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= kotitalouksille laadittuja kulutus- tai hyödykekoreja,
jotka koostuvat välttämättömiksi katsotuista tavaroista
ja palveluista. Huomioi asuinpaikan ja elämäntilanteen.

Vuonna 2018 pääkaupunkiseudulla yksin asuva alle
45-vuotias tarvitsee noin 1 380 euroa kuukaudessa,
muualla Suomessa noin 1 130 euroa.

Minimibudjettiin perustuva köyhyysaste vuonna 2016
oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoitti noin 418 500 henkilöä.

Minimibudjetit



Niiden osuus, jotka joutuivat tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai
lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, kasvoi 20,5 prosentista 
23,4 prosenttiin.

Kymmenen prosenttia on pelännyt ruuan loppuvan ennen kuin saa rahaa
ostaakseen lisää. Yhä useampi turvautuu ruoka-apuun.

Vuonna 2017 jopa 374 000 henkilöllä oli maksuhäiriömerkintä.
Vuonna 2016 ulosottoon päätyi lähes 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksua.

THL: vuosina 2013–2016 toimeentulo-ongelmat ja
köyhyyskokemukset yleistyivät kaikissa ikäryhmissä



Köyhyys rajoittaa osallistumista siihen elämäntapaan, joka muille
yhteiskunnan jäsenille on normaalia, olipa kyse sitten vaikka harrastuksista,
vaatteista, tai maksullisista tilaisuuksista kuten konsertit ja elokuvat.

Rajallisemmat mahdollisuudet kouluttautumiseen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.

Eräs köyhyyden syrjäyttävä tekijä on yksinäisyys.

Lisäksi puuttuu resursseja pitää huolta terveydestään
(esim. monipuolinen ravinto, lääkekulut).

Jatkuva köyhyys kuluttaa voimavaroja.

Köyhyys ulossulkevana mekanismina



Robert Walker ym. 2014:
Köyhyyteen liittyy aina häpeää riippumatta
materiaalisista, kulttuurisista ym. olosuhteista. 

Häpeä puolestaan johtaa itseinhoon, vihaan,
vetäytymiseen, masennukseen, jne.
→  vähentää ihmisten toimijuutta.

→ Ihminen joutuu noidankehään, jossa on
vaikea päästä köyhyydestä. 

Köyhyyteen liittyvät tunteet 



Tutkimuksessani suomalaiset eläkeläisnaiset eivät kertoneet niinkään
köyhyyteen liittyvästä häpeästä kuin vihasta ja katkeruudesta.
Hieman yli neljäsosa kertoi köyhyyteen liittyvästä häpeästä.
Lähes puolet kertoi vihasta ja katkeruudesta.

En voinut myöskään päätellä heidän toimijuutensa heikentyneen.
He olivat aktiivisia niissä puitteissa kuin terveyttä ja rahaa riitti.

 

Grekula: Suomalaiset eläkeläisnaiset 
ja köyhyyteen liittyvä häpeä



Keväällä 2019 julkaisin netissä puolistrukturoidun kyselyn, johon vastasi yli
500 nykyajan köyhyyttä kokenutta. Lisäksi haastattelin seitsemää köyhyyttä
kokenutta, jotka ovat tehneet vaikuttamistyötä köyhyyden vähentämiseksi.

Vastaajista 3/4 oli naisia. Iät vaihtelivat aika mukavasti 20-vuotiaasta
76-vuotiaaseen. Korkea-asteen koulutuksen oli suorittanut 39 %,
mikä on aika lailla yhtä paljon kuin väestössä keskimäärin.

Noin viidennes kertoi olevansa työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai
muuten pitkäaikaisesti sairaana. Seuraavaksi suurin ryhmä oli työttömät tai
lomautetut, sen jälkeen eläkeläiset.

Grekula  2019  Kertomuksia nykyajan köyhyydestä



Köyhyys määrittyi ennen kaikkea rahan niukkuutena ja puutteina jopa
perustarpeista. "Koko ajan rahat loppu, laskut aina myöhässä samasta syystä.
- - Pelkään koko ajan luottotietojen menetystä, lääkäriin en uskalla mennä."

Lisäksi kerrottiin paljon heikentyneistä osallistumis- ja
toimintamahdollisuuksista. "Mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään tai
yhteiskuntaan ovat joko äärettömän karsittuja tai olemattomat."

Köyhyyteen liittyi paljon kielteisiä tunteita, kuten vihaa ja toivottomuutta.
Köyhyys nähtiin liittyvän myös sosiaalisiin suhteisiin joko yleisemmällä
yhteiskunnallisella tasolla tai vaikuttavan suhteissa lähipiiriin.

Millaisena köyhyys aineistossani näyttäytyi?



Köyhyyden yhteydessä mainittiin usein sanapari "huono onni". Kaikki ei ole
elämässä hallittavissa: sairastuminen, ammatin katoaminen, avioero... 

Aineistossa mainittiin myös omat huonot valinnat, kuten päihteiden käytön
kehittyminen riippuvuudeksi tai huono-onniset lainatakaukset.

Periytyvän köyhyyden ja muun osattomuuden ohessa painotettiin harhaa
tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Yhteiskunnalliset syyt ja avun saamisen
vaikeus esiintyivät useissa vastauksissa. Usein köyhyydelle oli monenlaisia
niin yhteiskunnallisia kuin yksilön elämäntarinaankin kietoutuvia syitä.  

Mitä köyhyyttä kokeneet itse pitivät köyhyyden syinä?



Noin 4/5 vastaajista kertoi, että köyhyys on vaikuttanut heidän tulevaisuuden-
suunnitelmiinsa. Vastauksia leimasivat mahdollisuuksien puute ja
toivottomuus.

"Mietin töiden hakemista kaukaa omasta ympäristöstäni, vaikka haluaisin
elää täällä."

"Laitan aina lapset etusijalle ja omat haaveet saa jäädä usein unholaan."

"Ei voi suunnitella mitään, kun on vain selvittävä päivästä seuraavaan." 

"Mikä tulevaisuus?"



Noin puolet puuttuisi veronkiertoon, jotta julkiseen talouteen riittäisi paremmin
rahoitusta.

Kolmanneksi eniten toivottiin asumisen hinnan kohtuullistamista esimerkiksi
vuokrakattojen avulla ja lisäämällä julkista asuntotuotantoa. 

Hyväosaisten verotusta nostettaisiin, jotta julkiseen talouteen riittää rahoitusta.

Työtä jaettaisi useammalle lyhentämällä työpäivää palkkaa alentamatta.

Parhaat keinot vähentää köyhyyttä n=506



Sosiaali- ja terveyspalvelut kustannettaisiin verovaroin, jotta voitaisiin poistaa
omavastuut ja asiakasmaksut. 

Ulosottoon joutuneita autettaisiin siten, että veloista selviää nopeammin.

Kaikenlaisia muitakin ehdotuksia tuli, kuten: "Ihmisten ikävien asenteiden
muuttaminen köyhiä, työttömiä, mielenterveyskuntoutujia, alkoholisteja tai
huumeriippuvaisia kohtaan. Huonosta jamasta on helpompi yrittää nousta, kun
ei tunne joka päivä olevansa yhteiskunnan pohjasakkaa ja jonkin sortin loiseläjä."

Parhaat keinot vähentää köyhyyttä n=506



Suosituin keino vähentää köyhyyttä oli perustulo
Vastaajista noin 70 prosenttia kertoi kannattavansa perustuloa.
Sen sijaan 8 prosenttia ei kannattanut perustuloa, eikä loput 22 prosenttia
vastaajista halunnut tai osannut ottaa kantaa perustuloon.

Perustulo on henkilökohtainen tulo, jota maksetaan ilman mitään velvoitteita,
ehtoja tai tarveharkintaa. Perustulomalleja on useita, mutta monissa niistä
perustulo toimisi korvaten erilaisia sosiaaliturvaetuuksia ja parempituloisilta se
perittäisiin takaisin verotuksessa.



Suosituin keino vähentää köyhyyttä oli perustulo
Kaikki haastateltavani kannattivat perustuloa.

Perustuloa ei kannatettu hajanaisista syistä. Esiintyi muun muassa ihmettelyä,
millä se rahoitettaisi ja miten määriteltäisi sen sopiva taso.

Saatettiin ymmärrettävästi pelätä, että perustulouudistus olisi itse asiassa jälleen
vain uusi keino heikentää eikä kohentaa pienituloisten asemaa, jos sitä
kuitenkaan ei säädettäisi riittävälle tasolle.



Suosituin keino vähentää köyhyyttä oli perustulo
Perustulon nähtiin vähentävän hankalaa byrokratiaa ja tuovan elämään myös
sellaista perusvarmuutta, mikä mahdollistaisi sen, että voimavaroja jäisi
muuhunkin kuin selviytymiseen päivästä toiseen.

Perustulo liitettiin vastauksissa myös käsitykseen ihmisten tasavertaisuudesta.

"Koska mielestäni on jo ihmisoikeuksien mukaista että jokainen ihminen on
pelkällä olemassaolollaan ansainnut riittävän toimeentulon." 



Paljonko on tarpeeksi?
Yleisin summa, jota ehdotettiin perustulon kuukausittaiseksi summaksi nettona,
oli tuhat euroa.

Tietysti tulokseen täytyy suhtautua tietyllä varauksella ja ottaa huomioon, että
useat vastaajat halusivat perustulon lisäksi säilyttää asumistuen, mahdollisuuden
toimeentulotukeen ja lapsilisän.

Summa asettuu mielenkiintoisesti aika lähelle muita arvioita ja laskelmia.
EAPN-Fin esitti hiljattain kansalaisaloitteessaan takuutuloksi noin tuhat euroa
kuukaudessa bruttona. Tulosta voidaan verrata myös esim. minimibudjettiin.



Kielletty köyhyys -sarja
1. Onko Suomessa köyhyyttä
2. Köyhyys ja tunteet
3. Voiko köyhyyttä vähentää

radiofiskars.fi
minä ja Anne Wirkkala
sekä köyhyyttä kokeneita



Esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden
vähentämiseksi ja synnyttää keskustelua

köyhyydestä mm. järjestämällä tilaisuuksia, joissa
asianosaiset, asiantuntijat ja päättäjät kohtaavat.

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto perustettu 2008



Avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville
järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.

 
Seuraa suomalaista köyhyys- ja eriarvoistumistilannetta, ottaa
kantaa ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin päätöksiin
köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Järjestää köyhyys- ja

syrjäytymistematiikkaan liittyviä seminaareja ja tilaisuuksia yhdessä
muiden toimijoiden kanssa. 

European Anti-Poverty Network EAPN



EAPN-Fin on jakanut 2016 alkaen vuosittain Kunnioittavasti
köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja
köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä

kokeneita ihmisiä kunnioittaen.
 

KUNNIOITTAVASTI KÖYHYYDESTÄ
Opas köyhyydestä kirjoittamiseen

 

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus

http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2017/11/Kunnioittavasti-k%C3%B6yhyydest%C3%A4-opas-k%C3%B6yhyydest%C3%A4-kirjoittamiseen.pdf
http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2017/11/Kunnioittavasti-k%C3%B6yhyydest%C3%A4-opas-k%C3%B6yhyydest%C3%A4-kirjoittamiseen.pdf


Tunnustuksen saajan
päättää köyhyyttä

kokeneista ihmisistä
koostuva raati.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus



Yhteiskunnassa vaikutetaan
tuomalla tärkeitä asioita
julkisuuteen.

Toimittajilla on valtaa siinä,
mistä keskustellaan ja kenen
näkökulmasta.

Miksi kirjoittaa köyhyydestä?



Tilastot ja euromäärät
eivät tarjoa kokonaista kuvaa köyhyydestä.

Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan
köyhyyttä kokeneiden omia näkemyksiä.

Köyhyyttä kokevien tarinat voivat toimia
vertaistukena samaa kokeville.

Miksi ottaa mukaan köyhyyttä
kokeneita?



Mitä ainakin ottaa huomioon, kun haluat haastatella
köyhyyttä kokevaa henkilöä?
Omasta köyhyydestä ei välttämättä ole
helppo puhua. Köyhiä helposti syyllistetään
tilanteestaan ja hän saattaa kokea häpeää. 

Elämäntilanne voi olla raskas muustakin
syystä kuin köyhyys, esim. sairaus.



Kunnioita köyhyyttä kokevan omaa näkemystä
Toimittajalla voi olla jokin ennakko-oletus
tai ajatus siitä, millainen jutusta tulee.
Tämä ei välttämättä sovikaan haastateltavan
elämään tai tilanteeseen. Älä pakota ketään
mannekiiniksi ennalta ajattelemaasi
muottiin, vaan ole utelias ja rohkea
muuntamaan näkökulmaasi.



Älä koskaan painosta köyhyyttä kokenutta
Alisteiseen asemaan joutuneen henkilön 
saattaa olla vaikea pitää rajojaan.
Jos hän ei halua esiintyä kuvissa tai omalla
nimellään, tai tuoda esille kotiaan tai lapsiaan,
tai jos hän esittää muita juttua koskevia toiveita
ja rajoituksia, ne on otettava huomioon eikä
kuvitella tietävänsä paremmin esim. mikä
hänelle on haitaksi ja mikä ei.



Köyhyys voi tarkoittaa niukkuutta
paitsi rahassa myös ajassa
Köyhyyttä kokevan aika on yhtä arvokasta
kuin kenen tahansa muunkin.

Byrokratia, autottomuus, ei voi ostaa helpottavia
palveluita yms. saattaa hankaloittaa arkea.
Köyhä tai työtön ei ole yhtä kuin joutilas. 



Mieti kuvitusta!



tilan antaminen
puheenvuorojen

          jakaminen

Mieti, kuinka asemoit ihmisiä suhteessa muihin

tilan antaminen



Kuka kuuntelee köyhää verkosto
146 vastaajaa: 98 % oli kokenut itse köyhyyttä

21 % oli itse kertonut köyhyydestä julkisuudessa

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 



vaan köyhyys voi kohdata kenet tahansa

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Monet toivoivat, että mediassa kerrottaisi enemmän siitä,
missä tilassa hyvinvointivaltiomme oikeasti on, ja

muistutettaisi ettei köyhyys ole jotain kaukaista, joka koskee MUITA,



"Köyhistä puhutaan yhtenä suurena massana ja aivan kuin he eivät edes
kuuluisi tähän yhteiskuntaan - vaan olisivat jotain olioita vieraista

maailmoista."

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Enemmistö (86 %) oli pettynyt köyhyyden käsittelyyn mediassa.
 

"Köyhyys esitetään perheiden ja yksilöiden tragediana, yhteiskunnallinen
ulottuvuus on hyvin pinnallinen. Useimmin politiikka ja köyhyys
yhdistetään talouden leikkausuutisissa mainintana tai tilastoina."

 



" - - jutut on selvästi kirjoitettu keskiluokkaiselle yleisölle.
Myös haastateltujen köyhien kautta köyhyyttä esitellään

keskiluokkaiselle yleisölle."

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Useammassa vastauksessa todetaan, että köyhyyttä kokevia
lähestytään mediassa ylhäältä alaspäin, halutaan neuvoa,

ollaan ylimielisiä, vähätellään kykyä ajatella ja toimia fiksusti.
 



 

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Köyhyys on muutakin kuin leipäjonoja;
vastaajat kaipaavat köyhyyden laajempaa käsittelyä.

 
Vastaajat haluaisivat tutkimustuloksia ja köyhyyteen

johtaneiden syiden avaamista sekä kuvauksia köyhyyden
monimuotoisuudesta.

 
He kaipaavat juttuja, jotka käsittelevät ratkaisuja köyhyyteen -

niin yksilöllisiä kuin yhteiskunnallisia.



Mediaan haastatelluista 34 % tunsi, että heidän kertomaansa
oli käytetty heitä itseään vastaan.

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Vastaajilla oli niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia
yhteistyöstä median kanssa.

 
Sanomisten väärin tulkinta tai itselle tärkeän asian jättäminen
pois haastattelusta harmittivat, kun toimittaja ei ollut pitänyt

näkökulmaa tärkeänä.
 



Vertaistuella ja esimerkillä uskottiin olevan myönteisiä ja
rohkaisevia vaikutuksia.

Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kysely v. 2018
 

Mediassa esiintyneistä vastaajista 62 % ei ollut kokenut
häpeää tai nöyryytystä jutun ulostulon jälkeen.

 
Osa oli kokenut olevansa ongelmansa kanssa yksin, mutta

haastattelun antamisen jälkeen tunne oli muuttunut.
 



Kiitos!
Eeva-Maria Grekula
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