautua kiinnostuneena siitä, ovatko 
suunnitelmasi osuneet lainkaan oikeaan ja pysyykö se raha näpeissä. Kun on asettanut 
vaikkapa ruokabudjetille viikkolimiitin, jota seuraa, alkaa käydä helposti niin, että haluat 
toistuvasti alittaa budjettisi ja näyttää itsellesi, että pystyt. Rahankäytöstä tulee heti 
tietoisempaa, tulet huomaamaan. Entä voisitko raportoida kuluistasi muille reissaajillle 
auttaen heitä luomaan omia matkabudjettejaan? Oman budjetin avaaminen vaikkapa 
blogissa voi olla tapa pitää myös omaa kirjaamistaan ajantasalla.

Resursseja matkabudjetointiin ja kuluseurantaan

Budget your trip -sivustolta voi etsiä keskimääräisiä päiväbudjetteja eri maihin ja 
kohteisiin, eri reissaustyyleillä. Voit kirjautua sisään ja suunnitella sekä seurata omaa 
matkabudjettiasi sekä tehdä siitä havainnollistavia kuvaajia / diagrammeja vaikka blogia 
varten. Ei mobiilisovellusta.

Independent travellerin budjettilaskuri on valmispohja, joka laskee automaattisesti 
matkakulusi kun syötät arviosi eri kulujen määristä. Omia kululajeja voi lisätä, budjetin 
voi sitten tallentaa tai lähettää sähköpostiin. 

Budget worksheets -sivustolla etuna on se, että matkabudjetin viereen voi syöttää 
toteutuneet kulut ja pohja laskee erotukset kululajeittain sekä kokonaisuutena. 
Taulukkoa voi muokata, lisätä kululajeja tai kirjoittaa kululajit vaikka kokonaan uusiksi. 
Dollarinkuvat voi mielessään muuttaa euroiksi.

http://www.budgetyourtrip.com
http://www.independenttraveler.com/travel-budget-calculator
http://www.budgetworksheets.org/worksheet/vacation-travel
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Maailmanympärysmatka mielessä? A little drift -sivustolta löytyy vinkkejä 
säästämiseen, vajaan vuoden maailmanympärysmatkan matkan kulut ylöskirjattuna ja 
käytännölliset taulukkopohjat (google spreadsheets) omien matkabudjettien tekoon ja 
seurannan kirjaamiseen.

Matkabudjetin seurantaa helpottavia matkapuhelinsovelluksia, joihin voi syöttää 
matkakuluja reaaliaikaisesti ovat mm. :

Trabee Pocket: Travel Expense Note (android + iphone) sekä

Travelpocket (iphone). Nämä sovellukset seuraavat kulujen karttumista suhteessa 
käytettävissä olevaan budjettiisi. Itselläni on käytössä Trabee Pocket.

Kuukausi- ja vuosikuluja eri maanosissa matkustettaessa, suhteutettuna eri 
reissaustyyleihin löydät tästä artikkelista. 

Tämän Legal Nomads -sivuston linkin takaa taas löydät lukuisia tosielämän 
esimerkkejä ja yhteenvetoja, mitä ihmiset ovat matkoillaan eri puolilla maailmaa 
kuluttaneet.

Hyvä vinkkilista budjetoinnin pohjaksi löytyy myös täältä.

Matkabudjettiesimerkkejä erilaisille matkoille

Seuraavat suuntaa antavat esimerkit on poimittu (budjettitietoisista) matkablogeista 
ja summia hieman yksinkertaistuksen vuoksi pyöristäen. Budjetit ovat esimerkkejä 
edullisemmasta päästä matkustelua, ei kuitenkaan äärimmilleen vietyä säästämistä. 
Summiin sisältyy lennot. 

http://alittleadrift.com/2009/10/rtw-budget-travel-around-the-world/
http://trabee.co.kr
http://travelpocket.mobi
http://www.indietraveller.co/1-year-travel-cost/
http://www.legalnomads.com/wds#budget
http://www.bootsnall.com/rtw/budget.html
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Maailmanympärimatka
 ● 1 vuosi
 ● 3-4 maanosaa
 ● Budjetti: 16 000 €
 ● Aihetta käsittelevä postaus

Aasian kiertomatka 
 ● 6 kk
 ● Kaakkois-Aasia, Venäjä, Kiina, Mongolia, Intia, Nepal
 ● Budjetti: 4500 €
 ● Aihetta käsittelevä postaus

 
Kaakkois-Aasia

 ● 3 kk
 ● Budjetti: Pariskuntana yhdessä maassa / kohteessa oleskellen 3000 € / /hlö
 ● Budjetti: Yksin useissa maissa ja kohteissa kierrellen 3850 € 
 ● Aihetta käsittelevä postaus

 
Etelä-Amerikka 

 ● 5 kk
 ● Mantereen pohjois- ja länsiosien maiden kiertomatka
 ● Budjetti: 6500 €
 ● Aihetta käsittelevä postaus

http://www.globotreks.com/how-to/how-to-travel-the-world-for-a-year-with-18000-or-less/
http://intothemystic2013.blogspot.fi/2014/11/puolen-vuoden-matkabudjetti-ja-muita.html
http://www.matkaopasvapauteen.com/matkajutut/nain-edullisesti-parjaa-3-kuukautta-kaakkois-aasiassa/
http://backpackerreport.com/2014/04/06/5-months-travelling-south-america-cost/
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Löydä halvimmat lennot 

Lennot ovat matkustamisessa usein se isoin yksittäinen kuluerä. Tosin näin 
halpalentojen aikakaudella etenkin Euroopan sisäisiä lentoja voi löytää todella 
edullisesti, jopa muutamalla kympillä. Voi olla jopa niin, että matkasi kotimaassa 
lentokentälle kustantaa enemmän kuin lento ulkomaille. Hintahaarukka on kuitenkin iso 
niin lähi- kuin kaukolennoissakin ja tarvitaan joustoa, tietoa ja ehkä vähän tuuriakin, että 
onnistuu nappaamaan lennot halvimmasta päästä.

Lentojen hintaerot voivat olla suuret jo saman päivän sisälläkin. Parhaimmillaan / 
pahimmillaan hinnat ovat jopa kymmenkertaisia halvimpaan vaihtehtoon nähden. 
Kun meno-paluu lentojen hinnat esim. kauko-itään voivat olla halvimmillaan noin 400 
euron pintaan, niin kalliimmassa päässä samana päivänä huidellaan jo 4000 euron 
tietämissä. Lentojen hintaan vaikuttaa tietenkin lentoyhtiö, verot, kysynnän määrä, 
lentoreitti, eli onko välilaskuja sekä ajankohta vuodesta, viikosta ja päivästä.

Lentohintojen vertailuun on paljon työkaluja ja sivustoja, joten se on periaatteessa 
sangen näppärää. Kaikkien eri vaihtoehtojen puntarointi ja osatekijöiden huomiointi 
samanaikaisesti saattaa olla välillä monimutkaista ja hieman vaivannäköä vaativaa. 
Tämä vaiva kannattaa kuitenkin nähdä.

Oma matkustustyyli ja kriteerit matkalle sitten vaikuttavat siihen kannattaako 20 
euron säästön vuoksi ottaa yksi koneenvaihto lisää ja 4 tunnin vaihtoaika kentällä, 
yleensä ei. 100 euron säästön vuoksi taas jo voi tuntua hyvältä diililtä jaksaa pidempää 
matkustusaikaa. 

Itse olen useasti jopa yöpynyt kentillä säästöjen vuoksi ja tinkinyt samalla hieman 
mukavuudesta. Itseäni pitkä matkanteko ei niin paljon haittaa kuin ehkä jotakuta toista. 
Kentillä pyöriminen ja matkafiiliksissä oleminen on usein jopa varsin nautinnollista. 
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Toki kentällä vietetty aika voi tulla myös maksamaan syömisten ja juomisten muodossa, 
mutta niidenkin osalta voi toimia taloudellisesti. On siis hyvä tehdä kunnollinen 
kokonaisarvio ja etsiä se itselleen sopivin vaihtoehto.

Tarkistuslista edullisten lentojen etsintään

Seuraava tarkistuslista kokoaa keskeisimmät seikat, jotka kannattaa huomioida 
edullisia lentoja etsiessään:

 ● Kohteen valinta - Selvitä mihin kohteisiin on yleensä tarjolla edullisimpia lentoja, 
voisitko buukata reissusi sinne? Tai löytyisikö kiehtova reissukohde jonkun 
tällaisen kohteen lähialueilta? Käy läpi halpalentoyhtiöiden kohteet, ylipäätään 
suositut kohteet, jonne runsaasti eri yhtiöiden lentoja (valinnanvaraa), tsekkaa 
lentoyhtiöiden kausikampanjat ja tee avoimia hakuja lentohaku -sivustoilla sinulle 
sopivilla päivämäärillä. 

 ● Matkan ajankohta - Yleensä reissuun kannattaa lähteä silloin, kun kaikki 
muut eivät ole reissaamassa samaan paikkaan ja samaan aikaan, eli 
sesonkien ulkopuolella. Lentoyhtiöiden kampanjatkin ovat usein tietylle 
rajalliselle matkustusajalle. Jos näitä hyviä kampanjoita haluaa hyödyntää, 
matka-ajankohdassa voi joutua joustamaan. Tavallista on, että omaa 
matkustusajankohtaa viilaamalla hankitaan ne isoimmat säästöt. 

 ● Varausajankohta - Yleensä lennot ovat edullisimmillaan 6 kk - 6 vkoa ennen 
lähtöä, äkkilähdön kyttääjällä voi jäädä luu käteen, ellei ole sitten valmis 
lentämään minne tahansa halvalla pääsee. Halvimmat kiintiöt myydään usein 
loppuun viimeistään paria kuukautta ennen lähtöä. 

 ● Jousta lentopäivissä ja kellonajoissa - Pääsääntöisesti halvimmat lennot 
lennetään ti, ke ja to, joko aamuvarhaisella tai iltamyöhään. Kannattaa käydä 
läpi hintoja useilla eri päivämäärillä ja haarukoida ne halvimmat, jos vain oma 
aikataulu sen suinkin sen mahdollistaa. 
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 ● Vertaile huolella -Tee hakuja eri vertailusivustojen kautta. Näitä ovat esim. 
momondo.fi, skyscanner.fi, lentovertailu.fi, rantapallo.fi sekä lukuisia muita. 
Näistä kun haet lentoja, sinulle näytetään halvimmat lippuhinnat, jonka jälkeen 
sivusto ohjaa sinut varsinaisen lipunmyyjän sivustolle, joka voi olla lentoyhtiö tai 
lippuja välittävä matkatoimisto, kuten Ebookers, Supersaver, Travellink jne. Aina 
vertailusivuston hinta ei ole kuitenkaan sama kuin lipunmyyjän sivustolla, joskus 
näistä hinnoista puuttuu myös lisämaksut kuten matkatavaramaksut. Vertailussa 
pitää siis olla tarkkana. Pakettimatkajärjestäjien äkkilähtölennot löytyy: napsu.fi 

 ● Välilaskut -Pitkillä mannerten välisillä lennoilla välilaskulliset vaihtoehdot ovat 
usein ne halvimmat. Jos sinulla on aikaa enemmän kuin rahaa kannattaa valita 
tämä vaihtoehto. Moniin kohteisiin ei aina suoraan edes pääse lentämään, eikä 
koneen vaihto ole iso vaiva, etenkin jos vaihtoväli on kohtuullinen esim. 1,5 
h - 4 h. Jos taas vaihtoajat ovat pitkiä ja istut kentällä ravintolassa (syöden ja 
juoden) odotteluajan, säästösi voivat huveta siinä hyvinkin äkkiä. Kääntöpuolena 
vaihdoissa on myös se, että useat vaihdot (lyhyellä vaihtoajalla) lisäävät 
laukkujen katoamisriskiä eli todennäköisyyttä, ettei niitä keritä siirtää koneesta 
toiseen yhtä nopeasti kuin ihmisiä. 

 ● Huomaa lisämaksut -Halpa lentohinta saattaa olla pelkkää silmänlumetta siinä 
kohtaa, kun huomaat, että paitsi matkalaukuistasi myös ruuasta ja juomasta 
veloitetaan vielä erikseen. Tähän kun vielä ynnätään 20 euroa lisämaksua 
siitä hyvästä, että maksat matkasi luottokortilla, niin näistä voi kertyä helposti 
60-100 euroa lisähintaa lennollesi, pelkästään yhteen suuntaan. Todellisten 
kokonaislentohintojen vertailu onkin välillä kohtuullisen hankalaa. Lisäksi 
useimmat lentoyhtiöt yrittävät ujuttaa tusinan muuta turhaa lisämaksua 
huomaamattomasti laskuusi, joten tarkkana saa olla. 

 ● Matkusta kevyesti -Jos lennät halpalentoyhtiöillä (Ryanair, Norwegian, 
AirAsia, EasyJet) joudut todennäköisesti maksamaan ruumaan menevistä 
matkatavaroista. Maksut vaihtelevat 30-60 euron välillä / laukku / suunta. Jos 
saat tavarasi mahtumaan pikkurinkkaan tai lentomatkalaukkuun säästät hieman 
rahaa sekä itseltäsi kantamisen vaivan. 

http://www.momondo.fi/?source=aff-tt&utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=www.matkaopasvapauteen.com
https://www.skyscanner.fi
http://www.lentovertailu.fi
http://www.rantapallo.fi
https://www.ebookers.fi
http://www.supersaver.fi
http://www.travellink.fi
http://www.napsu.fi
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 ● Pelkkä meno vai meno-paluu? -Tarkista kannattaako meno-paluu ostaa 
samalla kertaa vai erikseen. Joskus yhdensuuntainen lippu maksaa miltei 
saman tai on jopa kalliimpikin kuin meno-paluu. Joskus taas kannattaa ostaa 
liput erikseen. Etenkin, jos ei ole täyttä varmuutta mistä ja milloin haluaa palata, 
kannattaa paluu jättää avoimeksi eli ostamatta. Halvimman hintaluokan lippuihin 
ei yleensä voi tehdä mitään muutoksia. 

 ● Liput osissa? -On mahdollista saada toisinaan liput halvemmalla niin, että 
lennät kohteeseesi useammalla vaihdolla, ja ostat liput vielä osissa, ehkäpä 
vielä eri firmoilta. Tämä tapa mahdollistaa myös muutaman päivän stopoverin 
jossakin vaihtokaupungissa. Säätämistä tähän vaihtoehtoon voi kuitenkin liittyä 
enemmän kuin säästämistä. 

 ● Tilaa kampanjatarjoukset -Jos sinulla on tiettyjä suosikkilentoyhtiöitä, tilaa 
niiden uutiskirjeet. Tai tilaa lento- ja matkadiilejä kokoavan matkatoimiston 
uutiskirje. Näin saat sähköpostiisi tiedon heti, kun uusia alennuskampanjoita 
alkaa. 

 ● Hyödynnä ostohyvitys -sivustoja -Voit saada lisäsäästöä vielä 10-20 eur 
(tai 1-2%) / lentovaraus, kun teet varauksesi esim. Bonusway:n tai Ebates 
-sivuston kautta. Mutta ensin sinun pitää varmistaa, että matkamyyjä, jolta saisit 
halvimman diilin on näiden listoilla. 

 ● Lentopisteet ja -mailit -Joillakin luottokorteilla (esim. Diners & American 
Express) voi kaikesta kortilla maksamisesta kerätä pisteitä (tai lentoja 
ostaessaan lentomaileja), joita sitten hyödyntää matkojen maksamiseen. 
Parhaat pisteet saa korteista, joiden vuosimaksut ovat suht kalliit. Muutenkin, 
jos miettii näitä luottokortteja kannattaa arvioida tuleeko omassa taloudessa 
ostettua niin paljon, että saadut pistehyödyt ovat ihan todellisia joka vuosi, 
eikä luottokuluihin pala rahaa. Pitää myös selvittää voiko pisteet hyödyntää 
juuri haluamillaan lennoilla, haluamallaan lentoyhtiöllä jne. Näiden kalliimpien 
luottokorttien etuna on toisaalta kuitenkin lentokenttä loungejen käyttö. Korttien 
edut ja kulut kannattaa siis selvittää etukäteen huolella.  
Lentopisteillä kikkailu on etenkin amerikkalaisten luottokorttien luoma 
mahdollisuus amerikkalaisille asiakkaille.  

https://www.bonusway.fi
http://www.ebates.com
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Budjettimatkaajan vaihtoehto amerikkalaisille luottokorteille on Bank 
Norwegianin luottokortti, jolla hankitut pisteet voi käyttää Norwegianin lentoihin. 
Kortti on myös vuosimaksuton. 

 ● Vaikuttaako selaus- tai ostohistoria? -Jotkut kansainväliset matkasivustot 
(etenkin amerikkalaiset) käyttävät käyttäjäkohtaista hinnoittelua, jossa selaus- 
ja ostohistoria sekä käytetty laitemerkki voivat vaikuttaa sinulle näytettyyn 
hintaan. Siitä, miten paljon vastaava kuvio vaikuttaa meillä Suomessa ei ole 
aivan kiistatonta näyttöä. Selaushistoriaa / välimuistia voi toki varmuuden vuoksi 
lentohakujen välillä tyhjentää, mutta yleisemmin hintojen nousuun on syynä se, 
että halvempi kapasiteetti paikoista on kyseiseltä lennolta jo myyty loppuun. 

 ● Lentokenttäkuljetukset -Selvitä jo etukäteen, miten pääset edullisimmin 
kentältä määränpäähäsi. Lennon jälkeen väsyneenä voi sortua huonoon diiliin tai 
ei jaksa kysellä riittävästi, kun kyydin tarjoajia ja matkatoimistoja vaihtoehtoineen 
tuloaulassa piisaa. Etenkin, jos reissaa yksin eikä ole taksin jakajaa, kannattaa 
vaihtoehtoja selvitellä etukäteen kaikessa rauhassa. Tällöin tiedät kuinka toimia, 
etkä haksahda kiskurihintoihin.
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Majoitus - vaihtoehdot, vertailut &  
etukäteisvaraukset

Majoituskulut vievät yleensä 40-60% reissubudjetista, joten ei ole yhdentekevää, miten 
ja mistä majoitukset varaa tai asumisen ylipäätään järjestää. Aluksi kannattaa miettiä 
miten tärkeää asumiseen liittyvät mukavuustekijät itsellesi ovat, ja millaista vastinetta 
rahoillesi haluat. Riittääkö sänky ja katto pään päälle vai haluatko majapaikalta taulu-
tv:t uima-altaat sekä 24h -huonepalvelun? Mistä olet mieluiten valmis maksamaan 
ja ovatko jotkut palvelut aivan ehdottomia ? Vai satsaisitko esimerkiksi johonkin 
erikoisempaan majoitukseen, paikkaan johon liittyy tarina, tai jossa on jokin poikkeava 
konsepti?

On aivan tavallista, että samantasoisen majoituksen, samasta kohteesta, samoilla 
päivillä voit saada esim. hintahaarukalla 20 - 40 €. Eli vertailu on hyödyllistä, eikä 
kalliimpi ole aina parempi. Se on moneen kertaan nähty. Olennaista on miettiä paljonko 
huoneessa / asunnossa viettää aikaansa. Jos ei kovinkaan paljoa, niin kelvollinen 
sänky ja siisti kylpyhuone jo monesti riittää. Jos taas huoneessa / asunnossa vietetään 
enemmän aikaa, kannattaa tietenkin viihtyvyyteen satsata hieman enemmän. Mikä on 
siis milloinkin itselle paras diili.

Hyvä diili huoneesta voi kohteesta ja reissaajasta riippuen tarkoittaa esim.:

 ● 5 €  bungalowia (Thaimaa)
 ● 50 €  hostellihuonetta (Australia)
 ● 40 €  sviittiä (Malesia)

Sinnikäs vertailu tuottaa usein tulosta ja voit saada vaivanpalkaksi samalla rahalla 
sviitin kuin olisit saanut standardihuoneen. Hyvä ajatus pidemmällä matkalla voi olla 
hankkia huoneisto kuukausivuokralla: 300 € mieluummin kuin ottaa samalla rahalla 
neljä yötä hotellista a´ 75 €. Asumisessa voi todella halutessaan säästää.
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Kannattaako tehdä etukäteisvaraukset?

Se onko majoituksen etukäteisvaraus hyvä vai huono idea riippuu paljon reissun 
luonteesta, sen ajankohdasta ja reissaajista. Etukäteen varaamalla voi varmistaa 
itselleen mieleisen majapaikan etenkin sesonkiaikoina, jolloin suositut vaihtoehdot 
buukataan usein loppuun jo kuukausia etukäteen. Varsinkin jouluaattona tai uutena 
vuotena on kurja kuljeskella reppu selässä majapaikkaa etsien, mahdollisuudet 
hintaneuvotteluihin ovat olemattomat, jos ylipäätään saa katon päänsä päälle.  
Etukäteen varaamalla ei tarvitse miettiä löytyykö sopivaa ja sopivan hintaista 
majapaikkaa, silloin kun sitä tarvitaan ja on ainakin yksi huolehdittava asia vähemmän. 
Täysin aukottomasti ei voi kuitenkaan sanoa onko taloudellisesti viisaampaa 
varata majoitukset etukäteen vai paikanpäältä. PIkemminkin niin, että tilanteesta, 
ajankohdasta ja majoitustyypistä riippuen toisinaan on, toisinaan ei.

Kun on kyse pidemmästä reissusta, joka suuntautuu useaan kohteeseen tai maahan, 
ei kannata löydä majapaikkoja liikaa lukkoon. Parin ensimmäisen yön varaukset 
helpottavat, mutta niiden jälkeen kannattaa antaa mahdollisuus sille, että löytää 
tarpeisiinsa sopivamman, edullisemman tai muuten mieleisemmän majapaikan. 
Myöskin seikkailuelementti ja spontaanius säilyy, mitä vähemmän varailee ja lukitsee 
asioita etukäteen. Tuskin voit etukäteen tietää, miten pitkään todellisuudessa viihtyisit 
missäkin kohteessa muutenkaan. Kohteessa tarjolla oleviin majoitustyyppeihin, 
hinnastoon ja valikoimaan kannattaa tutustua kuitenkin yleensä aina hieman etukäteen. 
Perinteisille hotelleille on runsaasti vaihtoehtoja ja omannäköistään majoitusta on 
entistä helpompi etsiä erilaisten netin välityssivustojen kautta. 

Hotellivaraussivustot

Hotellivaraussivustot ovat näppärä väylä alkaa etsiä majoitusta matkakohteeseen. Voit 
haarukoida majapaikkaa hinnan, sijainnin, palveluiden jne. mukaan. Varaussivustoilla 
on usein erilaisia kampanjatarjouksia ja pääsääntöisesti hinnat ovat edullisempia kuin 
suoraan majapaikasta tai hotellin omilta sivuilta varaten. 
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Tunnetuimpia varaussivustoja ovat agoda.com, booking.com, expedia.com ja 
hotels.com. Hostelleja löytyy kattavasti edellisistäkin, mutta hostelleihin ja edullisiin 
majataloihin ovat erikoistuneet: hostels.com, hostelbookers.com ja hostelworld.com. 
Euroopan matkoilla budjettihintaisia hotelleja voi etsiä sivustolta eurocheapo.com. Kun 
olet bongannut mieleisen majapaikan voit vielä verrata, mikä varaussivusto lopulta 
antaa kyseisestä hotellista parhaan hinnan haluamallesi ajankohdalle. Tämä vertailun 
voi tehdä Trivago.fi -palvelussa.

Hyvän diilin (etenkin viime hetken varauksiin) ja hieman jännitystä hotellivaraukseen voi 
saada Hotwire -varaussivustolta. Saat tietää hotellisi vasta varauksen jälkeen, mutta 
kriteerit, kuten tason ja sijainnin, voit päättää varausvaiheessa. 

Kun käytät näitä palveluita tarkista aina lopullinen kokonaissumma veroineen ja 
palvelumaksuineen, niistä kun kertyy äkkiä 10-20 % lisää hintaa. Pääsääntöisesti 
kokonaissumma sitten veloitetaan antamaltasi maksukortilta suoraan, eli 
majoituspaikkaan saavuttaessa ei tarvitse enää kaivaa kuvetta. Ainakin osassa 
sivustoja voi maksaa myös verkkopankissa, jos se tuntuu turvallisemmalta kuin 
korttitietojen antaminen. Voit usein myös valita vaihtoehdon, missä voit perua 
varauksen ilman kuluja.

Lisää säästöjä? Joidenkin varaussivustojen kautta (esim. hotels.com) voit saada 
lisäsäästöjä, jos liityt kanta-asiakasohjelmaan. Tällöin voi saada ilmaisia yöpymisiä 
aina kun 10 maksettua yötä on täynnä. Toinen mahdollisuus lisäsäästöön on, että 
päätettyäsi hotellin ja varaussivuston, jolta aiot tehdä varauksesi, menet tekemään 
ostoksesi jonkin ostohyvitys/cashback -sivuston kautta. Näistä saat hyvityksenä 
takaisin keskimäärin 3-6% ostojesi arvosta. 

Esimerkiksi 500 euron hotellivarauksista, 5 %:n palautusprosentilla, saat 25 euroa 
rahaa takaisin tililesi. Tällaisia suosittuja cashback -sivustoja ovat mm. suomalainen 
Bonusway ja jenkkien Ebates. Taloustietoinen reissaaja käyttääkin tällaisia eri konsteja 
saadakseen itselleen parhaan ja edullisimman matkadiilin. 

https://www.agoda.com
http://www.booking.com/index.fi.html?label=gen173nr-1BCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaEiIAQGYAQy4AQfIAQ3YAQHoAQGoAgM;sid=366ea2317f75b5942da4fd97b172e8ef;sb_price_type=total&
https://www.expedia.fi/?rfrr=Redirect.From.www.expedia.com%2F
https://fi.hotels.com
http://www.hostels.com
http://www.hostelbookers.com
http://www.hostelworld.com
http://www.eurocheapo.com
http://www.trivago.fi
https://www.hotwire.com
https://www.bonusway.com
http://www.ebates.com
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Oletko matkabloggaaja tai ajattelitko pitää reissulta matkablogia? Voit liittyä halutessasi 
jonkun hotellivaraussivuston suosittelijaksi eli kumppanuusmarkkinoijaksi (=affiliate). 
Lisäät heidän mainosbannereitaan blogiisi ja saat pienen komission, aina kun joku 
tekee hotellivarauksen linkkisi kautta. Mutta olennaisempaa vielä on se, että voit 
ainakin joidenkin kumppanien osalta myös itse hyödyntää omaa kumppanuuslinkkiäsi 
ja saada komissiota myös omista majoitusvarauksistasi. Eli eräänlainen cashback -idea 
tässäkin. Kannattaa varmistaa kuitenkin etukäteen, että onko tämä ok. mainostajalle 
/ kumppanuusverkostolle. Helpointa on liittyä vaikkapa kumppanuusverkosto 
Tradetrackeriin, jolla myös suomenkielinen sivusto. Blogilta edellytetään yleensä, että 
se on omalla domainillaan, jotta se voi päästä kumppanimarkkinoijaksi. Jos blogisi 
ei ole kovin suuri kävijäliikenteeltään, niin suunnilleen saman hyödyn saat edellä 
mainituilta cashback -sivustoilta ja vähemmällä vaivalla kuin blogimainosten kautta.

Bloggaaja, jolla on jo kohtalaisen tunnettu ja seurattu blogi, voi pyrkiä neuvottelemaan 
pressihintasista yöpymisistä majapaikkojen kanssa tai ehdottaa paria ilmaisyötä tai 
prosenttialennusta blogijuttua vastaan. Bloggaajia ja kysyjiä on toki niin paljon tänä 
päivänä, että todennäköisesti ihan jokainen hotelli ei lämpene yhteistyöehdotuksille. 
Itse yritän huoneen varauksen yhteydessä neuvotella mahdollisimman hyvän hinnan 
(silloin kun varaan paikanpäältä) ja optiona kerron, että saatan tehdä juttua tai antaa 
arvostelun ainakin Tripadvisorissa.

Airbnb ja muu huoneistovuokraus

Jakamistalouden ideaa soveltavassa Airbnb:ssa  (ja muissa vastaavissa palveluissa) 
yksityiset asunnonomistajat tai ammattimaisemminkin asuntoja vuokraavat tahot 
ilmoittavat kohteitaan vuokrattavaksi yleensä alkaen 1-3 päivästä jopa 3 kuukauteen 
asti. Kyseessä voi olla huoneisto, talo tai yksittäinen huone vuokraajan asunnossa/
huoneistossa. Varaukset ja maksut hoituvat yleensä vuokrausta hoitavan sivuston 
kautta. Pidemmistä yli viikon mittaisista vuokrausajoista saa yleensä alennusta.

Airbnb:stä voi löytää hyviä majoitusvaihtoehtoja ja mahdollisuuden majoittua hyvinkin 
paikalliseen tapaan, paikallisessa kodissa. Toiminta on alkanut kuitenkin kaupallistua ja 
sitä myöten hinnat nousta yllättävänkin korkeiksi. 

https://tradetracker.com/fi/
https://www.airbnb.com
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Saattaa olla, että perinteisestä guest housesta saat edullisemman hinnan kuin 
Airbnb:stä. Eli mikään automaatio se ei ole, että yksityisten vuokraajien kautta saisi 
edullisimmat majoitukset. Vertailut kannattaa kuitenkin aina tehdä.

Amerikkalaisen Airbnb:n vähemmän tunnettu eurooppalainen vastine on Wimdu, 
jossa niinikään voi vuokrata huoneen tai huoneiston/talon yksityiseltä omistajalta 
reissumajoitustarpeisiinsa. Wimdu mainostaa itseään erityisesti kaupunkihuoneiden 
ja -huoneistojen vuokrausalustana. Huoneita on tarjolla ympäri maailmaa. Hinnat 
näyttävät Wimdussakin nousseen suhteellisen korkealle tasolle, mutta löytöjäkin voi 
tehdä. 

Yksityisomisteisia loma-asuntoja löytyy myös maailmanlaajuiselta Homeaway 
-sivustolta. Sivustolla on useampi satatuhatta huvila-, mökki-, talo- ja 
huoneistomajoitusta listattuna. Ideana on niinikään tarjota miellyttävä ja yksityinen 
isommallekin porukalle sekä perheille sopiva vaihtoehto hotellimajoitukselle. Kun varaat 
tältä sivustolta Ebatesin kautta, saat vielä ostohyvitystä. Toinen pienempi loma-asuntoja 
välittävä sivusto on Roomorama. Täysin kotimaista vaihtoehtoa tällä saralla edustavaa: 
HBB Helsinki Bed & Breakfast.

Jos taas etsit pidempiaikaista majoitusta, kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa, kannattaa 
googlettaa vuokrattavia huoneistoja erilaisilta vuokraussivustoilta ja välitysfirmojen 
(realestate) sivuilta. “Rental apartments / houses / condos / flats / units + kohde” 
-hauilla pitäisi alkaa löytyä. Etenkin jos ajatuksenasi on asettua kohteeseen vähän 
pidemmäksi aikaa ja kenties tehdä töitä läppärityöläisenä matkasi aikana, mukava 
huoneisto, joka toimii kotina ja konttorina on usein hyvä ja edullinen ratkaisu. Kaakkois-
Aasiassa varsin mukavan kuukausivuokratun huoneiston saa jo 150-300 euron 
haarukkaan.

Välitysfirmojen kautta toiminta on usein turvallista ja luotettavaa. Etukäteen ei silti ehkä 
kannata maksaa esim. koko kuukauden vuokraa ennen kuin paikan on itse livenä 
nähnyt. Paikalliset yksityiset vuokranantajat tavoittaa usein vasta paikanpäällä, siksi 
voi olla hyvä ratkaisu ottaa vaikkapa viikon majoitus jostain etukäteen ja selvitellä sitten 
kohteeseen saavuttua näitä muita vuokrausmahdollisuuksia.  
Mitä pidemmäksi aikaa vuokraa, sitä todennäköisemmin hinta tippuu. Joissakin maissa 
/ kohteissa varsinaisia vuokra-asuntoja voi olla hankala saada alle 6 kuukauden 
vuokra-ajalle, mutta aina kannattaa kysyä.

http://www.wimdu.com
https://www.homeaway.fi
https://www.homeaway.fi
http://www.ebates.com
https://www.roomorama.com
http://en.hbb.fi/index.html
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Pienempien hotellien ja majatalojen osalta kannattaa laittaa suoraan 
sähköpostitiedustelua suoraan majapaikkaan ja kysyä kuukausihinnoittelua, jos siis 
kyseiselle majapaikalle löytyy sähköpostiosoite tai jonkinlainen kotisivu. Tämä saattaa 
olla hyvinkin edullinen ratkaisu, etenkin kiihkeimpien sesonkien ulkopuolella.

Esimerkki. Etsiessämme etukäteen Phuketista 1-3 kuukauden majoitusta netin kautta 
sesonkiajalle löysimme vain kalliimpia vaihtoehtoja noin 700 € / kk hintaluokasta al-
kaen. Eräästä guest housesta saimme kuitenkin sovittua huoneen kuukausisopimuk-
sella hintaan 375 € ja varasimme sen etukäteen. Paikanpäällä kuulimme sitten useista 
majoitusvaihtoehdoista, joissa talon tai huoneiston olisi saanut 250 € kuukausivuokra-
hinnalla. Ja sama kuvio toistuu usein muuallakin. Kyselemällä paikallisilta saat toden-
näköisesti parhaat sisäpiirivinkit saatavilla olevista majoituksista. 

 
Ilmainen majoitus vaihdantataloudessa

Matkustellessa on mahdollisuus myös täysin ilmaiseen majoitukseen. Majoitusta 
vastaan on tarjottava vastineeksi jotain muuta kuin rahaa. Pieni työpanos tai oma koti 
vaihdokkina ovat käypää valuuttaa jakamistalouden markkinoilla.

Pitkillä matkoilla ilmaismajoitusmahdollisuuksien käyttäminen on todella suositeltavaa, 
sillä majoituskulut ovat helposti isoin osa matkabudjettia etenkin kalliissa maissa. 
Tekemällä vapaaehtoistyötä, vaihtamalla osaamistaan majoitukseen tai vahtimalla 
taloja ja lemmikkejä voi säästää jopa tuhansia euroja majoituskuluissa.

Ilmaista majoitusta edustavissa konsepteissa kumpikin osapuoli hyötyy 
vaihtokaupasta. Palveluita pyörittävien sivustojen jäsenyys saattaa maksaa 
muutamasta kympistä hieman päälle sataan euroon vuodessa. Jotkut sivustot ovat 
ilmaisia. Matkan suunnitteluvaiheessa kannattaa rekisteröityä haluamiinsa palveluihin 
ja alkaa kartoittaa ilmaisia majoitusmahdollisuuksiaan. Joidenkin palveluiden osalta 
sopimukset voi tehdä etukäteen, toisia asumismahdollisuuksia voi säätää hyvin vielä 
matkan varrella ja paikanpäältä, esim. talonvahtikeikoilla etukäteistapaaminen on 
yleinen käytäntö. 
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 ★ Sohvasurffaus
• Couchsurfing
• Be Welcome
• Hospitality Club

 ★ Talon- ja lemmikkien vahtiminen (House & pet sitting)
• Trusted House Sitters
• Mind My House

 ★ Kodinvaihto - lomat
• Intervac
• Home-exchange
• Home Link

 ★ Majoitus työtä vastaan (tai ilmaiseksi)
• Staydu

 ★ Vapaaehtoistyöohjelmat / -paikat
• Working Traveller
• Work Away
• Wwoof (luomutilatyöt)

 
Ilmaista majoitusta voivat tarjota myös ystävät ja tuttavat aiemmilta reissuilta. Oletko 
muistanut pitää yhteyttä? Jos joku maailmalla asuva ystävä majoittaa sinua ilmaiseksi, 
niin tarjoa sinä vaikka hänelle aamupalat vastineeksi. Sosiaalisista verkostoista 
huolehtiminen voi olla iso etu monessakin mielessä maailmalla matkaillessa. Tarjoa 
myös omaa vieraanvaraisuuttasi vuorostasi Suomeen tuleville tutuille.

Telttailu ja muu minimibudjetin majoitus

Telttailu ei ole ollenkaan huono vaihtoehto vaikkapa osalle matkaa. Hyvin 
varusteltuja camping & caravan -alueita on ympäri maailmaa. Telttailu sopii vaikkapa 
autonvuokrauksen kylkeen roadtripille. Moni budjetilla matkaava hyödyntää telttailua 
matkakulujen minimoinnissa. Tosin monin paikoin saattaa edullinen majatalo tulla 
samoihin hintoihin leirintämaksujen kanssa. Jakamistalouden aikakaudella myös 
yksityiset vuokraavat puutarhojaan ja takapihojaan telttailijoille. 

https://www.couchsurfing.com
https://www.bewelcome.org
http://www.hospitalityclub.org
https://www.trustedhousesitters.com
https://www.mindmyhouse.com
http://au.intervac-homeexchange.com
https://www.homeexchange.com/fi/
https://homelink.org/fi/
http://www.staydu.com
https://www.workingtraveller.com
https://www.workaway.info
http://www.wwoof.net
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 ★ Camp in my Garden
 ★ Home Camp

 
Lämpimissä maissa voi toisinaan nukkua vaikka ihan riippumatossa. Tavarat kannattaa 
kuitenkin järjestää lukkojen taa. Jotkut majatalot esimerkiksi Aasiassa tarjoavat 
riippumattoja yhtenä yöpymisvaihtoehtona.

Sosiaalinen media avuksi 

Varaussivustoihin ja google -hakuihin tyytymällä voi missata monia mukavia ja niitä 
oikeasti edullisia majoitusvaihtoehtoja. Usein nämä viihtyisät pienet perheomisteiset 
majapaikat ja homestayt on bongattava itse paikanpäällä. Kyselemällä muilta 
matkaajilta ja paikallisilta vinkkejä pääset käsiksi tähän majoituspotentiaaliin. 
Avaamalla suunsa oikeassa paikassa oikeaan aikaan voi sekin avata tien seuraavaan 
huippuedulliseen majoitukseesi.

Edullisimpia majoitusratkaisuja kannattaa etsiskellä tänä päivänä myös sosiaalisen 
median erilaisissa reissaus- tai expat -ryhmissä. Facebookista löytyy lukuisia 
keskusteluryhmiä matkakohteen nimen tai maan mukaan hakien. Näissä ryhmissä 
kyselemällä saat kuulla hyviä ensikäden vinkkejä ja tuoreita kokemuksia  eri 
majapaikoista. 

Myös Pallontallaajia (www.pallontallaajat.net) ja Rantapalloa (www.rantapallo.fi) 
kannattaa seurailla, osallistua keskusteluihin ja lukea blogeja. 

Jos vielä haluaa lisätukea valintojen tekemiseen voi  hyödyntää Tripadvisor -palvelua, 
jossa käyttäjät arvioivat ja rankkaavat majoituspaikkoja kokemustensa mukaan. Arvioita 
voi pitää suuntaa antavina, kokemusteni mukaan niihin ei kannata kuitenkaan sokeasti 
luottaa. Jokaisen kokemus on aina yksilöllinen. Matkalaisten odotukset ja lähtökohdat 
kun vaihtelevat todella merkittävästi. Kahden tähden edullista majataloa ei voi arvioida 
loistohotellin kriteereillä, mikä näillä arviointisivustoilla joiltain matkaajilta unohtuu.

http://campinmygarden.com
https://www.home-camp.com
http://www.pallontallaajat.net
http://www.rantapallo.fi
https://www.tripadvisor.com
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Matkavaluutta

Asia mitä ei tule useinkaan matkabudjetissaan huomioitua on matkavaluutasta 
maksettava hinta. Rahanvaihtamisen tai ulkomaisesta automaatista nostamisen 
kustannukset voivat olla ihan merkittäviä summia etenkin, jos matkabudjetti on jo 
muutoinkin laskettu suhteellisen tiukaksi. Valuutanvaihdon kuluilta ei voi täysin säästyä, 
ellei sitten matkusta pelkästään euroalueella. Tällöinkin automaattinostoista menee 
yleensä pieni kulu (usein alle 1 €) ja myös korttimaksamiseen voi tulla toisinaan joitain 
kaupasta / kauppiaasta johtuvia lisäkuluja. Tässä osiossa puhutaan kuitenkin pääosin 
euroalueen ulkopuolella matkustamisesta ja maksamisesta.

Pankki- ja luottokortit matkalla

Pelkällä käteisellä enää harvoin pärjää, joten vähintään yksi maksu/luottokortti on 
lompakosta löydyttävä. Kortit ovat matkassa käteviä, mutta niiden käyttöön liittyy omat 
pienet kulunsa, jotka pitkässä juoksussa ja usein toistuvina nakertavat kiusallisesti 
matkakassaa. Miten taloustietoinen matkaaja sitten pelaa korttiasiansa oikein ja välttää 
turhat kulut? Kuluja menee maksoi sitten ostoksia kortilla tai nosti automaatilta käteistä. 
Kulut koostuvat valuuttojen tukkukursseista, valuuttalisästä, oman pankin ja paikallisen 
pankin kuluista. Kulujen osuus vaihtelee 2 % -10 % välillä ostoksen tai noston 
määrästä, riippuen kortin käyttötavasta ja kortista.

Pienimmillä kuluilla selviää, kun maksaa ostokset / kulut kortilla. Tällöin kuluja 
menee kurssimuunnon muodossa max. n. 2 %. Kalliimmaksi tulee automaatilta 
rahan nostaminen, jolloin kulut ovat tyypillisesti  2 € + 3 % omalle pankille (tarkista 
sinun pankkisi kulut) + paikallisen pankin nostopalkkio n. 5 €, eli 100 euron 
arvoisessa nostossa kulut voivat olla jo lähelle 10 % / 10 euron luokkaa. Tästä syystä 
matkavaluutta- ja maksuvälinekysymyksiä kannattaa miettiä jo matkaa suunniteltaessa, 
jotta voi taktikoida itselleen pienimmät kulut omien rahojensa käytöstä.
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Yksi tapa on nostaa käteistä ja kiertää automaattimaksut on tehdä se kaupan 
kassalta samalla kun maksaa ostokset kortilla. Tällöin saa käteisen halvemmalla 
kuin automaatilta nostettaessa. Riippuen tietenkin missä maissa / liikkeissä tällainen 
käteisen nosto (cash out) on mahdollista. 

Mitä kortteja matkalle mukaan?

Yhdelläkin kortilla (joko credit tai credit+debit) varmasti selviää etenkin 1-2 viikon 
lomareissun, mutta mitä pidempään reissuun on lähdössä, sitä hyödyllisempää voi 
olla ottaa mukaan jopa 2-3 erilaista maksu- ja/tai luottokorttia, joita sitten säilyttää 
turvallisuussyistä eri paikoissa. 

Tällainen matkavaluutan ja maksuvälineiden hajauttamismalli on järkevä monestakin 
syystä. Pelkkä debit -kortti voi olla riittämätön joissain tilanteissa, etenkin jos 
se on tyyppiä online/electron, jolloin kate varmistetaan aina reaaliaikaisesti 
tietoliikenneyhteyksin. Hotellikirjautumisissa debit -kortit ovat niinikään hyödyttömiä ja 
tällöin joutuu maksamaan deposit panttimaksun, jos luottokorttia ei siis löydy.

Voi myös olla, että ainoa korttisi ei yhtäkkiä toimikaan, tai se katoaa, varastetaan, 
automaatti nielee jne. Näissä tilanteissa toinen kortti mukana pelastaa tilanteen. 
Yksi kortti voi olla credit+debit ja toinen vaikka pelkkä debit tai pelkkä credit. Kenties 
vielä toinen korteista Visa ja toinen Mastercard, näin maksimoit korttien toimimisen 
todennäköisyyden ja sen, että voit käyttää tarvittaessa tilanteen mukaan edullisempaa 
korttia.

Se maksaako sitten debit -kortilla vai creditillä on taloudellisessa mielessä oikeastaan 
lähestulkoon sama, pieniä kurssiheittoja voi esiintyä, sillä debit -kurssi määritetään 
vasta muutaman päivän kuluttua ostohetkestä. Debit -maksut lähtevät tililtä muutaman 
päivän sisään ja luotolla maksetut laskutetaan siis kerran kuussa. Omasta pankista 
kannattaa kuitenkin vielä varmistaa valuuttalisän osuus eri korteille ja paras kortti 
maksamiseen. Siis sinun kannalta, ei pankin.



Nippu kuntoon -Taloustietoisen reissaajan opas

56

Mitä muita korttivaihtoehtoja reissaajalle sitten on kuin suomalaisten pankkien 
maksu- ja luottokortit? Bank Norwegian on hiljattain tuonut markkinoille oman 
kilpailukykyisen Visa -luottokorttinsa, jossa on selkeitä hyötyjä matkaajille. Ensinnäkin 
kaikki kortilla tehdyt ostokset kerryttävät cashpointseja, joita voi käyttää sitten 
Norwegianin lentoihin ja myös lentojen ostosta saa lisää cashpointseja. Toiseksi sillä 
tehdyt automaattinostot ovat ulkomailla ilmaisia, paikallisen pankin nostomaksua 
lukuunottamatta. Kolmanneksi kortilla ulkomailla maksaminen on “ilmaista”, mutta 
käytännössä siihen lisätään 1,75% valuuttamuunnosmaksu. Jokatapauksessa osuus 
on hiukan vähemmän kuin perinteisillä korteilla. Norwegianin kortti on vuosimaksuton ja 
siihen sisältyy matkavakuutus. Sen ainoita huonoja puolia on korkea korkoprosentti, eli 
jos et maksa laskujasi 45 päivän sisään, todellinen vuosikorko nousee yli 20 prosentin 
ja kortilla saavutetut taloushyödyt valuvat nopeasti hukkaan. Korttia haettessa pitää 
osoittaa myös säännölliset tulot eli maksukykyisyys.

Yksi varteenotettava vaihtoehto on hankkia jokin vähäkuluinen prepaid -maksukortti. 
Esimerkiksi Revolut (mastercard) prepaid -kortin voi tilata Briteistä ilmaiseksi ja siirtää 
sille rahaa puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta, joko pankkitililtä (ilmainen) 
tai luottopuolelta (1% provisio). Automaattinostot ovat Revolutilla kuluttomia n. 650 
euroon asti / kk, lukuunottamatta paikallisen pankin nostomaksua. Samoin ostosten 
maksaminen on ilmaista, ainoastaan vaihtokurssi on aavistuksen virallista noteerausta 
heikompi.

Vuosimaksuiltaan kovempia ovat sitten perinteisemmät American Express ja Diners. 
Niiden etuja matkaajalle ovat pisteiden keruu, joita voi hyödyntää joillekin lentoyhtiöille 
ja hotelliketjuille, matkavakuutus sekä lounge -palveluiden käyttö lentokentillä. Se onko 
budjettitietoisen järkevää hankkia näitä on vähän niin ja näin. Välttämättä et joka vuosi 
saa vuosimaksun edestä hyötyjä itsellesi.

https://www.banknorwegian.fi/Luottokortti
https://revolut.com
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Muuta korttien käytössä huomioitavaa

Olennaista on, ettei päästä luottopuolelta maksaessaan laskuja kasvamaan turhaan 
korkoa, vaan maksaa ne pois mahdollisimman nopeasti. Jos kortin käyttöön tulee 
vielä korot päälle, niin silloin sen käyttö on kyllä suhteellisen arvokasta, eikä kovin 
taloustietoista.

Kortilla maksamisen lisäkuluja voivat olla myös kauppiaskohtaiset maksut, jolloin 
kyse on, siitä että kauppias sälyttää korttimaksamisen kulut / kuluja asiakkaalle. 
Yleensä kyse on 2-5 % suuruisista lisäkuluista ja näistä on asiakkaalle mainittava 
ennen maksutapahtumaa. Kassalla saattaa olla myös teksti, joka ilmoittaa lisäkulusta. 
Lisämaksu on hyväksyttävä, jos haluaa maksaa kortilla. Maksun voi välttää tietenkin 
maksamalla käteisellä.

Sitten on vielä kauppiaan mahdollisesti nappaama ylimääräinen valuuttamaksu, joka 
saattaa koitua maksettavaksesi kun myyjä kysyy missä valuutassa summa veloitetaan. 
Jos vahingossa sanot, että “euroissa” kun ollaan euroalueen ulkopuolella, niin tästä 
valuutan muuntamisesta ns. dynaamisesta rahanvaihdosta tulee jälleen turhaa 
lisälaskua (jopa 3-10%), jonka voi välttää sillä, että pyytää hinnan maksettavaksi aina 
paikallisessa valuutassa. 

Matkakäteinen ja rahanvaihto

Vaikka kehittyneissä maissa mennään kokoajan suuntaan, jossa käteisen käyttö 
vähenee, pitää muistaa, että suurissa osin maailmaa käteinen on edelleen kingi ja 
korteilla ei kaikissa paikoissa tee juuri mitään. Monissa syrjäisemmissä lomakohteissa 
ja pienillä saarilla ei välttämättä ole automaatteja tai korttimaksamisen mahdollisuuksia 
lainkaan. Voi olla, että löytyy ehkä jokin kauppa tai hotelli, josta kortilla saa käteistä 
nostettu hyvää provisiota vastaan. Eli myös paikallista valuuttaa kannattaa pitää 
käteisenä reilusti mukana tällaisin kohteisiin matkustettaessa. Eli sikälikään korttien 
varaan ei kannata täysin tuudittautua.
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Toinen syy miksi käteistä kannattaa ottaa reilusti mukaan on useasti paremmat 
vaihtokurssit kohdemaassa. Tässä kohdin kannattaa kuitenkin ottaa selvää kohdemaan 
/ maiden osalta rahanvaihdon hinnoista. Parhaassa tapauksessa vaihtokurssit 
ovat hyvinkin lähellä virallista kurssia ja huonossa tapauksessa maksat 5-10% 
vaihtomaksua heikon kurssin muodossa. Matkustusmaista riippuen eurojen lisäksi voi 
ottaa mukaan jonkin verran dollareita.

Thaimaassa ja Kaakkois-Aasiassa ainakin kannattaa ehdottomasti pitää mukana 
runsaasti käteiseuroja, sillä vaihtopisteissä ja pankeissa on yleensä hyvät kurssit ja 
kortit käyvät vain rajallisesti, lähinnä isommissa liikkeissä ja hotelleissa. Australiassa 
taas kannattaa maksaa kortilla tai hankkia paikallinen pankkitili. Käteinen vaihtuu 
sen verran huonolla kurssilla, että järkevämpi vaihtoehto on maksaa ostokset kortilla. 
Kortilla maksaessaan voi monissa kaupoissa nostaa sitten samalla käteistä.

Rahanvaihto Suomen päässä harvoin kannattaa. Korkeintaan pieni aloituskassa 
ensimmäisille päiville voi olla järkevää vaihtaa etukäteen. Kansainväliset usein 
lentokentillä toimivat rahanvaihtofirmat, kuten Travelex ja Changegroup, ottavat 
valuutanvaihdosta reilun siivun ja vaihtavat heikolla kurssilla, joten niitä kannattaa 
välttää. 

Puhelimeen kannattaa ladata jokin valuuttakurssien muunto -sovellus, jotta voi 
tarkistaa paljonko on päivän todellinen vaihtokurssi ja paljonko vaihtopisteen tai pankin 
kurssi heittää siitä. Näin et tule myöskään niin helposti huijatuksi ja pystyt muutoinkin 
seurailemaan kurssien kehitystä. Esimerkiksi:

 ★ Helppo valuuttamuunnin (Android)
 ★ XE Currency (Android, iPhone, Windows)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easy.currency.extra.androary&hl=fi
http://www.xe.com/apps/
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Paikallinen pankkitili ja rahansiirto

Kun oleskelet pidempiä aikoja samassa maassa saattaa rahansiirtäminen omalta 
suomi-tililtä jollekin paikalliselle tilille olla hyvä mahdollisuus vähentää pankkimaksuja.  

Parasta on, jos pystyt avaamaan itsellesi paikallisen tilin tai hyödyntämään jonkun 
luotettavan ystävän tai kumppanin tiliä, joka sitten nostaa siirtämäsi rahat sinulle. 
Pankkitilin avaamiseen vaaditaan ehkä tietynlainen viisumi, paikalliset osoitetiedot 
ja kenties talletuksen tekeminen. Nämä pitää maakohtaisesti selvittää. Omalta 
pankkitililtäsi voit sitten nostaa käteistä kuluitta, ainakin oman pankin automaateista. 

Rahat saat siirtymään helpoimmin ja halvimmin joko CurrencyFair -palvelun avulla 
tai TransferWise:lla. Perinteinen Western Union tulee huomattavasti kahta edellistä 
kalliimmaksi, joten sitä ei kannata harkitakaan, ellei rahaa sitten tarvitse lähettää 
johonkin toimipisteeseen tilin sijasta.

Esimerkki: 1000 euron lähettäminen kotimaiselta tililtä australialaiselle tilille 27.6.2016.

TransferWise  1000 € -> 1485,49 AUD

CurrencyFair  1000 € -> 1488,20 AUD -> Paras diili

Western Union  1000 € -> 1384,56 AUD
 
Vertailuun on lisättävä, että 800 euroon asti kannattavinta oli lähettää rahat 
TransferWisellä. CurrencyFairin hyöty kasvoi siirrettävän summan kasvaessa. Tämä 
johtui siitä, että sen siirtopalkkio pysyi kiinteänä toisin kuin TransferWisellä, jolla se 
kasvoi siirrettävän summan myötä. TransferWisellä on enemmän valuuttoja eli maita 
valikoimassaan, joten se on siinä mielessä taas CurrencyFairia monipuolisempi. 
Vertailu kannattaa kuitenkin tehdä näiden kahden välillä, kun rahansiirron tarve tulee. 
Omat kokemukseni ovat TransferWiseltä, mielestäni se on ollut nopea ja helppo palvelu 
käyttää. Rahat ovat siirtyneet toisen maan tilille noin kahdessa arkipäivässä.

Tästä linkistä voit tehdä ensimmäisen TransferWise -rahansiirtosi ilman kuluja.

https://www.currencyfair.com
https://transferwise.com/us/
https://www2.westernunion.com/fi/fi/home.html
https://transferwise.com/?utm_source=invite&utm_medium=url&utm_content=&utm_campaign=3for50
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Kuten huomaat ulkomailla maksamiseen liittyvien muuttujien hallinta ja turhien 
pankkimaksujen välttäminen vaatii siis jonkin verran tietoa, tarkkuutta ja oikeiden 
valintojen tekemistä. Kannattaa painaa ainakin nämä nyrkkisäännöt mieleen: 

 ● Maksa mieluummin kortilla kuin nostat käteistä automaatista
 ● Kun joudut nostamaan käteistä automaatilta, kannattaa nostaa kerralla 

suurempia summia ja hankkia käyttöön kortteja, joilla nostokulut voi karsia 
minimiin

 ● Selvitä kohdemaan vaihtokurssit etukäteen, onko runsaan käteisen mukaanotto 
(vaihtamista varten) parempi valinta kuin pelkkään korttiin nojaaminen

 ● Suomessa ei kannata rahaa vaihtaa,  ehkä pientä starttikassaa lukuunottamatta
 ● Hajauta maksuvälineet: ota mielellään ainakin pari erilaista korttia mukaan sekä 

riittävästi myös käteistä, voit valita mikä maksutapa tulee itsellesi edullisimmaksi 
missäkin tilanteessa ja kohteessa

 ● Euroalueella matkustaminen on valuuttakulujen osalta huolettominta ja halvinta
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Matkarahoituksen hankkiminen

Kun olet sitten suunnitellut tavoittelemasi matkan, hahmotellut matkabudjettisi koon 
ja tiedät paljonko tarvitset varoja reissun toteutukseen, voidaan siirtyä tavoitteesta 
keinojen pohdintaan. Eli tässä luvussa käydään läpi tapoja saada kokoon tavoittelemasi 
matkakassa, niin ettei matkahaaveesi jää pelkän haaveilun asteelle. 

Jos pankkitilisi tällä hetkellä ei pursuile ylimääräisiä tonneja, niin joudut mitä 
todennäköisimmin luomaan rahoitussuunnitelman ja toteutusaikataulun, johon kirjaat, 
mihin mennessä matkakassasi on tienattu, säästetty tai eri keinoja yhdistelemällä 
koottu kasaan. Tähän saat apuja ja vinkkejä seuraavista kappaleista. Pidä mielessä, 
että säännöllinen pientenkin asioiden tekeminen säästöjen kartuttamiseksii pitää yllä 
tunnetta eteenpäinmenosta. Seuraamalla kassan karttumista viikoittain tai vähintään 
kuukausittain näet tavoitteesi lähenevän ja jaksat jatkaa.

3 tietä matkarahoitukseen

Useimmilla meistä on käytössämme seuraavat kolme tapaa saada lisää rahaa 
käyttöömme:

a) tienata enemmän -> hankkia omalla työllä rahaa säästöön

b) kuluttaa vähemmän -> vapauttaa varoja muusta kuluttamisesta säästöön

c) realisoida olemassa olevaa omaisuutta rahaksi -> vapauttaa omaisuuteen 
sitoutunutta arvoa säästöön laitettavaksi rahaksi myymällä tai vuokraamalla

Voit miettiä, mikä tai mitkä näistä keinoista ovat sinulle helpommin toteutettavissa 
ja painottaa suunnitelmassasi niitä. Parhaisiin tuloksiin ja nopeimmalla aikataululla 
pääsee, jos voi yhdistellä kaikkia kolmea. 



Nippu kuntoon -Taloustietoisen reissaajan opas

62

Esimerkki. Jos matkabudjettisi kahden kuukauden matkalle näyttää laskelmiesi 
mukaan vaativan 4000 euron rahoituksen, voit pilkkoa summan vielä seuraavalla 
tavalla. Hankit rahoituksen kokoon: 

 ● 1500 € lisätienesteillä / ylitöillä / muilla sivutuloilla
 ● 1000 € myymällä kirpputorilla ja netissä tavaraa / omaisuutta 
 ● 1500 € säästämällä nipistäen nykyisestä kulutuksestasi  

 
Ja näin osiin pilkottuna 4000 € matkakassan hankkiminen ei ehkä tunnukaan enää 
niin haastavalta. Aikaa voit antaa itsellesi esim. 6 kk tai 12 kk omasta tilanteesta 
riippuen. Kuukausitasolle tavoitesummien pilkkominen tekee niistä kaikista helpoimmin 
hahmotettavia ja toteutettavia ns. bitesize -tavoitteita. On aika paljon helpompi lähteä 
tekemään 125 € lisätuloa ja säästöä jokaiseen kuukauteen, kuin miettiä että pitää 
hommata 3000 euroa matkakassaan. Pystyt tällä tavoin pilkkoen myös helpommin 
arvioimaan, mikä aikataulu on itsellesi sopivin tavoitteen saavuttamiseen. Sitten vain 
jämysti selätät kuukausitavoitteen yksi kerrallaan.

Kuukausitasolle pilkottuna summat näyttävät tältä:

4000 € matkakassan 
hankkiminen 6 kk aikana 12 kk aikana

Tienaa 1500 € 250 € / kk 125 € / kk

Myy  1000 € 167 € / kk 83 € / kk

Säästä 1500 € 250 € / kk 125 € / kk

Yht. 4000 € Yht. 667 € / kk  Yht. 333 € / kk
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Hanki lisätienestejä

Mistä niitä lisätienestejä sitten lähteä hankkimaan? Helpoin tie on yleensä sellaisilla 
palkkatyössä olevilla, jotka voivat yrittää pyytää ylitöitä, lisävastuita tai työvuoroja, 
joissa tienaa vuorolisiä. Vuokratyöfirmojen kautta voi etsiä satunnaista ekstraus- ja 
keikkatyötä. 

 ★ www.barona.fi
 ★ www.manpower.fi
 ★ www.staffpoint.fi
 ★ www.eilakaisla.fi

 
Omaa osaamistaan ja palveluitaan voi työn ohella myydä kevytyrittäjien 
laskutuspalveluiden kautta ilman, että tarvitset omaa yritystä tai toiminimeä. Mitä 
sellaista osaat / voisit tehdä, mistä joku on valmis maksamaan?

 ★ www.ukko.fi
 ★ www.eezy.fi
 ★ www.omapaja.fi

 
Erilaisilla kansainvälisillä ja kansallisilla freelancer -sivustoilla voit tarjota palveluitasi, 
kuten vaikkapa käännöstöitä, sisällöntuottoa, graafisen suunnittelun palveluja jne. 
Osaamistaan tai tekemiään tuotteita (esim. käsityöt, taide, korut, digituotteet) voi 
myydä myös omien nettisivujen, verkkokauppa-alustojen (esim. Etsy käsitöille, Holvi 
kaikenlaisille tuotteille, niin fyysisille kuin digitaalisillekin, Campwire digituotteille) tai 
suoraan blogin kautta. Tulot myynneistä ovat verottajalle ilmoitettavia.

 ★ www.upwork.com
 ★ www.guru.com
 ★ www.elance.com
 ★ www.freelanceri.info

 

http://www.barona.fi
http://www.manpower.fi
http://www.staffpoint.fi
http://www.eilakaisla.fi
http://www.ukko.fi
http://www.eezy.fi
http://www.omapaja.fi
https://www.etsy.com
https://about.holvi.com/en/
http://www.upwork.com
http://www.guru.com
http://www.elance.com
http://www.freelanceri.info
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Myyntihenkisille voi löytyä lisätuloja tuote-edustusten ja esittelyjen kautta messuilla 
tai vaikka verkostomarkkinoinnissa. Suosittelu- ja kumppanuusmarkkinointia taas 
voi tehdä verkossa, jos on omat aktiiviset verkkosivut / blogi. Suositeltavia tuotteita 
voi tiedustella suoraan yrityksiltä ja yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta  (etenkin, jos 
on omia hyviä kokemuksia, joiden pohjalta haluaa suositella)  tai sitten etsiä tuotteita 
mainostajat ja julkaisijat yhdistävien kumppanuusverkostojen kautta.

 ★ www.tradetracker.com/fi/
 ★ www.tradedoubler.com

 
Jakamis- ja vertaistalouden innovaatioita hyödyntämällä voimme tehdä paitsi säästöjä 
matkallamme, niin tienata myös itse matkakassaa kerätessä. Tämänkaltainen 
yhteisöllinen pienyritteliäisyys ei ole Suomessa kasvanut niin nopeasti kuin muualla 
maailmassa, eikä toiminta ei ole kovin yleistä, Airbnb -vuokrausta lukuunottamatta. 
Uber -kuskeista tehdään tällä hetkellä rikosilmoitukset ja Airbnb -vuokraajat ovat 
verottajan tähtäimessä. Järjestelmämme on siis myöskin melko kankea huomioimaan 
näitä uustalouden muotoja. Tästä huolimatta voit tarjota opastettuja retkiä tai 
illanviettoja turisteille esimerkiksi seuraavien sivustojen kautta ja tienata samalla 
itsellesi pientä sivutuloa. 

 ★ Tour by Locals
 ★ With Locals
 ★ Cosy Finland

 
With Localsin kautta voi järjestää myös muita aktiviteetteja, kuten workshoppeja, 
kokkauskurssin tai vaikka mökkiretken. Kokin taitojasi voit esitellä myös listaamalla 
illallismenusi vaikkapa seuraaviin:

 ★ EatWith
 ★ BonAppetour

http://www.tradetracker.com/fi/ 
http://www.tradedoubler.com 
https://www.toursbylocals.com
https://www.withlocals.com
http://cosyfinland.com
https://www.eatwith.com
https://www.bonappetour.com
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Matkailupuolen lisäksi jakamis- ja vertaistalouden piirissä perustetaan jatkuvasti uusia 
start uppeja ja alustoja, joilla on mahdollisuus siis tehdä pientä sivubisnestä omalla 
osaamisellaan ja omaisuudellaan. Osa liippaa myös freelance -toimintaa. Moni näistä 
on Suomessa sangen tuntemattomia, tai selkeästi tiettyyn maahan (usein Amerikkaan) 
keskittyneitä, mutta ehkä ajan mittaan löytää lisää jalansijaa meiltäkin. Kannattaa käydä 
seuraava lista läpi, löytyisikö sieltä jotain, millä voisit tehdä lisätuloja matkakassaasi.

Lataa tästä kattava yli 200 sivubisnesidean listaus: “ The sharing economy side hustle 
nation”

Myy omaisuuttasi & tarpeetonta tavaraa 

Sinulle on todennäköisesti vuosien saatossa kertynyt kaikenlaista tavaraa, vimpainta, 
irtaimistoa, vaatteita, astioita, koruja, elektroniikkaa tms. Myymällä pois tarpeettoman 
irtaimistosi voit saada kasaan jopa 1000-5000 euroa. Ja samalla vapautat itsesi turhan 
materian ylläpidon, varastoinnin ja omistamisen ikeestä.

Varaa viikon tai parin jaksoja itsepalvelukirpputorille, kokeile peräkontti- tai 
puistokirppareita tai myy tavarasi netissä:     

 ★ Tori.fi
 ★ Huuto.net

 
Facebookin ”ostetaan, myydään, annetaan” -ryhmät & muut FB -kirppuritoriryhmät ovat 
suosittuja ja niissä tavara vaihtaa nopeasti omistajaa.

Jos olet miettinyt asioiden arvojärjestystä elämässä enemmänkin ja tullut esimerkiksi 
siihen tulokseen, että voit luopua jostain isommastakin, kuten autosta, veneestä, 
moottoripyörästä, arvokkaammista harrastusvälineistä jne. saatat saada hyvän 
pohjakassan pidempäänkin reissuun näistä realisoinneista. Nykyään ovat melko 
tavallisia tarinat siitä, kuinka ihmiset myyvät lähes kaiken maallisen omaisuutensa 
voidakseen matkustaa enemmän ja pidempiä aikoja. Etenkin isompien irtiottojen 
yhteydessä tämä on hyvin tyypillistä ja suositeltavaa.

https://www.dropbox.com/s/jvbhcxxewwf4mz2/the-sharing-economy-side-hustle-nation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvbhcxxewwf4mz2/the-sharing-economy-side-hustle-nation.pdf?dl=0
http://www.Tori.fi
http://www.Huuto.net
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Vuokraa omaisuuttasi

Myös omaisuuden vuokraaminen on hyvä vaihtoehto kerryttää lisätuloja ja siten 
matkakassaa. Voit tehdä asunnollasi lisätuloja sekä ennen matkaa sekä kattaa 
asunnosta koituvat kulut matkan aikana. Jo 3 kuukauden reissun ajaksi kannattaa oma 
asunto laittaa vuokralle. Pitkien reissujen rahoituksessa on olennaista, ettei vuokrat 
ja laskut pyöri samaan aikaan Suomessa täysimääräisenä vaan, että vuokraamalla 
katetaan asunnosta aiheutuvat kulut. Lyhyemmäksikin ajaksi voit yrittää saada 
vuokralaista kyselemällä tuttavapiirissä ja ilmoittelemalla sosiaalisessa mediassa. 

Erilaiset vuokraussivustot ja vuokrauspalvelut ovat tehneet vuokraamisesta suht 
vaivatonta. Tori.fi:n ja Facebookin vuokrausryhmien kautta pääsee hyvin liikkeelle. 
Lyhyemmille ajoille voi kokeilla myös Airbnb tai Wimdu -palvelua tai suosia kotimaista 
vaihtoehtoa: Helsinki Bed & Breakfast (HBB) -sivustoa. Jos sinulla on ylimääräinen 
huone käytössäsi, voit myös ottaa alivuokralaisen / väliaikaisasukin jo ennen reissua 
joko pidemmäksi aikaa tai sitten vuokrata pätkissä edellä mainittujen sivustojen kautta 
ja hankkia sitä kautta lisätuloja.

Esimerkki oman asunnon vuokraamisen kannattavuudesta. Normaalisti maksat 
asumisestasi sanotaan vaikkapa 600 euroa kuukaudessa. Nyt päätät vuokrata 
asuntosi matkan ajaksi ja saat siitä 700 euroa / kk vuokraa. Samaan aikaan matkalla 
asumiskustannuksesi ovat vain 300 euroa kuussa. Näin ollen maksat asumisesta 600 
€ + 300 € yhteensä 900 €, vuokratulon johdosta maksettavaa jää kuitenkin vain 200 €. 
Normaalitilanteeseen nähden sinulle jääkin siis yhtäkkiä 400 euroa “ylimääräistä” rahaa 
käyttöösi ja vain siksi, että asut matkallasi halvemmalla kuin kotona ja olet samaan 
aikaan vuokrannut asuntosi. (Huomaa kuitenkin, että vuokratuoton osuudesta pitää 
maksaa pääomavero 30%) Jos taas et vuokraisi asuntoasi matkan ajaksi, asumiskulusi 
kotona ja matkalla olisivat yhteensä tuon 900 euroa kuukaudessa. Tässä on yksi syy 
siihen, miksi pidemmät matkat ja asunnonvuokraus niiden aikana on taloudellisesti 
viisas ratkaisu.

https://www.airbnb.com
http://www.wimdu.com
http://fi.hbb.fi
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Miltei mitä vaan muutakin isompaa ja kalliimpaa omaisuutta voi vuokrata, jos tuntuu 
ettei ei valmis vielä myymään. Autot, peräkärryt, matkailuvaunut, veneet, mönkijät, 
mökit, moottori- ja polkupyörät, työkalut, jotkin kodinkoneet, soittimet, harrastus- ja 
retkeilyvälineet, elektroniikka, juhlavaatteet, pelikonsolit ja pelikokoelmat jne. Vuokraa 
viikko, kuukausi tai useampi kerrallaan. Hyödynnä jakamistalouden alustoja, sosiaalista 
mediaa, ilmoitustauluja niin netissä kuin perinteisiä esim. kauppojen ja oppilaitosten 
seinillä tai sanomalehtien rivi-ilmoituksia. Voit tarjota tavaroitasi vuokralle www.
kuinoma.fi -palveluun.

Pysyviä säästöjä ja tilapäistä talouspaastoa

Usein taloudestamme löytyy vielä säästökohteita, kun omaa kuukausikuluttamista 
käy läpi tarkalla silmällä. Jos kulujen seuraaminen ja ylöskirjaaminen ei kuulu vielä 
rutiineihisi, voit aloittaa sen vaikka tänään. Parin kuukauden tarkka kulukirjaus kaikista 
menoistasi paljastaa suht armotta, mihin rahasi hupenevat ja voit alkaa vähitellen 
ohjaamaan nyt tarpeettomaan valuvat eurovirrat jatkossa matkaprojektisi hyväksi. 

Säästämistoimet voi jaotella niin, että tekee päätökset tietyistä a) pysyväissäästöistä 
ja toisaalta pitää sitten b) yleisluontoista tilapäistä talouspaastoa jonkin rajallisen 
ajan ennen matkaa. 

Pysyväissäästöä voi olla vaikka se, että luopuu kaikista maksukanavista ja 
lehtitilauksista, kilpailuttaa kaikki pakolliset sopimukset (sähkö, puhelin, netti, 
vakuutukset) ja näistä säästetyt summat siirtää automaattisesti kuukausittain 
matkasäästötilille. Tai miettiä jokin muu ei täysin välttämätön kuluerä mikä yleensä 
on lähtenyt tililtä kuukausittain. Osamaksujen ja luottojen poishoitaminen on osa tätä. 
Säästö voi olla yhteensä vaikka 100 € kuussa, nyt se summa vain menee oman elämän 
seikkailujen mahdollistamiseen eikä sijaisviihteeseen tai maksuihin, jotka voit yhtä 
hyvin välttää. Hyvä vaihtokauppa.

http://www.kuinoma.fi
http://www.kuinoma.fi
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Tilapäinen talouspaasto taas tarkoittaa sitä, että ennen reissua vedetään vyöt kireälle 
muussakin kulutuksessa esim. 3-6 kuukauden ajaksi ja luovutaan tänä aikana pitkälti 
vaikkapa ravintolasyömisistä ja -juomisista. Kuntosalikortit vaihdetaan lenkkeilyyn ja 
kotitreeniin. Pidättäydytään kaikista heräteostoksista ja impulsiivisesta kuluttamisesta. 
Uusia kenkiä ei osteta siksi, että löytyi “ihanat”. Kaikki tämä pidättäytyminen sen 
tärkeimmän tavoitteen eli tulevan reissun vuoksi. 

Jos olet reissussa pidempään kuin kuukauden, kannattaa pyrkiä huolehtimaan jo 
etukäteen, että kotopuolen kulut ja laskut saadaan minimoitua reissusi ajaksi. Voitko 
katkaista jotain sopimuksia, vaihtaa puhepaketit pienempään jne.

Vyön kireämmälle vetäminen ei yleensä edes haittaa, kun tietää, että palkinto odottaa 
pian ja sitten pääsee taas nauttimaan ulkonasyömisistä, kahviloista ja monenmoisista 
elämyksistä. Tilapäinen pidättäytyminen ei-välttämättömästä kulutuksesta voi kuitenkin 
parhaimmillaan näyttää, että oikeastaan pärjäät sittenkin ihan hyvin ilman tiettyjä 
kulutustottumuksia. Näin parhaimmillaan syntyy uusia myönteisiä rahankäyttö- tai 
säästämistapoja, jotka muuttuvat pysyväissäästöiksi. Ja samalla voit tulla tietoiseksi, 
missä asioissa pystyt helpoimmin tekemään priorisointia säästötavoitteesi hyväksi.

Jos säästöprojektisi on pitkäaikainen ja kaipaat sen aikana hemmottelua ja nautintoja, 
kannattaa hyödyntää kaikenlaiset “kuponkidiilit”, happy hour -tarjoukset ym. 
kampanjaedut. Parturi- ja kauneushoitolapalveluita tarvitseva voi hyödyntää oppilastoitä 
tai esim. Timma.fi -sivustoa, jonka kautta saa edullisesti ns. jäännösaikoja.

Säästäminen kannattaa aloittaa sillä, että maksaa pois mahdolliset luottokortti- tai muut 
kulutusluotot. Korkokulujen ja kuukausimaksujen pyörittäminen veloista nyt vaan on niin 
turhaa, joten siltä ei kannata ummistaa silmiään. Tasapainotetusta taloudesta käsin on 
paljon mielekkäämpää alkaa säästää sitten matkaprojektia varten. 

http://www.Timma.fi
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Säästämisen kurjuus vai ihanuus?

Usein sanotaan, että säästäminen on tylsää ja ankeaa elämän kurjistamista. Näin ei 
ainakaan tulisi olla, sillä jos säästäminen on kurjaa, säästötavoitteen saavuttaminen 
on vaikeaa ja tie voi jopa nousta pystyyn. Moni kuitenkin nauttii säästämisestä, etenkin 
kun sen taustalla on motivoiva ja innostava tavoite, jokin arjen yläpuolella oleva juttu tai 
isompikin unelma. 

Säästämisestä onkin hyvä tehdä mahdollisimman vaivatonta ja mieluisaa. Jos 
säästäminen on vaikeaa, kannattaa palata niihin syihin, miksi aloit säästää, palauttaa 
itsensä fiilistelemään tavoitetta, tulevaa reissua ja siihen liittyviä tunteita. Matkaan 
liittyviä motivaatiokuvia voi pitää puhelimen tai tietokoneen näytöllä tai muualla missä 
näet ja muistat päivittäin, mitä kohti olet kulkemassa. Voit myös asettaa välietappeja, 
jotka saavuttaessa kiität itseäsi ja palkitset ehkä jollain tavalla. Iloitse jokaisesta 
edistysaskeleesta, ja tee matkanteosta kohti matkaa mukavinta mahdollista.

Saatko apuja kumppanista, perheenjäsenistä tai matkakaverista? Tehkää yhdessä 
enemmän  juttuja, mihin ei tarvita rahaa, fiilistelkää tulevaa matkaa ja raportoikaa 
säästämisen etenemisestä toisillenne, mikä nyt auttaakaan säästöjen osalta ruodussa 
pysymisessä. 

Itse ajattelen niin, että säästäminen ja kulutustietoisuus ovat mitä mainioimpia työkaluja 
oppia priorisointia ja testata millaisen merkityksen millekin asialle, kulutustottumukselle 
ja nautinnolle antaa. Tietynlainen arvopuntari ja itsetuntemuksen lähde siis. 
Luopuessaan jostain hankinnasta tai kuluttamisen tavasta, ei pidä miettiä, mitä 
menettää vaan keskittyä siihen, mitä parempaa saa tilalle. Skippaamalla “ihan kivan” 
on taas askeleen lähempänä jotain “aivan ihanaa”. Voit myös oppia nauttimaan näiden 
hyvien säästöjen bongaamisesta ja diilien tekemisestä. Omasta edistymisestään 
pitääkin saada vähän kicksejä. Rahankäytön priorisoinneissa voi auttaa miettiä, mikä 
rahanmeno on käytännöllistä ja järkevää, mikä turhamaista ja mikä taas elämänsisältöä 
kohentavaa? Ja miten näitä omakohtaisesti taloudessaan painottaa. Onnellisuutta 
lisäävät ja elämänlaatua eniten parantavat asiat kannattaa tietenkin asemoida tietenkin 
sinne yläpäähän. 
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Tietoinen puntarointi auttaa valitsemaan itselle eniten iloa tuovia ja tärkeäksi koettuja 
vaihtoehtoja, myös pitkällä jänteellä. Itse olen huomannut, että sen jälkeen, kun laitoin 
omat prioriteettini selkeämpään järjestykseen, en ole enää erityisemmin nauttinut 
sellaisesta rahan kuluttamisesta, mikä ei palvele nykyisiä tavoitteitani (matkustelu, 
vapaa itsenäinen elämä, oma hyvinvointi). Pikemminkin rahan laittaminen johonkin 
tyhjänpäiväiseen ja turhaan on tuntunut tympeältä ja vastenmieliseltä. On siis hyvä 
oppia kysymään itseltään “miten tämä rahankäyttö edistää tavoitteitani”?

Ole rehellinen, kun pohdit omaa raha-asennettasi, onko sinulla taipumuksena vähätellä 
tai selitellä jotain tarpeetonta, impulsiivista rahankäyttöä? Narauta itse itsesi ja tiedosta 
tilanne aina, kun yrität selittää jotain rahanmenoa itsellesi parhain päin. Voit oppia paitsi 
itsestäsi, niin myös kontrolloimaan näitä taipumuksia.

Tunne siitä, että hallitsee omaa talouttaan, rahankäyttöään sekä näkee konkreettisia 
tuloksia valintojensa seurauksena voi tosiaan olla suuri tyydytyksen lähde ja 
osapalkinto säästöprojektissa. “Minä omilla valinnoillani mahdollistin ja toteutin 4000 
euron säästöt unelmamatkaani varten, oujee!”. Valmius nähdä vaivaa ja tehdä työtä 
tavoitteen eteen on suoraan verrannollinen tuloksiin, niin tässä kuin monessa 
muussakin asiassa. 

Säästämisen automatisointi: matkatili tai matkarahasto

Ei ole yhdentekevää miten säästää, niimpä se summa, minkä päätät laittaa 
kuukausittain matkakassaasi kartuttamaan, kannattaa siirtää käyttötililtäsi pois heti, 
kun saat palkkasi / muun tulosi. Meistä jokainen tietää miten siinä käy, kun päättää 
säästää tilille kuun lopussa jäävästä ehkä-ylijäämästä. Eli ei yleensä kovin hyvin. 
Siksipä varmistuksen vuoksi homma kannattaa automatisoida niin, että et pääse 
sitä unohtamaan tai vahingossakaan siirtämään ajatuksella, että teet sen sitten 
myöhemmin, “kun nyt on tiedossa tiukka kuukausi” tai muuta vastaavaa. 

Näin toimien säästämisen voi ikäänkuin unohtaa ja keskittyä tekemään muuten 
taloudellisesti tiedostavia valintoja arjessaan. 
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Tässä kannattaa soveltaa periaatetta: ensin maksetaan itselle ja sitten hoidetaan muut 
velvoitteet, kuten laskut. Loput menot ja kulutus sopeutetaan sitten jäljelle jäävään 
summaan. Näin päin säästäminen on monin verroin helpompaa ja tuloksellisempaa. Voi 
tietenkin olla, että loppukuusta joutuu tinkimään ruokakaupassa mieliteko-ostoksista ja 
vahtaamaan tarjouksia entistäkin tarkemmin, mutta parempi niin päin, kuin että sortuu 
alkukuusta herkkuihin ja heräteostoksiin, ja loppukuusta huomaa, ettei matkakassaan 
jäänytkään säästettävää.

Tee pankissasi sopimus, että tiettynä päivänä kuussa tililtäsi siirtyy sinulle sopiva 
summa, vaikkapa 100 euroa, johonkin määräaikaiselle talletustilille tai tee siirrosta 
automaattinen kuukausittain toistuva maksu verkkopankissasi. Kannustan kokeilemaan 
myös isompien summien siirtämistä kuin mihin luulet, että taloutesi joustaa. Voit 
yllättyä. Itse aloin jossain vaiheessa vielä töissä ollessani laittamaan ihan pokkana 500 
euroa syrjään ja huomasin, että pystyin elämään ihan hyvin jäljelle jäävällä summalla. 
Ennen säästämistä tili hupeni yleensä aina tyhjiin. Kun aloin siirtää säännöllisesti rahaa 
säästötilille huomasin myös automaattisesti tulevani tarkemmaksi sen jäljelle jääneen 
rahan kanssa.

Parasta on, ettet pääse säästämiisi rahoihin käsiksi kuin konttorilla käyden, tietyn 
määräajan kuluttua tai näkemällä hieman vaivaa. Jos haluat ylläpitää jatkuvaa 
säästämistä matkoja varten ja kerryttää myös hieman korkoa, kannattaa miettiä 
paremman koron (1-2 %) mahdollistavia tilejä, kuten naapurimaiden Bigbank, Bank 
Norwegian ja Nordax. Sitten ohjaat säästösummat tällaiseen pankkiin avaamallesi tilille.

Toinen vaihtoehto pidemmän linjan matkasäästämiselle voi olla “matkarahasto” eli 
valitset esim. jonkin vähäkuluisen tai ilmaisen passiivisen indeksirahaston, jonne laitat 
sen kuukausisäästösummasi. Todennäköisesti saat parempaa korkoa sijoituksellesi 
kuin pankkitilillä. Parhaimmillaan pääset nauttimaan myös korkoa korolle efektistä. 
Mutta riski on tietenkin olemassa myös rahaston arvon laskuun. Tutustu aiheeseen 
ennen kuin teet päätöksiä. Rahastojen varat saa sitten kotoutettua yleensä parissa 
päivässä, kun haluat nostaa säästöjäsi ulos. Mieti mikä ratkaisu juuri sinulle ja sinun 
tilanteessasi olisi paras. Voit tutustua esim. Nordnet ja Seligson -rahastoihin. Myös 
rahastosäästämisen voi asettaa autopilotille.

http://www.bigbank.eu
https://www.banknorwegian.fi
https://www.banknorwegian.fi
https://www.nordax.fi
https://www.nordnet.fi/mux/web/nordnet/index.html
http://www.seligson.fi
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Hintatietoisuus ja rahankäyttö matkalla

Tässä oppaan toisessa osiossa käydään läpi eri tapoja rakentaa toimivaa 
rahankäyttötyyliä ja -asennetta ja suitsia kuluja tien päällä oltaessa, ilman että 
elämyksellisyydestä tarvitsee tinkiä.

Paikallisen valuutan opettelu on yksi mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Hyödyllistä 
onkin, jos pystyy suht tarkalleen kääntämään hinnat päässään, eikä virhearviointeihin 
ja liiallisiin ympäripyöristyksiin hupene siten vahingossa turhaan rahaa. Puhelimen 
valuuttamuunto -sovellus on tässä varsin näppärä, etenkin jos valuutat ja maat 
vaihtuvat tiheään.

Paikallisen tinkimiskulttuurin hahmottaminen on niin ikään hyvä taito. Samoin se, mikä 
on oikeasti käypä hintataso mistäkin tuotteesta tai palvelusta. Reissaajia pyritään 
helposti vedättämään siinä kohtaa, kun tuntumaa todelliseen hintatasoon ei vielä ole.  
Paikallinen spottaa nopeasti hiljattain saapuneen turistin ja tunnistaa potentiaalisen 
höplästä vedettävän. Turhan sinisilmäinen ei siis kannata olla. Esimerkiksi oman 
majapaikan henkilökunnalta tai maassa pidempään olleilta matkalaisilta voi kysellä 
käypää hintatasoa ja tyypillisistä huijausyrityksistä. Hintoja kannattaa luonnollisesti aina 
vertailla, eikä tarttua heti ensimmäiseen tarjoukseen / tuotteeseen / palveluun.  

Käteisen rahan, eritoten kolikoiden ja pienten setelien mukana pitäminen on yleensä 
hyödyllistä. Joissain maissa vaihtorahaa ei aina helpolla löydy isoilla seteleillä 
maksaville ja etenkin taksikuskit sekä katukauppiaat voivat ilmoittaa, etteivät kykene 
antamaan rahasta takaisin. Päädyt antamaan ehkä turhankin isoa tippiä, jos sopivaa 
rahaa ei ole matkassa. Maalaisjärki matkassa rahan säilytyksessä ja käsittelyssä, 
vähentää riskiä sen katoamisesta. Taskuista tursuilevat rahatukot eivät ole hyvä idea.

Vaikka edullisissa maissa kaikki tuntuu kovin halvalta, vaikutelma on tietynlainen 
sudenkuoppa, johon lankeaminen johtaa äkkiä huolimattomuuteen rahan käytössä ja 
siten budjetin rakoiluun. 
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Saatamme ajatella koska yksi ruoka-annos tuntuu niin kovin edulliselta, annoksia 
tilataan kerralla ainakin kolme, jälkiruuat päälle tietenkin ja useampi alkoholiannos vielä 
kylkeen, koska on niin mahdottoman halpaa. Lopulta huomataan, että se minkä piti olla 
2 euron ateria muuttuikin 15 euron pikku fiestaksi. Eikä siinä, toki välillä pitää nauttia, 
mutta jos etukäteen on rakentanut budjettiaan näiden 2 euron aterioiden varaan, niin 
budjetin kahdeksankertaistuminen päivittäin ei välttämättä ole hyvä juttu.

Porukassa ollessa ei helposti tohdi alkaa pihtaamaan rahojaan, kun esimerkiksi 
ruokailun jälkeen jaetaan laskua tai mietitään, kuka tarjoaa seuraavat bisset. 
Ryhmässä rahankäyttö helpoiten lähteekin lipeämään käsistä. Toki myös alkoholi lisää 
suurpiirteisyyttä raha-asioissa ja lienee isoimpia syitä budjetin pettämiseen sekä rahan 
hukkumiseen tai ryöstetyksi tulemiseen. Sosiaalisista hetkistä ja hauskanpidosta pitää 
toki voida nauttia, iloita siitä tietoisuudesta, että voi toisinaan tilata sen pöydän täyteen 
ruokaa ja juomaa, kunhan ei anna tämän huuman sitten tärvellä omaa budjettiaan. 

Yhden viikon aikana voi hyvin pitää pari hövelimmän rahankäytön päivän, jos kuittaa 
ne sitten muutamalla tietoisemman rahankäytön päivällä. Vaikka tuntuukin hyvältä, ettei 
ihan joka penniä tarvitse laskea, voi myös opetella kysymään itseltään, ostaako jotain 
vain siksi, koska se tuntuu niin halvalta ja siten hyvältä diililtä, vai siksi, että ihan aidosti 
jotakin tarvitsee. Jälleen kerran tietoinen puntarointi ja priorisointi tulevat avuksi.

Tiedän itsekin hyvin, miten helposti edullisuuden tuntu johtaa siihen, että ostellaan, 
humputellaan ja tehdään kaikkea suunnittelematonta “koska on halpaa”. Pienistä 
kuluista ei viitsi pitää edes kirjaa ja rahankäyttöön tulee hieman sellainen hälläväliä 
vivahde. Yllätyksiä voi olla tiedossa, kun sitten jossain vaiheessa alkaa ynnäämään 
kulujaan. Toki kaikki riippuu oman suunnitellun budjetin määrästä. 

Muistan kun ensimmäisillä Thaimaan matkoillani en jaksanut kovin tarkkaan vahdata 
ravintoloiden hintaeroja tai juosta muutoinkaan aina sen parhaan hinnan perässä, kaikki 
tuntui muutenkin riittävän halvalta. Sitten kun alkoi matkustamaan yhä pienemmällä 
budjetilla alkoi myös tarkkuus lisääntyä ja saatoin kauhistella, miten olinkaan aiemmin 
törsännyt. Aloin käsittää paremmin kuin hyvin, että sillä nyt vaan on pitkässä juoksussa 
merkitystä maksanko päivittäisestä jääkahvistani euron vai kaksi, ruoka-annoksestani 
euron vai kolme, mangopirtelöstä euron vai kaksi, iltaoluesta euron vai kolme jne. 
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“It all adds up”. Hiomalla hintavertailuaktiivisuuttani ja tekemällä parempia valintoja 
pystyin myöhemmillä reissuilla pudottamaan päiväbudjettiani noin 50% ja muun 
muassa tämä on mahdollistanut pitkiä reissuja ilman suuria matkakassoja. Silti mistään 
tärkeästä ei ole tarvinnut tinkiä.

Kallimman hintatason maissa voi keskittyä puolestaan nauttimaan ilmaisista iloista: 
luonnosta, rannoista, kävelyistä, valokuvaamisesta sekä ilmaisista nähtävyyksistä. 
Itselleen sopiva ja omalla kohdalla parhaiten toimiva rahankäyttötyyli matkustellessa 
kannattaa ihan tietoisesti rakentaa. Nuukailusta ei tietenkään pidä tulla reissua 
rajoittava tekijä, vaan tiedostava valintojentekotapa, jonka myötä soveltaa 
talousosaamistaan ja -tietoisuuttaan niihin asioihin, joihin sen parhaimmaksi katsoo. 

Yksi tapa jäsentää rahankäyttöään on erotella todelliset tarpeet mieliteoista ja 
punnita paljonko mielitekojen ohjaamaa rahankäyttöä budjetti milloinkin kestää. 
Halvimman perässä ei aina kannata juosta, vaan mieluumminkin sen, mistä saa 
rahoilleen parasta vastinetta. Niin sanotun parhaan kokonaisdiilin. Superhalpa lounas 
ei paljon lämmitä, jos saat hädin tuskin syömäkelpoisen annoksen eteesi, ja sitä 
myöten huonon mielen ja edelleen kurnivan vatsan. Kalliskin vaihtoehto saattaa tuottaa 
pettymyksen, suhteessa käytettyyn rahaan. Kannattaa siis etsiä niitä hyviä diilejä.

Talous- ja hintatietoisuus matkalla: 

 ★ Hallitaan valuutan muuntaminen 
 ★ Vertaillaan hintoja
 ★ Etsitään parasta hinta-laatusuhdetta (omalle kukkarolle)
 ★ Tingitään, jos se on maan tapa
 ★ Ei mennä halvan hinnan ansaan, että hankitaan, ostetaan, tilataan enemmän 

siksi “kun on niin halpaa”
 ★ Ollaan riittävän tarkkoja rahan säilytyksen suhteen
 ★ Kuitataan törsäilypäivät nuukailupäivillä (jos budjetti sitä vaatii)
 ★ Hyödynnetään jakamis- ja vertaistaloutta
 ★ Kiinnitetään huomiota omaan rahankäyttötapaan ja kehitetään sitä tietoisesti
 ★ Tehdään budjettiseurantaa
 ★ Nautitaan ilmaisista iloista, tekemisistä ja nähtävyyksistä
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Taloustietoisia matkataitoja ja jakamistaloutta 

Miten saada paljon irti reissusta kohtuullisella tai niukallakin matkabudjetilla riippuu 
pitkälti siitä, miten hyvän cocktailin saat rakennettua yhdistelemällä talousfiksuja 
valintoja, jakamistalouden mahdollisuuksia sekä avointa ja joustavaa matka-asennetta.

Jakamis- ja vertaistalous ovat todellakin avanneet ihan uusia yhteisöllisiä vaihtoehtoja 
matkalla tarvittavien palveluiden hankintaan (tai vaihdantaan) ja mahdollisuuden 
suosia yksilöiden ja pienyrittäjien palvelutarjontaa, suurempien yritysten, ketjujen ja 
kasvottomampien palveluntarjoajien sijaan. 

Poimi seuraavista reissun päällä tehtävistä ratkaisuista parhaita ideoita ja 
toimintatapoja oman matkatyylisi ja -budjettisi optimoimiseksi.

Majoitukset paikanpäältä - mitä hyötyjä?

Kun majoitukset hankkii paikanpäältä on mahdollisuus neuvotella hinnasta toisin kuin 
netin kautta etukäteen varaamalla. Olen tehnyt huomattavia säästöjä neuvottelemalla 
majoituksen paikanpäällä omistajien kanssa sopuisaan hintaan. Vähintään viikon 
asumisesta saa jo usein jonkin paljousalennuksen. Etenkin low seasonilla neuvottelu 
on helppoa ja toimii siis parhaiten pienemmissä majataloissa. Isommissa hotelleissa 
alennusten tinkaaminen ei yleensä onnistu, jonkin tasokorotuksen (upgrade) voi 
kuitenkin saada, jos parempia huoneita on vapaana.

Kun et ole lyönyt kaikkea majoitusta etukäteen lukkoon, sinulla on enemmän 
mahdollisuuksia paikan päällä katsella mieleistä majoitusta ja etsiä esimerkiksi jokin 
idyllinen homestay -paikka, miettiä kokeillako sohvasurffausta tai toimisiko vaikka 
talonvahtina. 
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Esimerkiksi talonvahtihommia varten on lähes välttämätöntä käydä paikanpäällä 
esittäytymässä, ennen kuin pesti lyödään lukkoon, vaikka alustavaa sopimista voikin 
tehdä verkon välityksellä.

Pidemmillä matkoilla kannattaa suurin osa majoituksesta pitää avoimena, jotta 
voit hyödyntää parhaat eteen tulevat tilaisuudet tai majoittua vaikka jossain aivan 
mielettömässä paikassa, jota et netistä olisi koskaan bongannut. Saatat myös käyttää 
seikkailukortin ja päätyä telttaretkeilemään tai ehkä nukkumaan riippumatossa ulkona. 
Jos matkustat yksin, päädyt ehkä jakamaan huoneen jonkun matkatuttavan kanssa 
tai otatte porukalla isomman huoneiston. Jakamalla asumiskuluja voikin säästää 
merkittävästi ja samalla voi saada hauskaa matkaseuraa.

Paikan päällä varaamisessa on sekin hyvä puoli, että voit itse käydä katsomassa 
majoituksen ennen kuin sitoudut vuokraukseen vaikkapa useammaksi viikoksi. 
Netin kuvat eivät aina kerro koko totuutta ja voit paikanpäällä vielä puntaroida ja 
verrata eri vaihtoehtoja. Ylipäätään joustava asenne ja yksinkertaiseen asumistyyliin 
sopeutuminen auttavat paljon asumiskulujen suitsimisessa. Usein nämä 
yksinkertaisimmiat majoitukset eivät edes ole netissä varattavissa.

Itse olen aivan turhaan joskus ollut varovainen sen suhteen, onko jokin 
majoitus liian “primitiivinen”. Ihan suotta olen miettinyt tällaisia, hyvin olen 
viihtynyt vaatimattomammissakin puitteissa. On vain pitänyt päästää irti omista 
ennakkoluuloistaan. On ollut todella hyvä kokeilla kaikenlaista majoitusta ja 
todeta, että omia asenteita ja uskomuksia voi tässäkin asiassa muuttaa. Kun sitten 
totuin vaatimattomiin huoneisiin en olisi millään enää välittänytkään majoittua 
paremmissa / kalliimmissa huoneissa. Katsoin, että senkin rahan voi käyttää johonkin 
mielekkäämpään.

Kun ei ole tehnyt pidempiä varauksia etukäteen, huoneet maksetaan yleensä päivä 
kerrallaan ja näin majoitusta pääsee aina vaihtamaan helposti vaikka samana päivänä. 
Kannattaa muista sekin, että jos majoitusbudjetti on 10 € päivälle, sillä voi saada jo 
monen eri tason huonetta. Itsestä ja tuuristakin on kiinni, että löytää niistä sen parhaan 
diilin.
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Liikkuminen

Jos matkalla ei olla vain yhdessä kohteessa, vaan kierrellään eri alueita ja maita 
nousevat liikkumiskustannukset yleensä kolmanneksi suurimmaksi kulueräksi heti 
majoitusten ja ruokien jälkeen. Toki yhdessäkin kohteessa ollen joutuu yleensä 
liikkumaan jollain pelillä paikasta toiseen, oli se sitten bussi, taksi tai vuokrafillari. 
Lyhyemmillä välimatkoilla kävely on tietenkin se paras vaihtoehto.

Julkista paikallisliikennettä on hyvä opetella käyttämään, se on yleensä kuluiltaan 
kohtuullista, etkä joudu vääntämään hinnoista taksi- tai tuk-tuk -kuskien kanssa, 
riippuen toki missäpäin maailmaa reissaat ja millainen on liikennöintikulttuuri. Pitkän 
matkan bussi- ja junaliput voi yleensä jo moninpaikoin varata netistä. Tällöin et maksa 
välityspalkkioita matkatoimistoille ja voit saada liput halvemmalla kuin asemalta ostaen. 
Nettiliput on näppärä ostaa kortilla ja printtaa vain lipun mukaan matkalle. Erilaiset 
matkatoimistojen tarjoamat “joint ticketit” tai lippupaketit, joissa on yhdistelmä esim. 
bussia, taksia ja lauttaa, voivat tulla halvemmaksi kuin itse ostaen kaikki erikseen. 

Etenkään Aasian maissa itse bussi- tai junaliput eivät ole kovin kalliita, mutta pääsy 
asemille ja asemilta pois takseilla tai tuk-tukeilla tulee puolestaan kustantamaan 
suhteessa yllättävän paljon ja on oma häslinkinsä. Varsinkin, jos kohteeseen 
saavutaan aamuyöllä, matkaajalla ei välttämättä ole parhaat neuvotteluvaltit käsissään 
päästäkseen asemalta edullisesti majapaikkaansa. Kannattaa muutoinkin etukäteen 
nähdä hieman vaivaa, jotta tietää mihin asemalle saapuu, paljonko sieltä on matkaa 
ydinkeskustaan ja mikä on käypä hinta kuljetuksesta. Itse olen valitettavasti sortunut 
joskus väsyneenä ja tietämättömänä sortunut ylihinnoiteltuihin kyyteihin. 

Yöbussit ja -junat ovat sikäli näppäriä, että siirryt yön aikana uuteen kohteeseen ja 
säästät samalla yhden yön majoituksen hinnan. Etenkin yöjunat makuupaikalla ovat 
suositeltavia, bussit saattavat olla halvempia, mutta nukkumismukavuus ei tietenkään 
samaa tasoa. Toki osa yöbusseissakin on eroja mukavuuden suhteen. 

Maansisäisiä tai muita lyhyen välin lentoja voi niinkään saada edullisesti, jopa samaan 
hintaan kuin junalipun makuupaikalla. 
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Yleensä lenttokenttäkuljetuksista mennen tullen voi tulla kuitenkin yllättävän 
suuria lisäkuluja ja lentämällä liikkuen voi laskea helposti koko yhden reissupäivän 
matkustamiseen, vaikka itse lentoaika olisikin lyhyt. Sen sijaan yöjunilla 
matkustat yön, säästät yhden yön majoituksen hinnan, etkä menetä koko päivää 
lentokenttämuodollisuuksissa. 

Autonvuokrausta suunnittelevan on hyvä tiedostaa, että perinteisten vuokrausliikkeiden 
lisäksi myös yksityiset vuokraavat autoja, campervaneja, matkailuautoja ja -vaunuja. 
Nämä voivat tulla kyseeseen, jos etsit kulkupeliä viikon tai parin road tripille. Globaaleja 
vertaisvuokraussivustoja ei juuri vielä ole, mutta ainakin Amerikassa ja Australiassa 
löytyy useita sivustoja autojen ja matkailuautojen vertaisvuokraamiseen.

 ★ GetAround (USA)
 ★ Turo (USA)
 ★ Car Next Door (Australia)
 ★ Camplify (Australia)
 ★ Share A Camper (Australia, Uusi-Seelanti, Saksa)

 
Jakamistalouden ja some-yhteisöllisyyden myötä ovat lisääntyneet myös kimppakyyti 
-ryhmät ja kyytien sopimisalustat/sivustot. Kimppakyyti tai porukalla auton 
vuokraaminen voi olla hyvä ja hauska vaihtoehto liikkumisessa kaupungista toiseen. 
Facebookin reissuryhmät ovat hyvä paikka etsiä tai tarjota kyytiä & matkaseuraa. 

Tutustumisen arvoisia matkapuhelin -sovelluksia ja jakamistalouden palveluita 
liikkumiseen, kohteessa suunnistamiseen ja kimppakyytien järjestämiseen ovat:

 ★ Rome to Rio (näyttää reitit, kulkupelit ja matkalippujen hintoja)
 ★ Citymapper (näyttää reitit, siirtymäajan, kulkuväline-ehdotukset tietyissä isoissa 

kaupungeissa, integroitu Uberiin)
 ★ Uber (vaihtoehto perinteisille takseille)
 ★ Bla Bla Car  (kimppakyydit pidemmille matkoille)
 ★ CarpoolWorld (kimppakyydit)

https://www.getaround.com
https://turo.com
https://www.carnextdoor.com.au
https://www.camplify.com.au
https://www.shareacamper.com.au/en-nz/
https://www.rome2rio.com
https://citymapper.com/spb
https://www.uber.com
https://www.blablacar.com
https://www.carpoolworld.com
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Ruoka ja juoma

Nyrkkisääntönä ruokien ja juomien suhteen voidaan pitää: “Suosi paikallista” -linjaa. 
Paikalliset elintarvikkeet ovat yleensä edullisempia kuin tuontitavara ja paikallisten 
suosimat ruokapaikat viittaavat yleensä edulliseen / kohtuulliseen hintatasoon 
ja varsin kelvolliseen ruokaan. Esimerkiksi Aasiassa voi olla vaikeaa löytää 
maukasta länkkäriruokaa edullisesti ja yleensä hinta-laatu -suhde ei olekaan aivan 
kohdillaan. Paikallisiin makuihin tottuminen on siis yksi tapa pitää budjetti kasassa. 
Viihtyvyydeltään paikallisten suosiossa olevat ruokapaikat eivät ehkä ole sitä 
ykköskastia, mutta oma tunnelmansa niissä usein on ja voi olla, että yht äkkiä huomaa 
innostuvansa näistä askeettisista kuppiloista enemmän kuin prameista ja mukavista 
ravintolasaleista. Ja samalla säästää huomattavasti ruokailukuluissa.

Katuruokailu ja ruokatorien hyödyntäminen on hyvä idea, saat tuoretta maukasta 
ruokaa yleensä pilkkahintaan. Myös hedelmät kannattaa usein ostaa näiltä toreilta. 
Länsimaista ketjupikaruokaa saa tietenkin lähes joka paikasta nykyään, mutta 
mieluummin sitä suosii paikallisia pikaruokia ja niitä valmistavia pienyrittäjiä. 
Ruokapaikkoja kannattaa pääosin katsastaa muualta kuin aivan pääkatujen melskeestä 
tai suosituimpien nähtävyyksien kupeesta.

Toreilta ja kaupoista ostetuista ruoka- ja juomatarvikkeista voi koota myös piknik 
-eväät, joita nauttia puistoissa, rannoilla, päiväretkillä jne. Hyvä ja halpa vaihtoehto 
ravintolaruokailulle ja baarissa istumiselle.

Kalliimpien elinkustannusten maissa itse kokkaaminen aina välillä on ihan hyvä idea. 
Hostellit, vuokrahuoneistot ja airbnb -majoitukset mahdollistavat keittiöiden myötä 
omien eväiden politiikan ja ruuanlaiton. Pidemmillä matkoilla on taivaallista päästä itse 
kokkailemaan oman maun mukaisia ruokia ja samalla säästää ruokailuun menevää 
rahaa. Sitä vastoin halvemmissa maissa ulkona syöminen on usein niin edukasta, ettei 
itse kokkailemalla välttämättä tehdä suuria säästöjä. Lyhyillä matkoilla yleensä haluaa 
käydä valmiiseen pöytään ja pitää samalla lomaa kokkailustakin tyystin.
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Vertaistalouden myötä ovat lisääntyneet järjestetyt illallistamismahdollisuudet jonkun 
paikallisen kotona. Vaikka nämä tilaisuudet eivät aina tarjoakaan merkittävää säästöä, 
voit saada kuitenkin uniikin illalliskokemuksen paikalliseen tapaan ja samalla kohdata 
uusia tuttavuuksia. Sosiaalisuus onkin keskeinen idea yhteisöllisessä illastamisessa 
ja sikäli hyvä mahdollisuus myös yksin matkustaville. Illallisia isännöivät ihmiset ovat 
usein intohimoisia kotikokkeja ja toisinaan myös omaa ravintolaansa suunnittelevia ja 
valmistelevia. 

 ★ Eat With
 ★ BonAppetour
 ★ Cookening
 ★ Meal Sharing

 
Pääsääntöisesti myös paikalliset juomat ovat edullisempia kuin tuontitavara. 
Hedelmäpirtelön saa todennäköisesti samaan hintaan tai edullisemmin kuin tuontilimun. 
Paikalliseen viinaan tehdyn drinkin saa niinikään edullisemmin kuin kansainväliseen 
merkkialkoholiin sekoitetun. Jos maussa tai vaikutuksissa ei ole vikaa, niin kannattaa 
suosia myös juomapuolella paikallisia vaihtoehtoja. 

Vaikka alkoholi olisikin houkuttavan edullisen tuntuista, kannattaa huomioida, että siitä 
kertyy äkkiä isoja menoeriä päivittäin käytettynä. Eli näennäisesti halpa hinta voikin 
käydä kalliiksi. Halvemmissa maissa käy helposti niin, että saattaa juoda esim. 5 kpl 
euron oluita päivässä, ihan vain koska se on halpaa. Kalliimmassa maassa taas riittää 
hyvin se yksi 5 euron olut, koska hinta tuntuu jo kalliilta. Alkoholin kulutus kannattaa 
arvioida myös budjetointivaiheessa mahdollisimman realistisesti ja huomioida, että 
sen kanssa helposti ylittää budjetin, mutta toisaalta voi tehdä myös säästöjä, kun 
pidättäytyy välillä kokonaan sen juomisesta.

Trooppisissa maissa ollessa kannattaa suosia juomana myös tuoretta kookosvettä 
suoraan pähkinästä; edullista, hyvää ja terveellistä. Vettä voi pyrkiä ostamaan isoissa 
tonkissa ja täyttää niistä sitten pienempiä juomapulloja. Tai hyödyntää majatalojen 
usein tarjoamaa vesipullojen täyttöpalvelua, ekologisempaa ja edullisempaa.

https://www.eatwith.com
https://www.bonappetour.com
https://www.cookening.com
https://www.mealsharing.com
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Aktiviteetit ja nähtävyydet

Reissussa on aikomuksena tietenkin myös nähdä ja tehdä kaikenlaista. Ei kannata 
kuitenkaan ahnehtia liikaa. Joskus voi olla hyvä ratkaisu, että tutustuu vähempään, 
mutta syvällisemmin. Jotkut turistinähtävyydet eivät edes ole niistä veloitettavien 
kiskurihintojen väärttejä. Nähtävyydestä toiseen juokseminen ja pintapuolisesti 
tutustuminen ei myöskään ole aina vaivan arvoista. Turistirysiä sinällään ei tarvitse 
välttää, mutta voit ehkä löytää omanlaisiasi tapoja tutustua niihin ja puntaroida 
omakohtaisesti paljonko olet valmis maksamaan jonkin kohteen näkemisestä.

Olet ehkä valinnut kohteesi sen mukaan, että siellä voi harrastaa jotain sinua 
kiinnostavaa aktiviteettia. Isommat ja kalliimmat harrasteet ja kurssit on tietenkin ollut 
hyvä budjetoida matkakassaan etukäteen, mutta muista monenlaista tekemistä ja 
retkeilyä voi myös harjoittaa omin päin varsin pienillä kuluilla. 

Toiset kantavat mukanaan harrastusvälineitä suomesta saakka ja maksavat kalliita 
lentorahtimaksuja, vaikka näppärämpää olisi vuokrata välineitä paikanpäältä kohteesta. 
Myös yksityiset vuokraavat välineitään, jolloin voit säästää välineitä vuokraavaan 
yritykseen nähden. Oli kyseessä sitten fillari, lumi-, surffi-, tai sup -lauta ehkä 
retkeilytarvikkeet voit etsiä niitä seuraavilta sivuilta:

 ★ Spinlister
 ★ Ayoopa
 ★ Rentoid (Australia)

 
Entä miltä kuulostaisi vuokrata vene tai huvipursi, tehdä veneretki, purjehtia, harrastaa 
kalastusta tai vesihiihtoa?

 ★ Get My Boat
 
Erilaisia retkipaketteja miettiessä on hyvä pitää mielessä, että netin kautta etukäteen 
varattavissa olevat retkifimojen paketit ja etenkin suomalaisten matkajärjestäjien omat 
retket ovat yleensä ylihinnoiteltuja. 

https://www.spinlister.com
http://www.ayoopa.com
http://www.rentoid.com
https://getmyboat.com
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Paikanpäältä löydät varmasti edullisemmat ja mahdollisesti muutoinkin paremmat 
diilit ja pääset ehkä tinkaamaan hinnasta. Itse en varaisi mitään tällaisia aktiviteetteja 
etukäteen, toki vaihtoehtoja ja hintoja voi kartoittaa. 

Jos et halua käyttää perinteisiä matkatoimistojen tai turisti-infojen retkipalveluita, voit 
etsiä omintakeisia ja todennäköisesti edullisempia vaihtoehtoja ohjattuun näkemiseen 
ja tekemiseen paikallisoppaan johdolla seuraavien sivustojen kautta. Tosin näilläkin 
sivuilla alkaa olla enemmän myös retkiyritysten ilmoituksia, mutta löydät niistä kenties 
mielenkiintoisia vaihtoehtoja.

 ★ Vayable
 ★ Rent A Guide
 ★ Tours by Locals
 ★ Get Your Guide
 ★ With Locals
 ★ Embark

 
Toki voit myös itse löytää perillä kohteessa aivan mainioita paikallisoppaita, kun alat 
tutustua ihmisiin tai kyselet vinkkejä vaikka majapaikastasi tai vakikuppilastasi. Yksi 
hyvä tapa voi olla koota porukka kanssamatkaajia ja yhdessä buukata paikallisopas 
viemään tietylle retkelle. Tai järjestää muu omatoimireissu yhdessä toisten reissaajien 
kanssa. Näin kokemus on varmasti hieman uniikimpi ja omiin tarpeisiin räätälöidympi 
kuin perinteiset turistiryhmälle suunnatut standardimalliset päiväretket, joissa 
minuuttiaikataululla ja päivittäin toistuvalla rutiinilla vedetään läpi tietty ohjelma. Toki osa 
näistäkin on aina hyvin järjestettyjä, vaivattomia, elämyksellisiä ja hintansa väärttejä.

Jos majoitut jonkun paikallisen luona, on sinulla kenties siinä jo oivallinen paikallisopas 
käytössäsi. Tutustumalla ylipäätään ihmisiin voit päästä moneen mukaan; paikallisen 
kanssa kalaan, illanviettoon, saada opetusta vaikka surffauksessa, kiipeilyssä, 
akrobatiassa tai päästä yksityiselle kiertoajelulle alueen nähtävyyksiin tutustumaan jne. 
Millainen ketunhäntä sitten kenelläkin paikallistoverilla on kainalossa on jokaisen itse 
puntaroitava tai kysyttävä selkeästi etukäteen. Mutta on ihan mahdollista, että pääset 
mukaan harrastamaan ja näkemään paikkoja paikallisten tai muiden reissaajien kanssa 
ihan ilman taka-ajatuksiakin. 

https://www.vayable.com
http://www.rent-a-guide.com
https://www.toursbylocals.com
https://www.getyourguide.com
https://www.withlocals.com
http://www.embark.org
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Vaikka köyhemmissä maissa myös eurosi saattavat kiinnostaa, niin myös ihan 
pyyteetöntä vieraanvaraisuuttakin vielä löytyy. Ja halutessasi voit sitten tarjota 
oppaallesi vaikka ruuat, oluet, bensarahat tms.

Omatoimiset retket ovat suositeltavia ja usein varsin helposti toteutettavissa. Vuokraa 
mopon, fillarin tai auton (ehkä jopa kuskeineen) selvittää reitin ja nostaa kytkintä. 
Omalla aikataululla ja omaan tahtiin liikkuminen sekä vaikka valokuvien ottaminen 
kaikessa rauhassa on mukavaa ja usein tällainen omatoiminen liikkuminen tulee 
edullisemmaksi kuin järjestetyllä retkellä. Google Mapsin navigaattorit auttavat 
suunnistamisessa, jos muutoin kartta ei tunnu riittävän. Joskus pieni eksyminen 
voi johdattaa mielenkiintoisiin paikkoihin, joten sitäkään ei kannata pelätä. Toimiva 
mobiilidata on kuitenkin hyödyllinen näillä retkillä, eikä erämaihin ja viidakoihin ei tule 
lähteä ilman hyviä valmisteluja tai opasta. 

Monissa kaupungeissa ja matkakohteissa on paljon ilmaisnähtävyyksiä ja aktiviteetteja, 
kuten opastettuja kävelyretkiä. Museoihin ja nähtävyyksiin voi olla pääsymaksuttomia 
päiviä tai alennushintoja tiettyinä päivinä / kellonaikoina. Nähtävyyksistä ja liikkumisesta 
voi säästää hankkimalla matkailijoille suunnatun turistikortin, joilla saa alennuksia 
ja ilmaisia sisäänpääsyjä nähtävyyksiin, kenties ilmaisen julkisen liikenteen käytön. 
Kannattaa käydä paikallisessa turisti -infossa selvittelemässä parhaat ja edullisimmat 
tavat nähdä haluamansa kohteet. Omatoiminen kävely ja ympäristöön tutustuminen 
on usein jo sekin mahdollisuus tehdä mielenkiintoisia havaintoja ja löytää itse jänniä 
paikkoja. Opiskelijoille hyödyllinen on kansainvälinen ISIC -kortti, jolla voi todistaa 
oikeutensa opiskelija-alennuksiin maailmalla matkatessaan. 

Netti ja puhelut

Toimiva netti WiFi:n tai mobiilidatan muodossa ovat aika ehdottomia matkaajalle 
tänä päivänä, vaikka toki ilmankin tai rajoitetulla saatavuudella väliaikaisesti pärjää.  
Useimmissa hotelleissa, majataloissa ja ravintoloissa on ainakin jonkinlaisella 
nopeudella (joskus tuskaisen hitaat) toimivat ilmaiset nettiyhteydet. Syrjäseuduilla, 
pienissä kylissä ja sähkörajoitteisilla alueilla tilanne on hieman eri, mutta pääsään- 
töisesti matkailijoiden suosimilla alueilla on aina jonkinlaiset nettiyhteydet saatavilla. 
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Jos haluaa, että nettiä pääsee käyttämään kokoajan esim.kaupungilla liikuttaessa tai 
matkustettaessa paikasta toiseen, tarvitaan yleensä mobiilidata, jonka voi hankkia 
paikallisen sim -kortin muodossa. Hinnat vaihtelevat kapasiteetin ja ostomaan mukaan. 
Netin käyttö voi tulla kalliiksikin, jos esim. katselee videoita / tv:tä / elokuvia, latailee 
isoja tiedostoja tai tekee töitään useita tunteja päivässä mobiilidatan kautta. Tällöin 
uutta dataa voi joutua tällöin lataamaan lisää viikottain ja puhutaan äkkiä jopa 50-100 
€ kuukausikuluista pelkkään nettiin. Rajaton netinkäyttö (etenkin hyvällä nopeudella) 
datapaketeissa on harvinaista. Majapaikassa oleva nopea nettiyhteys onkin reissaajalle 
ihan kullanarvoinen juttu, asia joka kannattaa selvittää etukäteen, etenkin  jos tietää 
paljon nettiä tarvitsevansa.

Omaan suomalaiseen puhelinliittymään kannattaa matkan ajaksi ottaa netin käytön 
esto ulkomailla, ettet vahingossakaan joudu maksamaan mitään ekstroja esim. 
puhelimen päivityksistä aiheutuvista data- tai roaming kuluista. Itse olen joskus tämän 
unohtanut ja seurauksena oli muutaman sadan euron lisälasku. Oma liittymäpaketti 
kannattaa vaihtaa pienimpään mahdolliseen, jos on matkalla kuukauden tai sitä 
pidempään.

Puheluiden osalta voit soittaa kansainvälisiä puheluita ilmaiseksi verkossa ollessasi 
mm. Facebook Messengerillä, WhatsAppilla ja Skypellä. Toimiakseen myös 
vastaanottajalla on oltava nämä sovellukset ja netti puhelimessa. Skypellä voi soittaa 
edullisia ulkomaanpuheluita lataamalla joko kertaluontoisesti saldoa puhelutililleen tai 
ottamalla jonkinlaisen kuukausipaketin käyttöön. Maksullisia, mutta varsin edullisia 
puheluita voit sitten soittaa Skype -sovelluksestasi mihin tahansa (matka)puhelimeen, 
minnepäin maailmaa hyvänsä.

Yleensä parin viikon mittaisilla tai pidemmillä reissuilla kannattaa hankkia paikallinen 
puhelinliittymä matkakumppanien kanssa kommunikoimiseen ja muuhun paikalliseen 
yhteydenpitoon. Liittymään saa sitten hankittua myös nettiaikaa tai nettipaketin. Prepaid 
-liittymiä kuukausipaketilla tai saldoa tarpeen mukaan ladaten saa yleensä kioskeilta, 
ruokakaupoista, operaattorien liikkeistä, puhelin- ja elektroniikkakaupoista. Helpoimmin 
kuitenkin heti saavuttaessa lentokentältä.



Nippu kuntoon -Taloustietoisen reissaajan opas

86

Matkan pidentäminen ja lisätienestit

Jos mielesi janoaa tehdä yhä pidempiä matkoja ja mietit, miten yhdistäisit väli- tai 
osa-aikaisen työnteon reissaamiseen, niin tässä luvussa muutamia ideoita ja keinoja 
siihen. Kuten jo aiemminkin todettua pitkät matkat ovat aina kustannustehokkaampia 
kuin lyhyet lomat. Pidemmillä matkoilla on myös mahdollista toteuttaa taloustietoisia 
ratkaisuja ja hyödyntää jakamistaloutta aivan eri tavoin kuin viikon tai kahden 
lomamatkalla.

Matkan aikana tehtävällä palkkatyöllä voi täydentää huvennutta matkakassaa ja 
saada lisäviikkoja tai -kuukausia reissuunsa. Vapaaehtoistyöt tai ns. työvaihto taas 
hidastavat matkakassan kulumista merkittävällä tavalla. Työskentelyä varten kannattaa 
muistaa aina selvittää maakohtaiset työlupakysymykset, sillä yleensä ilman työlupaa tai 
työviisumia ei saa työskennellä EU -maiden ulkopuolella. Vapaaehtoistyötäkin varten 
saattaa olla omia viisumeitaan.

Esimerkki. 12 vuotta sitten Suomen ja oravanpyörän taakseen jättäneet Päivi ja San-
teri Kannisto ovat mainio esimerkki siitä, miten matkustelusta luodaan elämäntyyli 
ja elämäntapa. Urbaaninomadeiksi itseään tituleeraava pariskunta soveltaa monia 
tässäkin oppaassa kuvattuja keinoja pitää matkabudjetti kurissa. He kertovat pär-
jäävänsä yhteensä 300-500 euron kuukausibudjetilla maailmalla eläessään ja mat-
kustellessaan. Pariskunta kirjoittaa matkan päältä kirjoja saaden niistä tuloja, mutta 
muutoin heidän budjettinsa perustuu pitkälti pieniin kuluihin ja vertaistalouden mahdolli-
suuksiin, kuten juuri työvaihtoon, alivuokraukseen, talonvahtihommiin jne. Kannistot 
ovat hyvä esimerkki siitä, että pitkillä matkoilla kulut saadaan painettua todella alas, kun 
hyödynnetään taloustietoisia ratkaisuja, vietetään aikaa edullisen hintatason maissa, 
syödään paikalliseen tapaan, vältetään turhaa kuluttamista ja etsitään ilmaisen ma-
joituksen mahdollisuuksia. Tehden tienestejä omalla läppärillä. Huomaan, että omassa 
matkustustyylissäni on alkanut olla enenevästi  samoja piirteitä.
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Töitä omalla läppärillä - freelancing, bloggaaminen & etätyöt

Aiemmissa matkarahoituksen hankkimista koskevissa kohdissa olenkin jo sivunnut 
oman osaamisen kaupallistamista ja myymistä erilaisten freelance -sivustojen 
kautta. Nämä ovat yksi suosittu, mutta kilpailtu mahdollisuus hankkia lisätienestejä 
reissunpäällä ollessaan omaa läppäriään käyttäen. Freelance -työntekijöiden ja 
diginomadien asema on vielä hieman hahmottumaton suhteessa työlupakysymyksiin, 
eli asiaa kannattaa halutessaan selvittää tarkemmin maahanmuuttoviranomasilta. 
Jos kuitenkin kohdemarkkina tai työn tilaaja on Suomessa, tulot tulevat sieltä ja verot 
maksetaan sinne, en oikein keksi miten tällainen läppärityöläisyys voitaisiin estää, 
vaikka sitä tehtäisiin ulkomailta käsin. 

On hyvä tiedostaa, että etenkin kansainvälisillä freelance -sivustoilla hinnat on 
poljettu minimiin ja tienesteille voi olla vaikea päästä tai se on kovan työn takana. 
Sen sijaan kotimaisilla markkinoilla pääsee laskuttamaan paremmin. Myös matkoihin 
liittyviä artikkeleita ja valokuvia voi pyrkiä myymään potentiaalisille asiakkaille. Oma 
nettisivusto, somekanavat ja somemarkkinointi kannattaa valjastaa asiakaskunnan 
tavoittamiseen, jos aikoo freelance- tai muulla nettityöllä tienata. 

Vai onko sinulla mahdollisesti kotimaassa jo valmiiksi asiakkaita tai nykyinen / 
entinen työnantaja, jolle voit tehdä keikkahommaa etänä matkoilla ollessasi? Jos 
on, voit monessa tapauksessa pyrkiä jatkamaan/ hankkimaan työprojekteja näiden 
olemassaolevien kontaktien avulla, vaikka olisitkin toisella puolen maapalloa.

Jos sinulla on jo yritys tai perustat toiminimen, voit alkaa toteuttaa ja myydä tekemiäsi 
digituotteita, kuten kirjoja ja kursseja verkkosivujesi / blogisi kautta. Kuka tahansa 
voi hankkia lisätuloja kumppanuus- ja affiiliatemarkkinoinnilla suosittelemalla jonkun 
muun tuotteita tai palveluita netissä. Pieniä mainostuloja voi saada mainoksilla omassa 
blogissa tai vaikka matkalla kuvatuilla Youtube -videoilla. Kannattaa huomioida 
että tällaisten tienestien hankkimiseen vaaditaan kuitenkin jonkin verran aikaa ja 
panostusta.
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Läppärillä tienaamisen tärkeimmät keinot: 

 ★ Freelancetyöt
 ★ Etätyöt & työprojektit omalle työnantajalle / asiakkaille
 ★ Blogin avulla tienaaminen (kumppanuusmarkkinointi, mainostulot, tuotemyynti)

 
Jos haluat saada lisää oppia ja vinkkejä blogituottojen hankkimiseen sekä kuulla 
mahdollisuuksista tienata blogin avulla ota yhteys: rosita@matkaopasvapauteen.com

Vapaaehtois- ja palkkatöitä matkalla

Tavallista on, että reissaajat voivat monissa maissa työllistyä matkan varrella 
hostelleihin, hotelleihin, ravintoloihin, farmeille ja matkailupalveluihin. Usein diili voi 
olla sellainen, että työtä tekemällä tienaa itselleen huoneen ja ateriat, tällöin puhutaan 
työvaihdosta tai vapaaehtoistyöstä. Toisinaan työstä voi saada myös ihan kunnollista 
palkkaa, riippuen työnkuvasta, vastuista ja työtunneista. 

Palkkatyötä varten on työskenneltävä joko EU-maassa tai vaihtoehtoisesti EU:n 
ulkopuolella huolehdittava itselleen työlupa, mikä taas pitää usein hoitaa työnantajan 
kautta (sponsorointi) ja saattaa olla mutkien takana. Yksi suosittu tapa yhdistää 
työnteko ja reissaaminen on hankkia working holiday -viisumi maksimissaan kahdelle 
vuodelle (Australia & Uusi-Seelanti), jos ikäkriteerit (18-30v., 18-35v.) täyttyvät.   

Reissaajille on tarjolla myös paljon vapaaehtoistyöpaikkoja ja -ohjelmia, joissa sitoutuu 
tekemään työtä esim. 4-6 tuntia päivässä saaden siitä hyvästä itselleen ylläpidon. Osa 
näistä vapaaehtoisohjelmista on maksullisia jopa niin, että niistä on tullut yhdenlainen 
turistibisnes ja niitä ehkä kannattaakin välttää. Osa ohjelmista ja sivustoista taas kerää 
kohtuullisemman rekisteröitymismaksun eli suosi mieluummin niitä, jos ilmaispaikkoja ei 
löydy. Vaikka tällä tavoin ei varsinaista palkkaa ehkä tienaakaan, on säästö merkittävä 
reissaajan kuukausibudjetissa, josta ruoka ja majoituskulut vievät helposti 70-80%. 
Myös viisumi/lupasäännökset ovat näissä tapauksissa väljempiä. Vapaaehtoisuus voi 
olla myös hieno kokemus ja tapa kerryttää taitoja niin elämää kuin CV:täkin varten. Ks. 
esim. www.workaway.info tai luomutilatöitä välittävä www.wwoof.net.

mailto:rosita%40matkaopasvapauteen.com?subject=
http://www.workaway.info
http://www.wwoof.net
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Englannin kielen opettaminen

Yksi suosituimmista tavoista tienata rahaa reissun päällä ja mahdollistaa pidemmät 
oleilut ulkomailla on englannin kielen opettaminen. Tässä toki tarvitaan erittäin vahvaa 
ja sujuvaa kielen osaamista, mutta mahdollisuuksia on meillekin, joiden äidinkieli ei 
ole englanti. Etenkin Aasiassa ja Etelä-Amerikassa on jatkuva tarve englanninkielen 
opettajista, niin kouluissa kuin aikuis- ja yksityisopetuksenkin puolella. Työluvat 
/-viisumit pitää opettajillakin olla kunnossa, mutta niitä on usein helpompi saada asiaan 
paneutuneiden toimistojen kautta. 

Myös netissä voi opettaa kieltä ja netin kautta voi käydä myös tarvittavat TEFL/
TESL eli Teaching English as a Foreign/Second Language -kurssit sekä hankkia 
pätevyystodistukset. Ks. esim. www.tefl.com tai www.onlinetefl.com 

http://www.tefl.com
http://www.onlinetefl.com
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LOPUKSI : Kohti uuden ajan matkailua - Talousti-
etoista asennetta ja vertaistalouden ratkaisuja, 
yksilöllisesti räätälöiden

Matkustelu ja maailmalla eläminen on ihan mahtava tapa laajentaa omia horisonttejaan 
ja kokemusmaailmaansa. Miksipä siis rajoittaa elämäänsä ja olemistaan vain yhteen 
maahan tai asuinpaikkaan, kun voi nauttia koko siitä variaatiosta, mitä tämä upea 
maapallomme tarjoaa? Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää ainakaan kokonaan 
käyttämättä tai siirtää liian pitkälle tulevaisuuteen (sitku -elämään) oli elämäntilanne ja 
raha-asiat missä jamassa tahansa. Juuri siitä syystä halusin tämän oppaan kirjoittaa, 
jotta se madaltaisi kynnystä ja auttaisi jokaista, jonka sielu halajaa reissuun, näkemään 
mahdollisuuksia matkustaa erilaisilla lompakkoa säästävillä tyyleillä. 

Käydään vielä läpi kokoava listaus, mitä eri teemoja tämän oppaan varrella 
käsittelimme taloustietoisesta matkustamisesta. Näistä aineksista koostuu 
taloustietoinen matkatyyli, joka mahdollistaa reissut pienemmälläkin matkakassalla:

 ● Omien matkamotivien ja tavoitteiden pohtiminen
 ● Oman reissaajaprofiilin ja reissutyylin arvioiminen
 ● Omien resurssien kartoitus
 ● Hyvä etukäteissuunnittelu
 ● Matkabudjetin laadinta
 ● Rahoitussuunnitelman tekeminen ja toteutus
 ● Eri säästämis- ja tienaamismahdollisuuksien hyödyntäminen
 ● Edullisten lentojen löytämisen taidot
 ● Erilaisten majoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen
 ● Matkavaluutan hinnoittelun ymmärtäminen 
 ● Kustannustehokkuudesta huolehtiminen eri vaiheissa matkaa
 ● Hintatietoisuus matkalla ollessa
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 ● Matkabudjetin seuranta
 ● Paikallisen elämäntyylin ja tapojen suosiminen
 ● Jakamistalouden hyödyntäminen
 ● Pintaa syvemmälle pyrkiminen
 ● Taidot matkustaa halutessaan pidempään 
 ● Matkustelevan elämäntyylin luomisen tieto-taito 

 Ϟ Budjettihinnoilla sisällöllisesti rikkaaseen ja tyydyttävään matkailuun!
 
Mitkä näistä elementeistä sitten kuuluvat sinun matkavalmisteluihin ja matkavarusteisiin 
milläkin matkalla toki varmasti vaihtelee. Näitä ajatuksia ja tekniikoita soveltamalla 
sinulla on nyt kuitenkin mahdollisuus matkustaa enemmän vähemmällä rahalla. 
Matkustaminen taloustietoisesti luo mahdollisuuksia jatkuvasti haastaa omia 
ajatuksiaan ja tapojaan sekä laajentaa mukavuusaluettaan. Se on hyvä tapa 
kasvaa ja oppia reissaajana ja ihmisenä. Ihmisenä kasvamisesta ja näkökulmien 
laajentamisestahan matkustamisessa on pitkälti kyse. 

Taloustietoisuus, reissujen omatoiminen räätälöinti, jakamistalouden sovellusten 
käyttäminen ovat mielestäni kuvaavia osatekijöitä matkustustyylille, jota nimitän tässä 
nyt uuden ajan matkailuksi. Uuden ajan matkailu edustaa tietoisia askeleita poispäin 
standardimuotoisista turistimatkoista ja kohti yksilöllisen, mutta sosiaalisen matkatyylin 
luomista.

Teknologisessa mielessä tällaista nykyajan matkustyyliä helpottavat puhelimeen 
ladattavat matkailualan sovellukset ja sosiaalinen media. Useimmat asiat, joita tarvitaan 
matkalla sutjakkaan toimintaan, yhteydenpitoon, palveluiden kartoitukseen, varauksiin 
ja järjestelyihin mahdollistuu älypuhelinten tai läppärien kautta. Kokonaan ei pidä 
teknologian varaan heittäytyä, välillä on avartavaa kuljeskella päämäärättömästi ilman 
navigaattoria ja rupatella ihmisten kanssa ihan livenä. Kannattaa siis pitää mielessä, 
että niin tekniikka kuin säästötekniikatkin ovat vain välineitä matkasi mahdollistamiseen 
ja toteuttamiseen, eikä niistä tule tehdä matkalla pääasiaa.
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Tällaiseen uuden ajan matkustustyyliin liitetään yhä useammin myös työntekoa, 
työlomailua tai työvaihtoa (working holiday, vapaaehtoistyöt) keinona matkustaa yhä 
pidempään, ehkä jopa vuosia. Arvot muuttuvat ja matkustelu on monille yhä enemmän 
myös elämäntapa joko jossain kohtaa elämää, toisille kenties koko loppuelämän. 
Keinoista kun ei ole enää puutetta. Eikä onneksi yhtä ainutta elämäntyyliä tarvitse valita 
koko elämän ajaksi.

Summasummarum. Mahdollisuudet reissaamiseen rakkaana harrastuksena tai 
ihan elämäntapana ovat tällä hetkellä siis todella monipuoliset. Tietoa, vaihtoehtoja 
ja inspiroivia esimerkkejä elämäntapareissaajista ja reissaajaperheistä löytyy 
koko ajan enemmän. Nyt jos koskaan matkustelu on enemmän omasta itsestä ja 
muista resursseista kuin rahasta kiinni. Toivon, että tämä opas sai sinut siitä yhä 
vakuuttuneemmaksi. Olen ilahtunut ja onnistunut, jos sait poimittua itsellesi ideoita, 
tekniikoita ja asennetta matkustaa vähemmällä rahalla, elämyksistä tinkimättä. Ja intoa 
luoda omaa juuri sinulle ja matkakassallesi sopivaa matkustustyyliä. 

Tule mukaan kehittämään tätä opasta! 

Koska sinulla on varmasti monia hyviä taloustietoisen reissaamisen vinkkejä ja 
näkökulmia olisi upeata, jos jakaisit niitä kanssani. Voit myös antaa muuta kehittävää 
palautetta, tai vinkata jos sinulla on aivan uunituoretta tietoa jostakin uudesta 
vertaistalouden matkasovelluksesta tai muuta hyödyllistä tietoa tai kokemuksia 
jaettavana. Teen tästä oppaasta varmasti päivityksen jossain vaiheessa ja lisään 
parhaat saamani vinkit ja kaikki tarpeelliset tiedonmuruset ilman muuta mukaan, 
henkilökohtaisin kiitoksin. 

Lähetä palautteesi, vinkkisi, toiveesi ja tietosi rosita@matkaopasvapauteen.com

Ja jotta voit seurata omia seikkailujani sekä taloustietoisen matkailun oivalluksia 
ja vinkkejä jatkossakin, tule mukaan sähköpostilistalleni tästä linkistä. Saat 
blogipäivitykset ja hyödyllistä tietoa sähköpostiisi muutaman kerran kuussa. Voit myös 
milloin tahansa laittaa minulle viestiä tai kysymystä taloustietoiseen matkailuun liittyen. 

mailto:rosita%40matkaopasvapauteen.com?subject=
http://facebook.us11.list-manage.com/subscribe?u=3fb094ec752b3854c147a2917&id=2d954cf072
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Oppaan kirjoittajasta 

 
Olen monet matkat ja matkatyylit läpikäynyt tämänhetkinen elämäntapareissaaja 

ja läppärityöläinen. Pienellä budjetilla pärjääminen ja taloustietoisuus ovat itselleni 
tärkeitä taitoja maailmalla kulkiessa ja vapaata elämäntapaa mahdollistaessa. Kesäisin 
tapaan käydä Suomessa, mutta muuten vietän pääosan vuotta Kaakkois-Aasiassa ja 

Australiassa. Lisää tietoa minusta ja vaiheistani voit lukea blogistani:  
www.matkaopasvapauteen.com

 
-Jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus matkustaa! 

-Rosita

http://www.matkaopasvapauteen.com
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Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa

-Madventures -kaksikon Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin kirjat:

 ★ Madventures -Kansainvälisen seikkailijan opas (2007, uudistettu laitos 2013)
 ★ Mad World -Seikkailijan Atlas (2011)
 ★ Mad Manners -Seikkailijan etiketti (2012)
 ★ Maailmanselitys -Seikkailijan käsikirja kaikkeen (2014)
 ★ Mad Success - Seikkailijan self help (2015)

 
-Päivi ja Santeri Kanniston kirjat nomadistisesta matkailusta ja elämäntyylistä, esim.

 ★ Vapaana elämisen taito (2014)
 ★ Elämäni nomadina (2012)

 
-Tim Ferriss: 4 tunnin työviikko (2007 / 2013)  sisältää hyvää asiaa taloustietoisesta 
matkailusta ja matkatyylistä
 
-Tomi Astikainen: Miten elää ilman rahaa (2015). Asiaa myös siitä, miten pärjätä maa-
ilmalla matkatessa lähes 0-budjetilla, eli todella tiukan linjan budjettimatkaajalle.
 
-Tiia Konttinen: Sinullakin on oikeus vaurastua, e-kirja (2016). Tietoutta oman taloud-
en parempaan hallintaan ja säästöjen hankkimiseksi (matkaa varten).
 
-Lonely Planetin oppaat. Puoltavat edelleen paikkaansa osana matkasuunnittelua.
 
-Nettisivustoja tutustuttavaksi (oppaassa jo listattujen lisäksi):
 
Boots n All
Nomadic Matt`s Travel Site
Share Traveller
Kulkuri.org
Nomad List
TravelFish
Where in the World is Nina?
2 Global Nomads

https://madvendor.varuste.net
http://shop.lonelyplanet.com
http://www.bootsnall.com
http://www.nomadicmatt.com
http://sharetraveler.com
http://kulkuri.org
https://nomadlist.com
https://www.travelfish.org
http://whereintheworldisnina.com
http://www.2globalnomads.info

