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Meri Suominen
Pori

Ihan oma syy, mitäs hankitte
niin monta lasta.

Yllä oleva kommentti on yksi
esimerkki ajattelusta, johon po-
rilainen Anna, 44, on törmännyt
ihmisten kuultua hänen per-
heensä vähävaraisuudesta.

– Hankala tällaisia muutoksia
on etukäteen ennustaa. Kun vä-
hävaraisuus tulee esille, suhtau-
tuminen on usein aina vähän
syyttävää. Ei välttämättä kyl-
mää, mutta ei myöskään hyvää,
hän sanoo.

Annan perheeseen kuuluu sai-
rauseläkkeellä oleva vaimo sekä
neljä lasta, joista kolme on vielä
alaikäisiä. Kaksi lasta on diagno-
soitu autisminkirjoon, ja kaksi
odottaa vielä tarkempia tutki-
muksia. Myös Annan puolisolle
on diagnosoitu autismi.

Anna on koulutukseltaan mik-
rotukihenkilö ja vuosien varrella
hän on tehnyt töitä lyhyissä jak-
soissa. Viimeisin työ päättyi yl-
lättäen vuoden 2015 keväällä,
kun luvattu jatko ei toteutunut-
kaan.

Nykyisin Anna on kotiäitinä,
sillä perheen elämäntilantee-
seen sopivaa työtä on ollut hyvin
vaikea löytää. Perhe on hänen
mukaansa elänyt aina pienillä tu-
loilla, mutta tullut siitä huoli-
matta toimeen.

Rahahuolia on koettu ennen-
kin, mutta tänä vuonna tilanne
muuttui rajusti.

350 euron aukko
Pienituloisuuden raja oli Tilasto-
keskuksen mukaan Suomessa
vuonna 2019 yhden hengen talou-
dessa 15 330 euroa vuodessa, eli
noin 1 280 euroa kuukaudessa.

Anna arvioi, että hänen kuusi-
henkisen perheensä kuukausit-
taiset tulot liikkuvat tällä hetkel-
lä hieman yli 2 500 eurossa. Ra-
halla on kustannettava koko per-
heen elämiseen tarvittavat
menot asumisineen, ruokineen
ja laskuineen.

Summa koostuu Annan työt-
tömyyskorvauksesta, asumistu-
esta, kolmen lapsen lapsilisistä,
12-vuotiaan ja 16-vuotiaan hoito-
tuesta, vaimon sairauseläkkees-
tä sekä kotona asuvalle 18-vuoti-
aalle myönnetystä eläkkeestä.

Aiemmin keväällä Anna ker-
too taistelleensa vanhimman
lapsen eläkkeen maksamisesta.
Asia järjestyi lopulta usean kuu-
kauden jälkeen, mutta hiljattain
tilannetta mutkisti taas se, että
Kela lakkautti perheen toimeen-
tulotuen.

Heinäkuusta alkaen tiliin syn-
tyi sen vuoksi noin 350 euron
suuruinen aukko, johon Anna ei
ollut osannut varautua.

– Kela ilmeisesti ajatteli, ettei
kotona asuva 18-vuotiaamme
enää kuluta mitään. Hänen eläk-
keensä lasketaan meidän tulok-
semme, eikä häntä oteta huomi-
oon asumistuessamme, Anna
kertoo.

Lakkautettu tuki on nyt irro-
tettava jostakin muusta. Se ei ole
aivan yksinkertaista, kun elämi-

sen budjetti on jo valmiiksi pie-
ni.

Annan kokemuksen mukaan
moni ei käsitä, millaisista rahois-
ta yhteiskunnan tukien osalta oi-
keastaan puhutaan.

Ihmiset ovat hänen mukaansa
saattaneet esimerkiksi luulla, et-
tä työttömyyskorvaus vastaisi
suomalaisen keskivertoa palk-
kaa. Annan tapauksessa se on
750 euroa lapsikorotusten kans-
sa.

Osan on Annan mukaan myös
hyvin vaikea uskoa, että suurper-
he joutuisi tulemaan toimeen
näin vähällä. Yleisiä väärinkäsi-
tyksiä ovat olleet esimerkiksi se,

että rahaa tulisi useamman ker-
ran kuussa, tai että Kela maksaisi
tukien jälkeen perheen laskut
vielä erikseen.

– Olen useampaan otteeseen
väitellyt, kun minulle sanotaan
että valehtelen ja näin pienellä
eläminen ei kuulemma ole edes
mahdollista. Ei ole uskottu en-
nen tiliotteen näyttämistä, Anna
sanoo.

Vaikeita valintoja
Vähävaraisuuden pahimpia seu-
rauksia on Annan mukaan syvä
epävarmuus.

Rahojen riittämisen kanssa

tasapainoilu vaatii jatkuvaa
suunnittelua ja kikkailua, mikä
on kuluttavaa myös henkisesti.
Yksi yllättävä meno voi laittaa
kaiken uusiksi.

– Jos maksaa tässä kuussa tä-
män asian, niin voidaan vielä
syödä. Jonkun toisen asian mak-
su täytyy taas jättää ensi kuuhun,
vaikka siitä tuleekin viiden eu-
ron muistutusmaksu päälle, An-
na havainnollistaa.

Kauppareissulla jokainen
penni merkitsee. Kaiken varalta
Anna pyöristää jokaisen hinnan
mielessään ylöspäin, jotta kas-
salla ei odota vahingossakaan
ikävä yllätys.

Säästämistä tulevaisuutta aja-
tellen on turha edes ajatella nyt.

Heinäkuussa mutkistunut ra-
hatilanne on jo pakottanut An-
nan tekemään valintoja elämisen
perustarpeissa. Vaikka perheen
asumiskulut ovat jo valmiiksi
pienet, viime kuussa niiden hoi-
taminen oli jätettävä odotta-
maan elokuun veronpalautuksia.

– Ruoka on ollut yksi isoin me-
noerämme, ja tätä ennen ollaan
voitu syödä ihan kunnolla. Nyt
yritän varmistaa monipuolisen
ruuan edes lapsille. Syön sitten
itse pikanuudeleita.

– Niitä olen viimeiset kaksi
viikkoa pääasiassa syönytkin.

Perheen lapset käsittävät An-
nan mukaan tiukan tilanteen hy-
vin, ja vanhemmat ovat keskus-
telleet raha-asioista heidän
kanssaan jo aiemminkin.

Vähävaraisuus näkyy heidän
elämässään esimerkiksi siinä, et-
tei uusiin vaatteisiin tai harras-
tamiseen ole varaa.

– 16-vuotiaamme on tosi taita-
va maalaamaan, mutta siinäkin
mahdollisuudet on rajattu sen
mukaan, mitä materiaaleja voi-
daan ostaa. 12-vuotias tykkäisi
käydä uimassa ja kiipeilemässä,
mutta sellaiseen ei ole rahaa.
Meidän perheen vapaa-ajan bud-
jetti on se, että maksetaan Net-

Ei yhtään
ylimääräistä

Annan kuusihenkisen perheen
käteen jäävät tulot ovat tällä
hetkellä noin 2 500 euroa kuussa.
Monen on ollut hänen mukaansa
vaikea uskoa, kuinka vähällä
perheen on tultava toimeen.

Annan perheeseen kuuluvat vaimo
sekä 18-, 16-, 12- ja 5-vuotiaat lapset.
Rahaa ei ole koskaan ollut paljon,
mutta sillä on pärjätty. Kesällä lakkau-
tetun tuen vuoksi tilanne on tällä
hetkellä vaikeampi kuin koskaan aiem-
min.

JENNI K IVIMÄKI

TILASTOT

Kotitalouksien
toimeentulo-
ongelmat
kasvoivat 
�Köyhyys- tai syrjäytymisris-
kissä oli 873 000 suomalaista
eli 16 prosenttia kotitalousvä-
estöstä vuonna 2019. Riski
tarkoittaa, että ihminen on
suhteellisesti pienituloisen,
vajaatyöllisen ja/tai vakavaa
aineellista puutetta kokevan
kotitalouden jäsen.
�Suurin osa riskissä olevista
oli ainoastaan pienituloisia:
noin 425 000 suomalaista eli
7,8 prosenttia väestöstä.
�Noin 7,3 prosentilla kotita-
louksista oli vuonna 2020
vaikeuksia tai suuria vaikeuk-
sia saada rahat riittämään
menoihinsa. Vuonna 2019
osuus oli 6,8 prosenttia.

PIENITULOISUUS
SATAKUNNASSA

Pienituloisuusaste kuvaa
pienituloisuusrajan alle jäävän
väestön osuutta koko väes-
töstä. Vuonna 2019 pienituloi-
suuden raja oli yhden hengen
taloudessa noin 1280 euroa
kuukaudessa.
�Vuonna 2019 Satakunnan
asuntoväestön pienituloisuu-
saste oli 14,2 prosenttia ja
pitkittyneesti pienituloisten
henkilöiden osuus 8,8 pro-
senttia asuntoväestössä.
�Asuntoväestöön kuuluvien
lasten pienituloisuusaste oli
maakunnassa samana vuonna
12,6 prosenttia ja pitkittynees-
ti pienituloisten lasten osuus
5,8 prosenttia asuntoväestös-
sä.
�Satakunnan korkeimmat
pienituloisuusasteet olivat
vuonna 2019 Siikaisissa (22,1),
Karviassa (19,7) ja Honkajoella
(19,3). Matalimmat pienituloi-
suusasteet olivat puolestaan
Eurajoella (8,6), Ulvilassa
(10,5), Säkylässä (12,0) ja
Raumalla (12,1). Porin pienitu-
loisuusaste oli 15,4 prosenttia.
�Pitkittyneesti pienituloisten
osuus Satakunnan asuntovä-
estössä oli vuonna 2019 kor-
kein Siikaisissa (16,3) ja Karvi-
assa (14,4). Matalin se oli
puolestaan Eurajoella (5,1) ja
Ulvilassa (6,5). Porissa pitkit-
tyneesti pienituloisten osuus
oli 9,1 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

”JOS MAKSAA TÄSSÄ KUUSSA
TÄMÄN ASIAN, NIIN VOIDAAN
VIELÄ SYÖDÄ. JONKUN TOISEN
ASIAN MAKSU TÄYTYY JÄTTÄÄ
ENSI KUUHUN, VAIKKA SIITÄ
TULEEKIN VIIDEN EURON
MUISTUTUSMAKSU PÄÄLLE.”
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