
Esa ajautui köyhyys- 
loukkuun lääkäreiden  
eriävien näkemysten  
vuoksi. Työkykynsä  
menettänyt Esa kritisoi 
järjestelmää, jossa Kelan  
tai vakuutusyhtiön lääkäri  
voi todeta ihmisen työ-
kykyiseksi tapaamatta 
potilasta. 
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Yllättävä tapahtuma voi suistaa kenet tahansa köyhyysrajan 
alapuolelle. Esa ja Sinikka kertovat omat tarinansa.

Köyhyyteen
pudonneet
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E
nnen saattoi porskutella, Esa, 
55, sanoo. 

Hän teki ruokaostokset 
hintoja katsomatta ja lensi 
lomalle etelään. Pihassa sei-
soivat moottoripyörä, mönki-
jä ja moottorivene. 

Nyt osa laskuista jää jatku-
vasti maksamatta, ja ruoaksi 
on puuroa, riisiä ja makaro-

nia. Niistä Esa kokkaa isoja satseja kerralla.
Vielä kymmenen vuotta sitten Esa työskente-

li liikunnanohjaajana kansanopistossa ja tuli toi-
meen mukavasti. Hän asui vaimonsa ja kahden lap-
sensa kanssa omakotitalossa vanhalla sukutilal-
laan. Vapaa-aikaa täyttivät urheiluharrastukset, 
kuten kamppailulajit ja seinäkiipeily.

Sitten vanha selkävaiva äityi: meni työkyky, työ 
ja lopulta avioliittokin. Tällä hetkellä osittaisesta 
työkyvyttömyyseläkkeestä ja peruspäivärahasta 
jää käteen noin tuhat euroa kuussa.

Siitä on maksettava talon ylläpito, ruoka ja joka 
toinen viikko hänen luonaan asuvien teini-ikäis-
ten lasten menot, kuten puhelinlaskut.  

”Jatkuvasti mietin, mitä voisin myydä, että sai-
sin laskut maksettua. Olen myynyt jo ruokapöy-
dänkin. Seuraavaksi lähtevät tuolit. Ostan kirp-
putorilta halvemmat tilalle”, Esa sanoo.

Laskut hän maksaa priorisoiden: sähkö- ja puhe-
linlasku ja autovero on pakko maksaa, muiden mak-
suajoista hän sopii yritysten kanssa. Osa ymmär-
tää tilanteen, osa ei. Ulosotto uhkauksia on tullut, 
mutta luottohäiriömerkinnältä Esa on välttynyt.

”Tiukimmissa tilanteissa olen lainannut suku-
laisilta tai ystäviltä. Se tuntui aluksi nololta, kun 
ennen oli varakas.”

Eniten häntä harmittaa lasten puolesta.
”Olisi ihan mahdoton ajatus, että heillä olisi jo-

kin kallis harrastus, kuten jääkiekko. Kun rahaa oli, 
ei voinut ajatellakaan, miten tiukalle voi mennä.”

VOIKO KUKA TAHANSA keskituloinen pudota 
yllättäen köyhyysrajan alapuolelle?

Voi, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksel-
la köyhyyttä tutkiva Anna-Maria Isola. 

Yleisimmät syyt yllättävään köyhtymiseen ovat 
äkillinen työttömyys ja työkyvyttömyys. Tämän 
kevättalven koronavirusepidemia vaikutti työl-
lisyyteen rajusti monella alalla täysin yllättäen.

”Tyypillisiä yllättävän köyhtymisen syitä ovat 
onnettomuuteen joutuminen, nopeasti puhjennut 
krooninen sairaus ja irtisanominen. Myös ero tai 
puolison kuolema voi johtaa taloudelliseen ahdin-
koon, etenkin jos aiempi elintaso on perustunut 
lähinnä puolison ansioihin”, Isola sanoo.

Kun Suomessa puhutaan köyhyydestä, puhu-
taan yleisimmin suhteellisesta köyhyydestä. Sillä 
kuvataan selkeää huono-osaisuutta muun väestön 
keskimääräiseen elintasoon verrattuna.

Suhteellisessa köyhyydessä elävällä kotitalou-
della on käytettävissään alle 60 prosenttia saman-
kokoisten kotitalouksien mediaanitulosta – siis 
siitä tulosta, joka saadaan, kun tulonsaajat ase-
tetaan tulojensa mukaan suuruusjärjestykseen ja 
valitaan näistä keskimmäinen tulo.

Tilastokeskus laskee vuosittain euromääräisen 
pienituloisuusrajan eri kokoisille kotitalouksille.

Vuonna 2019 köyhyysrajan alle jäi, jos käytet-
tävissä olevat tulot olivat yksin asuvalla alle 1 299 
euroa, kahden aikuisen ja kahden alle 14-vuotiaan 
lapsen perheellä alle    2 582 euroa ja yhden aikui-
sen ja yhden alle 14-vuotiaan lapsen perheellä alle 
1 598 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisuus on 
yleisintä 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten ja 
75 vuotta täyttäneiden eläkeläisten keskuudessa.

ELÄKELÄINEN SINIKKA, 75, jäi leskeksi viitisen 
vuotta sitten.

”Olin ollut siskon kanssa risteilyllä. Kotiin tul-
lessa mieheni oli vastassa. Näin heti, että jokin on 
hullusti. Hän oli ihan vetelä”, Sinikka muistelee.

Paljastui, että mies sairasti keuhkosyöpää. 
”Ehdimme puhua asiat halki ja hankkia vanhaan 

omakotitaloomme maalämmön, jotta minun on 
helpompi jäädä siihen asumaan”, Sinikka kertoo.

Koronavirusepidemia vei monelta 
työt täysin yllättäen. Yleensä 

köyhyyden taustalla on sairaus, 
onnettomuus tai avioero.

Lapset saavat pitää tär-
keät tavaransa, muuten 
Esa on myynyt kotoaan 
kaikkea, mitä voi löytää 
käytettynä halvemmalla. 
Kun rahat ovat vähissä, 
hermot ovat jatkuvasti 
tiukalla. Auton huolto 
tai kodinkoneen hajoa-
minen voi olla paha 
taka isku taloudelle. 
Esan pyykinpesukone 
toimii enää kahdella  
ohjelmalla. ”Toivon, että 
se toimisi vielä hetken”, 
Esa sanoo.
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Nyt Sinikalle jää eläkkeestä käteen vajaat 1 300 
euroa kuukaudessa.

”Kun mieheni vielä eli, eläkkeestä jäi säästöön-
kin. Nyt käyn lomamatkojen sijaan metsäretkillä 
ja haen ruokaa ruoka-avusta, jotta rahat riittävät 
koko kuukaudeksi. Sieltä saa toisinaan esimer-
kiksi hedelmiä, joita ei muuten olisi varaa ostaa.”

Talon kustannukset, kuten sähkö ja vakuutus, 
haukkaavat tuloista ison osan. Toinen rahasyöppö 
on auto, jota on asioiden hoitamiseksi pakko pitää. 
Lähimpään kaupunkiin on matkaa 45 kilometriä.

”Lähikauppa on kolmen kilometrin päässä. 
 Kävelen tai pyöräilen sinne aina, kun mahdollis-
ta, jotta bensaa säästyisi”, Sinikka sanoo.

ONKO YLLÄTTÄVÄLTÄ köyhyydeltä mitään kei-
noja suojautua?

”Vastoinkäymisiltä ei oikein voi suojautua. 
Keskiluokkainen vastaus on säästää taloudellis-
ta puskuria esimerkiksi muutaman kuukauden 
netto tuloja vastaava summa. Lisäturvaa voi ha-
kea vakuutuksista”, köyhyystutkija Anna-Maria 
Isola sanoo.

Aina taloudellinen puskurikaan ei pelasta. 
 Tämän koki työkykynsä menettänyt Esa. Hänen 
taloudellinen puskurinsa riitti noin vuodeksi.

Esan selästä oli leikattu välilevyn pullistuma 
kolme kertaa 2000-luvun alkupuolella. Jokaisen 
operaation jälkeen hän treenasi itsensä nopeasti 
takaisin työkuntoon.

Neljäs leikkaus vuonna 2010 muutti kaiken. 
Pullistuma oli hankalassa paikassa, ja leikkauk-
sen seurauksena Esan oikea nilkka halvaantui.

”Se oli henkinen kolaus. En pystynyt enää juok-
semaan, ja jouduin luopumaan harrastuksistani.”

Työhönpaluu liikunnanohjaajaksi onnistui kui-
tenkin vielä osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin. 
Esa siirtyi tekemään 60-prosenttista työviikkoa.

Vuonna 2015 selkäoireet palasivat. Halvaantu-
misriskin vuoksi pullistumaa ei enää voitu leikata.

Esa yritti jatkaa töissä, mutta joutui olemaan 
pitkiä jaksoja sairauslomalla. Pahimpien kipujen 
aikaan mies liikkui konttaamalla, ja elämä kutis-
tui kodin seinien sisäpuolelle.

Seuraavana vuonna hän sai Kelalta ehdotuk-
sen: jää vuodeksi sairauslomalle ja hae sen jälkeen 
täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Neljän kuukauden päästä sairauspäivärahan 
maksaminen yllättäen loppui.

”Kelan lääkäri olikin minua tapaamatta toden-
nut minut työkykyiseksi, vaikka työterveyslääkä-
rin mielestä olin työkyvytön.”

Hän ei pystynyt työskentelemään, muttei saanut 
sairauspäivärahaakaan. Hänellä oli edelleen työ-
paikka, joten työttömyyskorvaustakaan ei herunut.

Esa oli täysin ilman tuloja vuoden ajan. Tuon 
ajan perhe sinnitteli kertyneiden säästöjen, Esan 
vanhempien ja sedän kuoleman jälkeen saatujen 
pienten perintöjen ja hevosalan yrittäjänä työs-
kennelleen vaimon tulojen turvin.

Kun säästöt loppuivat, piti alkaa myydä omai-
suutta: Esa luopui moottoriveneestä, soutuvenees-
tä, ajoleikkurista ja mönkijästä. 

”Olin juuri selvinnyt henkisesti siitä, että mene-
tin terveyteni, sitten Kela veti maton jalkojen alta. 
En saanut öisin nukuttua kuin lääkkeiden avulla. 
Tyrmistytti, että Suomessa voi käydä näin.”

Vuoden 2017 lopussa Esa irtisanoutui työstään 
ja alkoi karenssin jälkeen saada ansiosidonnaista 
työttömyyspäivärahaa. Se vaihtui kahden vuoden 
työttömyyden jälkeen peruspäivärahaan.

AVIOLIITOLLE RASKAS ajanjakso oli liikaa, ja 
liitto päättyi eroon pari vuotta sitten. Esan talou-
dellinen tilanne paheni entisestään.  Selvitäkseen 
hän jatkoi omaisuutensa myymistä. Ensin lähti 
moottoripyörä ja muutama polkupyörä, niiden jäl-
keen oli Arabian astioiden, työ kalujen ja perityn 
talonpoikaisantiikkikaluston vuoro.

”Kohta olen myynyt kaiken, mikä sukutilalta 
on irrotettavissa.”

Kerran hän asteli sosiaalitoimistoon, vaikka hä-
vetti. Sieltä ei kuitenkaan herunut apua. Olisi pitä-
nyt myydä perheen omakotitalo. Esa ei suostunut.

”Olen laskenut, että tässä asuminen tulee hal-
vemmaksi kuin vuokralla”, hän sanoo.

Kun postilaatikkoon nykyään kolahtaa kirjei-
tä, saattaa mennä viikko ennen kuin Esa avaa  ne.  

7,7 % suomalaisista kotitalouksista ei 
selviä välttämättömistä menoistaan. 

654 000 suomalaista on pienituloisia. 
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto 2017, Eurostat, EU-SILC-tilasto 2018

Puolisonsa kuoleman 
jälkeen pienituloiseksi 
jäänyt  Sinikka kiittelee 
naapureiltaan ja 
 tutuiltaan saamaansa 
apua. Hän asuu vanhas-
sa kotitalossaan nyt  
yksin. Naapurit auttavat 
lumitöissä, ja tutut met-
sästäjät tuovat joskus 
hirvenlihaa tai kalaa.
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Pöydällä saattaa lojua 20 avaamatonta kuorta.
”Sitä lamaantuu, kun tietää, että siellä on taas laskuja 

ja muutama ulosottouhkaus. Mutta aina lopulta on ryh-
dyttävä toimeen, koska tiedän, että maksuajoista pitää 
neuvotella”, hän sanoo.

ÄKILLISEN KÖYHTYMISEN riski on suurempi, jos yllät-
tävän vastoinkäymisen lisäksi taustalla on muitakin altis-
tavia riskitekijöitä, kuten suuret menot tai paljon velkaa.

”Silloin ihminen joutuu samaan aikaan sopeuttamaan 
kulutustaan, kantamaan huolta siitä, miten selviää velois-
ta ja elämään alkuperäisen vastoinkäymisen, esimerkiksi 
sairauden kanssa”, Isola sanoo.

Usein ongelmat alkavat myös kasautua, mikä vaikeut-
taa köyhyydestä pois nousemista.

”Pienituloisuus aiheuttaa aina psyykkistä kuormittu-
neisuutta, kun energia menee päivästä toiseen selviyty-
miseen. Pitkittynyt stressi voi johtaa mielenterveyden 
ongelmiin”, Isola toteaa.

Myös sosiaaliset suhteet voivat hapertua. Pienituloi-
suus saattaa hävettää ja ystävien tapaaminen  jäädä, kos-
ka ei ole varaa mennä vaikkapa kahvilaan.

”Sosiaaliset suhteet ovat äkillisesti köyhtyneelle 
 ensiarvoisen tärkeitä. Vaikka niistä ei olisi apua talou-
delliseen tilanteeseen, ihminen saa kevennettyä miel-
tään, kun on joku, jonka kanssa puhua.

Esa ja Sinikka ovat samaa mieltä. Esa alkoi vaikeiden 
vuosiensa aikana kärsiä paniikkihäiriöistä ja masennus-
jaksoista, jotkaovat nyt helpottaneet. Onneksi muutaman 
hyvän ystävän kanssa on voinut  puhua kaikesta. 

”Jos heitä ei olisi ollut, en tiedä, olisinko tässä enää 
kertomassa tarinaani”, hän sanoo.

Sinikalle ruokajonossa käyminen on ollut tärkeää myös 
oman jaksamisen kannalta. 

”Se on tärkeä sosiaalinen tapahtuma, kun voi jäädä 
muiden kanssa kahvittelemaan. Kaikkien luonteelle ei 
passaa käydä ruokajonossa, mutta minulle se on ollut iso 
apu”, Sinikka sanoo.

119 000 suomalaislasta elää köyhässä 
perheessä. Yh-perheissä joka neljäs.

Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto 2017
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Hän tekee myös vapaaehtoistyötä, jossa tapaa mui-
ta ihmisiä.

SOSIAALITURVASSA on monia ongelmia, jotka hanka-
loittavat pienituloisten elämää, Anna-Maria Isola sanoo. 
Yksi niistä on vähimmäisturvan matala taso – etenkään 
pääkaupunkiseudulla tuet eivät riitä elinkustannuksiin.

”Köyhyyden vähentämiseksi oikeudenmukaisempi 
 tulonjako on ainoa oikea vastaus. Ongelma on se, että 
 vähimmäisturvaa ei voi hirveästi nostaa, koska mata-
limmat palkat tulevat vastaan ja syntyy vaikeita tilan-
teita: kannattaako töihin mennä, jos matkakulut syövät 
tulonlisän”, Isola sanoo.

Hänen mielestään ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan 
sekä valtion että työnantajien panostusta.

”Työstä on saatava elämiseen riittävä korvaus, ja 
 perusturvan pitäisi olla korkeampi.”

Toinen sosiaaliturvan ongelma on ennakoimattomuus. 
Ihminen, joka elää toimeentulo- tai työmarkkinatuella, 
joutuu jännittämään, tulevatko tuet silloin, kun on luvat-
tu, vai mätkähtääkö sittenkin kielteinen päätös. Näiden 
tukien maksamista harkitaan jokaisen hakijan kohdal-
la yksilöllisesti, eivätkä käytännöt välttämättä ole samat 
joka puolella maata.

”Sosiaaliturvan pitäisi olla paljon paremmin sovitet-
tavissa pieniin, satunnaisiin tuloihin. Jonkinlainen so-

vellus perustulosta lisäisi ennakoitavuutta”, Isola sanoo.
Perustulo auttaisi myös vähentämään sosiaaliturvan 

ongelmakeskeisyyttä.
”Nyt ihminen nähdään jatkuvasti vain ongelmansa 

kautta, oli se sitten sairaus, työttömyys tai mikä vain. Se 
ei tee hyvää, vaan lopulta ihminen alkaa unohtaa vah-
vuutensa”, Isola toteaa.

Hän kaipaa myös enemmän tiloja, joissa ihmiset voisi-
vat tavata toisiaan ja jossa he eivät määrittyisi työmark-
kinastatuksen tai aiemman ongelmansa kautta.

Työkykynsä menettänyt Esa toivoo, että köyhyyteen 
joutuneista pidettäisiin huolta myös henkisellä tasolla.

”Henkisiä voimavaroja ei saa kaivettua taskunpohjal-
ta, jos ei ole tukiverkostoa. Pitäisi olla jokin taho – vaikka 
sosiaalitoimistosta – joka käy kotona saakka katsomassa 
ja kysymässä, miten sulla menee.”

Esa on vuosien ajan yrittänyt etsiä työtä, jota voisi osa-
työkykyisenä tehdä. 

Nyt näkyvissä on viimein valoa. Kuukauden päässä 
häämöttää työllistämistuen turvin saatu työpaikka van-
husten kerhotoiminnan ohjaajana.

”Palkka ei ole iso, mutta sillä pärjää. Ainoa toiveeni 
on, etten jätä lapsille velkaa perinnöksi.” *

Asian arkaluontoisuuden vuoksi Esan ja  
Sinikan nimet on muutettu.
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