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Takuusäätiö
Kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, 
joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa 
haltuun.

Vaikutamme - Palvelemme - Kehitämme

Talous- ja 
velkaongelmien 
ennaltaehkäisy

Talous- ja 
velkaongelmien 

korjaaminen



Mikä on Penno?

https://www.penno.fi/home


Penno.fi – Apua rahanhallintaan

• Maksuton verkkosovellus, 
jolla voi seurata ja hallita 
rahankäyttöä 

• Auttaa tarkastelemaan 
kulutustottumuksia

• Kannustaa 
säästämään/varautumaan

• Ammattilaisille väline, 
jonka avulla on helppo 
ottaa raha-asiat puheeksi 
asiakastyössä

• FI/EN/SV



Pennon toiminnallisuudet 
pähkinänkuoressa
Penno ennakoi syötettyjen tulojen ja menojen 
perusteella, paljonko käyttäjällä on rahaa 
käytettävissä kuukausijaksoa kohti. Penno kertoo 
myös, mihin rahat menevät ja seuraa 
säästötavoitteessa etenemistä.

Penno on jaettu viiteen toiminnalliseen sivuun:

• ASETUKSET: kk-seurantajakson asettaminen, tulo- ja 
menokategorioiden muokkaus, tilin nollaus

• SUUNNITTELU: Toistuvat tulot ja menot  Budjetti
• TILANNE: Yksittäiset tapahtumat (”arkimenot”) 
• SÄÄSTÖ: Säästötavoitteen asettaminen
• GRAAFIT 

https://www.penno.fi

https://www.penno.fi/










Mitä hyötyä Pennosta on?

https://www.penno.fi/home
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Pennoon kirjautuneet uudet käyttäjät 
4/2016-9/2019 (N=25 770)  



Pennon käyttäjäkysely 

• Anonyymi kysely Pennon Tilanne-sivulla 
ajalla 17.6.-16.9.2019

• Kysely näkyi kaikille Pennoon
kirjautuneille, jotka:
• olivat luoneet tilin Pennoon yli viikko sitten

• käyttivät Pennoa suomen kielellä

• Kyselyyn tuli 380 vastausta



On, ja 
paljon!
37 %

Jonkin 
verran.
39 %

En osaa vielä 
sanoa.
22 %

Eipä 
juurikaan.

2 %

Onko Pennosta ollut sinulle hyötyä? 
(N=380)



Jos olet hyötynyt Pennosta, niin millä tavalla? 
(Voit valita useamman vaihtoehdon.) 
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Pennosta ei ole ollut minulle hyötyä.

Olen saanut maksettua velkojani pois tai tehnyt suunnitelman

niiden maksamisesta.

Olen rohkaistunut puhumaan raha-asioista muiden kanssa.

Olen muuttanut rahankäyttöäni siten, että se vastaa paremmin

tulojani.

Olen aloittanut säästämisen tai pystynyt säästämään

aikaisempaa enemmän.

Olen saanut varmuutta siihen, että rahani riittävät.

Olen havahtunut rahatilanteeseeni.

Suunnittelen tulevaa rahankäyttöäni enemmän.

Rahatilanteeni on selkiytynyt, kun tiedän mihin rahani kuluvat.



Haluan pysyä perillä rahankäytöstäni 

ja olen jäänyt Pennon käyttöön 

koukkuun.
”

Kiitos hyvästä apuvälineestä, jolla 

saa suht helposti nostettua kissan 

pöydälle. Tätä herätystä tarvitsin!

– Palaute Penno.fi käyttäjältä

”



Pennon avulla olen 
opetellut talouteni 
hallintaa. Aikaisemmin 
en sitä tehnyt. Tiedän 
nyt mitä kulutan ja 
säästämisen kipinäkin 
on syttynyt, vaikka 
tulot todella pienet.

– Palaute Penno.fi käyttäjältä

”



Pennon kehittäminen

https://www.penno.fi/home




Pennon kehittäminen

Penno 1.0. 04/2016

Penno 1.1. 05/2017

Penno 1.2. 12/2017

Penno 1.3. 04/2018

Penno 1.4. 08/2018

Penno 2.0. 12/2018

Penno 2.1. 11/2019

??



Jatkokehittäminen: 
monia mahdollisuuksia

• Käytettävyyden parantaminen

• Verkkopohjainen sovellus vs. mobiiliapp

• Manuaalinen vs. automaattinen
• Tapakäyttäytymisen syntyminen/rutiinien muuttaminen
• Motivaatio

”Diligently hand-entering every expense for a month or two can
be eye-opening, at least for the more short-term scenario where
you are trying to get a handle on what´s happening with all your
cash. But that´ll require some willpower.”Jim Bruene

• PSD2, API
• AI, koneoppiminen
• Kaupalliset fintech-ratkaisut?

• Taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kulutus: 
viitebudjetit ja hiilijalanjälkilaskelmat

• Pelillisyyden hyödyntäminen



Mobiilisovellus nuorille 
aikuisille?

YAMK-opinnäytetyö:

Kankkunen, Maria (2019)

Käyttäytymistaloustieteen ja palvelumuotoilun 
yhdistäminen nuorten aikuisten taloudenhallinnan 
mobiilisovelluksen suunnittelussa

”Opinnäytetyössä konseptoin nuorille aikuisille tarkoitetun 
taloudenhallinnan mobiilisovelluksen. Tavoitteenani on 
nuorten aikuisten taloudellista tilannetta ja rahankäytön 
tapoja ymmärtämällä luoda sovelluksen avulla tapoja 
vaikuttaa taloudenhallintaan.”

https://www.theseus.fi/handle/10024/160570

https://www.theseus.fi/handle/10024/160570


EAST
Four simple ways to apply 
behavioural insights

Lähde: https://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/BIT-
Publication-EAST_FA_WEB.pdf

https://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/BIT-Publication-EAST_FA_WEB.pdf


Lähde: Tarmo Toikkanen (2016)





Pelillisyys voi auttaa oman 
talouden hallinnassa
• Oman toiminnan reflektointi 

• Näkyväksi tekeminen

• Reaaliaikainen palaute valintojen 
vaikutuksista

• Tavoitteiden asettaminen ja niiden 
seuraaminen

• Mahdollisuuksia ennakoida ja ennustaa

• Kannustaminen

• Nopeat onnistumisen kokemukset

• Yhteisöllisyys



Kiitos!
minna.markkanen@takuusaatio

@penno_fi

@MinnaMarkkanen


