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Arkipäiväisiä kokemuksia köyhyydestä  

 

Makaan hiljaa haudassani. Tunnen arkkuni ääriviivat ympärilläni hiljaisessa pimeydessä. Kuinka 

mustaa on mustaakin mustempi? Olen niin väsynyt, jokainen soluni loppuun kulutettu, venytetty, 

jätetty maatumaan. En voi avata silmiäni, en nostaa kättäni, enkä edes halua. Ainoa ajatus on toive 

levosta, todellisuuden tuolla puolen. Olla edes hetken kuollut, irti elämästä, unohduksen lempeässä 

sylissä. Antakaa minun olla, hetken vain, koska juuri nyt en enää jaksa ottaa askeltakaan, en 

henkäystäkään. Kuinka hitaasti sydän voi lyödä? Yritän kuunnella sitä, ja jostain tajuntani reunoilta 

elämän äänet tavoittelevat minua, sinnikkäästi, irti päästämättä. Joko jaksaisin avata silmäni, palata 

takaisin, nousta laittamaan lapselle iltapalaa.  

 

Aina silloin tällöin lehtien palstoilla esitellään suurin otsikoin kaikkien sosiaalitukien saajien 

edustajana henkilö, joka iloisesti ilmoittaa olevansa elämäntapatyötön, omasta halustaan. 

Mielipidepalstat täyttyvät vihaisista ja pilkallisista kirjoituksista, joissa kaikki nämä yhteiskunnan 

loiset manataan alimpaan helvettiin. Juuri vähän aikaa sitten saimme lukea, kuinka syvästi maamme 

vauraimmat halveksivat kaikkia omaa syytämme köyhiä olevia, meitä laiskoja, tyhmiä, 

saamattomia. Kas, tähän joukkoon minäkin olen nyt pudonnut.  

 

Takana on yli kolmekymmentä vuotta työelämää, viisi muuttoa kaupungista toiseen työn perässä, 

kasa kiitettäviä työtodistuksia. Nuorena tein kolmea työtä samanaikaisesti, erilaisia 

palveluammatteja, myyntityötä, etenin työtä tekemällä esimiestehtäviin, vaativiinkin sellaisiin. En 

koskaan laskenut työtunteja, olin aina tavoitettavissa, luottonainen. Sitten organisaatiomuutoksia, 

yt-neuvotteluita, joita ensin pidin itse muille, ja jotka lopulta pidettiin minullekin. Yli 

viisikymppisenäkin jaksoin uskoa, että kyllä tekevälle töitä aina löytyy. Ei löydy.  

 

Aloitan vapaaehtoistyön, jotain järkevää ja hyödyllistä on tehtävä, jotain iloa tuottavaa, muille ja 

itselle.  

 

Sairastumiset, ensin sairauskohtaus, lääkäreiden mukaan stressistä johtuva. Sitten vaikea, krooninen 

pitkäaikaissairaus, jonka vuoksi välillä olen täysin liikuntakyvytön. Vapaaehtoistyö on pakko 

lopettaa. Aika kuluu, vuodet vaihtuvat.  

 

Lopulta se köyhyys. Rahat loppuvat. Jollekin rahan loppuminen merkitsee sitä, ettei voi tänä 

vuonna hankkia uutta autoa, tai tehdä kuin yhden ulkomaanmatkan. Joillekin se tarkoittaa sitä, ettei 

ole rahaa ostaa ruokaa. Ihan oikeasti.  

 

Kelan sivuilta yrität löytää tietoa, täytät hakemuksia, teet selvityksiä, odotat. Laina, jonka työssä 

ollessa olisi helposti voinut suorittaa, erääntyy. Pitää valita, ostaako ruokaa vai maksaako vuokran. 



Lopulta vuokra on kaksi kuukautta myöhässä. Sosiaalitoimisto ilmoittaa, ettei voi auttaa, koska 

häätöä ei ole vielä tullut. Seurakunta, varakas sellainen, tarjoaa 15 euron ruokakuponkia, puolen 

vuoden päästä saisi toisenkin. Asiakastieto ilmoittaa, että olet menettänyt luottotietosi. Ulosottomies 

soittaa. Lapsen ainoat talvikengät ovat hajalla ja liian pienet. Sukulaisten avustuksella saan 

halvemman vuokra-asunnon, muutoin edessä olisi ollut asunnottomuus.  

 

TE-toimistosta ollaan yhteydessä, nyt pitäisi olla aktiivinen. Ilmoittaudun 

työelämävalmennuskurssille, vaikka epäilen sen hyödyllisyyttä, jonkin verran kun kokemusta sieltä 

työelämästä kuitenkin on jo kertynyt. Kursseja pitävä yritys ei vastaa, olen uudelleen yhteydessä, ei 

vastausta. Laitan vielä kolmannenkin sähköpostin asiasta. TE-toimisto vaati selvitystä, miksi en ole 

täyttänyt aktiivisuusehtoani. Laitan selvityksen, saan hylkäävän päätöksen, jonka mukaan olen 

kieltäytynyt sovitusta kurssista. Menetän kuukauden työttömyyskorvauksen ja puolet Kelan 

toimeentulotuesta. Laitan valituksen, todisteina sähköpostiyhteydenottoni työelämän konsultteihin, 

kahden kuukauden päästä hylkäävä päätös perutaan. Saan taas kirjeen TE-toimistosta, en ole 

saapunut sovittuun tapaamiseen. Soitan sinne ihmeissäni, en ole saanut mitään tietoa mistään 

palavereista. Kirje on kuulemma postitettu yli kuukausi sitten. Selitän, että olen juuri muuttanut, 

ehkä kirje on mennyt vanhaan asuntoon, muuttoilmoituksen olen kyllä tehnyt. Muuttopostipalvelu 

olisi maksanut 34 euroa, siihen minulla ei ollut varaa. Menetän kuukauden työttömyyskorvauksen. 

Ilmoittaudun jälleen työelämävalmennukseen, käyn viikon kurssin, olen siis aktiivinen, en 

kylläkään viisaampi.  

 

Lapsen kaverit koulussa kyselevät, onko hän joku köyhä, kun aina samat vaatteet päällä. Eräs tyttö 

toteaa, että hänellä on viisitoistatuhatta pankissa rahaa, ja sinulla ei ole varaa edes polkupyörään, 

että tosi köyhä oletkin.  

 

Taas yritän olla aktiivinen, pääsen tekemään ilmaista työtä isolle yritykselle. Työ on fyysistä, 

jalkojen päällä olemista, käsillä tekemistä. Kolmen viikon kuluttua en pysty kävelemään portaita, 

enkä nostamaan edes kahvikuppia, jään sairaslomalle. Sen jälkeen uusi yritys, kevyempää työtä. 

Kahden kuukauden kuluttua en saa yhtenä aamuna puettua enää vaatteita päälleni. Fyysinen kipu ei 

hellitä vahvoillakaan lääkkeillä. Jään sairaslomalle, jonka loppua ei näy.  

 

Lapsen koulusta soitetaan, nyt ei mene hyvin. Sosiaalitoimistosta tulee virkailija käymään, 

haastattelee minut ja lapsen, kaikki kunnossa, lapsi on tasapainoinen, koti siisti ja äiti selväjärkinen, 

asiallinen. Ei aihetta jatkotoimenpiteisiin. Kerron, että lapsi tarvitsisi kipeästi uusia vaatteita ja 

kenkiä, omia moneen kertaan paikattuja en jaksa enää edes ajatella. Pahoitellen virkailija kertoo, 

että ennen heillä oli mahdollisuus joustaa enemmän, mutta toimeentulotuen siirryttyä Kelalle, he 

eivät voi enää näissä asioissa auttaa, niin tiukat ovat säännökset nyt. Mutta jos haluaisin viettää 

kylpyläviikonlopun, sen he voisivat kustantaa, varmasti olisin sellaisen tarpeessa. Tuijotan häntä 

epäuskoisena. En lähde kylpylään.  

 

Lehdestä luen uudet määritellyt köyhyysrajat, niiden mukaan pienen perheemme tulot ovat nyt 

kolmesataa euroa kuussa niiden alle. Kolmesataa euroa, ajattelen, herran tähden, olisimme rikkaita, 

jos sellaisia summia saisimme.  

 



Tapaan ystäväni, kohtalotoverin. Akateemisesti koulutettu keski-ikäinen nainen, pitkä työura 

takana, työttömyys yt-neuvotteluiden kautta. Hakenut lukemattomia työpaikkoja, ei pääse edes 

haastatteluihin. Kahden lapsen yksinhuoltaja, pudonnut Kelan tuille. TE-tston aktiivisuusmallin 

kautta opiskelee pikavauhtia jonkinlaista opettajan tutkintoa. Kertoo olevansa niin väsynyt, 

opiskelutahti on liian kova, jotkut samalla kurssilla ovat jo lopettaneet sen kesken. Sai juuri 

sosiaalitoimistosta 70 euron maksusitoumuksen joulurahaksi, yrittää laskea tarkkaan mitä sillä saa, 

koska tilillä ei ole yhtään rahaa. Katson ystävääni, ennestään hoikka nainen näyttää nyt kovin 

kuihtuneelta. Pitäisikö sinun yrittää levätäkin, kysyn. Ystävä ei vastaa, kyyneleet nousevat silmiin. 

Parin kuukauden päästä kuulen, että ei ollut jaksanut jatkaa opiskeluja, ja työttömyyskorvauksiin oli 

tullut karenssia. Joutunut sairaalaan tiputukseen aliravitsemuksesta johtuvan raudanpuutteen vuoksi.  

 

Toinen ystävä tuo kerran kuussa kaksi suurta ruokakassillista, ja joskus antaa rahaakin. Miten 

vaikeaa on ottaa apua vastaan. Miten pahalta se tuntuu. Ja miten hyvältä, että on tällainen ystävä. 

Miten voin ikinä korvata tämän takaisin.  

 

Facebookin kirpputoreilla myyn vanhoja leluja, astioita, vaatteita. Aina silloin tällöin saan niistä sen 

viitosen tai kympin, jolla lapselle saa taas ruokaa pöytään. Itselle keitän kaurapuuroa ja 

kananmunia. Viimeinen viikko ennen seuraavaa sairauspäivärahan maksua on aina sietämätön. 

Vaikka kuinka olen suunnitellut ja laskenut kaiken moneen kertaan, raha vain loppuu. Muistan, että 

kerran ostin banaaneja ja appelsiineja, mikä iso virhe. Nyt niitä euroja tarvittaisiin.  

 

Jouluna pääsemme äitini luokse, siellä on kaikki herkut pöydässä. Lapsikin saa muutaman paketin. 

Äitini suree tilannettamme, toivoo, että voisi auttaa enemmän. En kerro hänelle kaikkea, en velkaa, 

en ulosottomiehen kirjeitä.  

 

Entinen elämä muistuu joskus mieleen, jonkinlaisena kaukaisena unena. Se oli silloin, kun kaupasta 

ostettiin hedelmiä ja vihanneksia, kalaakin. Käytiin elokuvissa ja pizzalla lapsen kanssa. Ostettiin 

vaatteita, kun niitä tarvittiin. Harrastettiin.  

 

Tavallista elämää. Sen arvoa ei ymmärrä, ennen kuin sen menettää. Ikinä ei voisi kuvitellakaan, että 

sen voisi menettää.  

 

Häpeä ja syyllisyys, nuo kaksi kaveria, miten ne ruoskivatkaan ihmistä. Kaikki turha ylpeys on 

kauan sitten haihtunut, kaikki anominen, kituuttaminen, odottaminen on nyt normaalia elämää.  

 

Lehdestä luen ilmastonmuutoksesta. Teen hiilijalanjälkitestin. Minulla ei ole autoa, en matkustele, 

en ostele yhtään mitään, eikä ruokahävikkiäkään ole. Tulokseni on puolet vastanneiden 

keskiarvosta. Maapallo ei tuhoudu ainakaan minun takiani.  

 

Lääkärini soittaa, pääsen viimein odottamaani hoitoon, kaikkien muiden lääkkeiden osoittauduttua 

hyödyttömäksi. Jostain nousee toivo, ehkäpä minä vielä tästä kuntoudun. Ehkä päivittäiset kivut 

jäävät pois. Sairaus on ehtinyt vaikuttaa minuun, mutta jos se pysähtyisi, jotain hyvää voisi vielä 

tulla eteeni. Haluaisin tehdä vielä jotain hyvää, tässä elämässä.  

 



Lapsi pääsee opiskelemaan, nauttii siitä. Hänellä on elämä edessään. Hakee kesätöitä, mietin 

syyllisenä, miten kerron, että nekin vähäiset eurot lasketaan perheemme tuloihin, ja että hän joutuu 

antamaan ne minulle. Hän on minulle tärkein ja rakkain. Hänen takiaan jaksan mitä vaan. Aina 

silloin tällöin hän tulee luokseni, halaa ja sanoo: olet maailman paras äiti.  

 

Pitkiä keskusteluja ystävän kanssa, sen, joka toipui raudanpuutteestaan, ja joka lopulta sai apua 

arkeensa. Nauramme kurjuudellemme ja toteamme, että varsinaisia rautanaisia olemmekin, eivät 

kaikki tällaisesta arjesta selviytyisikään. Ihminen on sitkeä, silloin kun sitkeyttä tarvitaan.  

 

Ihminen ei voi ymmärtää asioita, joita ei ole itse kokenut. Siksi hän antaa hyviä neuvoja, kuten “syö 

lanttua ja naurista”, “osta kirpputoreilta”, “tee se itse”. Jos ihminen ei ole koskaan sairastunut 

vakavasti, ei hän voi tietää, mitä se tarkoittaa, sillä “kaikillahan meillä on rajoitteemme”. Jos ei ole 

itse kokenut köyhyyttä, on niin helppoa kertoa siitä mielipiteensä. Mutta kun elää sitä elämää, 

päivästä ja vuodesta toiseen, on sanaton. Miten kuvailla sitä väsymystä, toivottomuutta, paikoilleen 

juuttumista, masennusta, kaatumista ja jälleen ylös kompuroimista. Tiedän, että kaikki eivät jaksa 

tätä arkea. Miten moni perhetragedia onkaan saanut alkunsa näistä arkipäiväisistä 

köyhyyskokemuksista. Minä olen päättänyt jaksaa. Lepään vain hetken silloin, kun en enää jaksa. Ja 

jatkan taas.  

 


