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Paremman versioni hidas kuolema 

 

Lähtökohta on nurinkurinen: hoidan työkseni syrjäytymisvaarassa olevia työttömiä ihmisiä ja elän 

yhtä köyhää elämää itse. Numeroiksi tiivistettynä tulot muodostuvat näin: jokaisen ohjaamani 

asiakkaan kuukausiansio on vähintään 1184 euroa, eli aika vähän. Itse tienaan tätä työtä 

kokopäiväisesti tekemällä 316 euroa enemmän, josta maksan bussikulut ja päivittäiset lounaat, jotka 

asiakkaille tarjotaan kuukausiansioidensa lisäksi. 

 

Pienituloisten asettaminen vastakkain ei ole viisasta, eikä kanna hedelmää, mutta kyllä tilanne 

vähän naurattaa. Tärkein työtehtäväni on valaa ihmisiin uskoa paremmasta tulevaisuudesta, mutta 

toivon sitä samalla itselleni. Sosiaalialalla se vain tuntuu olevan puhdas mahdottomuus.  

 

Olen korkeasti koulutettu. Myös elämänkumppanini on. Hänkin työskentelee sosiaalialalla.  

Kumpikaan meistä ei pidä rahasta. Se on mielessä, kun sitä ei ole, eli aika usein. Selviämme 

kuitenkin ihan hyvin. Työt tulevat väkisin mukaan kotiin, kun pienituloisille tarkoitetuissa taloissa 

asuu meidän lisäksemme liuta nykyisiä ja entisiä asiakkaita. 

 

Olen hokenut kumppanilleni vuosia, että raha on vain pakollinen paha. Sitä tarvitaan 

selviytymiseen, emmekä me ole koskaan haaveilleet autoista tai luksuslomista. Meillä on toisemme. 

  

Olemme käyneet pari kertaa yhdessä lomalla kotikaupunkimme kylpylässä. Saimme 

kylpylämajoituksen ilmaiseksi, kun kävimme kuuntelemassa kahden tunnin luennon 

lomaosakkeista. Lintukuvioiseen paitaan pukeutunut nuorimies yritti ansaita provisionsa 

tuputtamalla meille tuhansien eurojen osaketta Saariselältä.  

 

Olen siinä mielessä onnekas, että olen saanut kasvaa perheessä, jossa rahaa ei pidetty tärkeänä. 

Teimme asioita yhdessä, askartelimme ja ulkoilimme. Halveksimme ihmisiä, joille merkkivaatteet 

olivat tärkeitä. Vastareaktiona käytin teininä kesätyörahani puristaviin skeittikenkiin, joissa oli iso 

Osiriksen logo.  

 

Olemme puolisoni kanssa selviytyneet aina kohtuullisesti. Olen kehittänyt taidon tehdä halpaa 

ruokaa, harrastan sienestämistä ja kierrätän tavaraa sosiaalisen median roskalavaryhmissä. Käyn 

kirjastossa viikoittain ja elän muutenkin mallikelpoisen köyhän elämää. Tiedättehän, sellaista, jossa 

ei ole mitään ylimääräistä, josta köyhä saisi haaveilla. Ainakin verkossa lynkkausjoukko on 

liikkeellä aina, jos pienituloinen ilmaisee halunsa esimerkiksi kauneudenhoitoon. Siinäkin mielessä 

olen onnekas; minulla ei ole juuri kauneutta, jota hoitaa.  

 

Vähävaraisuus alkoi tuntua pahalta vasta, kun huomasimme, ettei lapsia tule. Elettiin 



armottomuuden vuotta 2017.  

 

Olen aina haaveillut lapsista. Yhdestä, kahdesta, kahdeksasta, viidestäkymmenestä. Jos olisin 

aikaisemmin saanut tietää, etten voi saada lapsia, olisin heittäytynyt jyrkänteeltä. Mutta tieto ei 

tullut kerralla. Se hiipi pienin askelin.  

 

Pääsin hedelmöityshoitoihin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun olimme alkaneet kellottaa 

raskaaksitulemismahdollisuuksia lämpömittari kainalossa. Mahdollisuuksia on oikeastaan aika 

vähän, vain noin viikko kuukaudessa. Sen viikon aikana on yksi tai kaksi sellaista päivää, jolloin 

hedelmöittyminen voi todellisuudessa tapahtua. Meidän kohdallamme sitä ei koskaan tapahtunut. 

 

Hoitojen alkuun mennessä olimme onnistuneet säästämään muutaman satasen rahaa. Kunnallisella 

puolella hoidot maksavat sadasta kolmeensataan euroa kuukaudessa. Se on suuri määrä rahaa 

ihmiselle, jonka täytyy valita kaupassa halvinta makaronia.  

 

Kävimme hoidoissa vuoden. Otin iltatyön, jotta saimme maksettua hoitomaksut. Lasta ei tullut.  

 

Jäin pois töistä päivää alle kuukaudeksi, koska en selviytynyt sängystä kylpyhuoneeseen alkamatta 

itkeä. Palatessani töihin itkin yhä, mutta minulla ei ollut varaa jäädä sairauspäivärahalle. Työnantaja 

maksaa sairausajan palkkaa tasan kuukaudelta, sen jälkeen työkyvyttömän ihmisen tulot 

romahtavat.  

 

Jatkoin iltatyössä, koska halusin säästää rahaa adoptioon. Se ei näytä mahdolliselta, mutta yritämme 

pitää toivoa yllä. En tiedä sovinko adoptiovanhemmaksi. En tiedä kelpuutetaanko minut sen 

jälkeen, kun olen ollut päivää alle kuukauden sairauslomalla masennuksen takia. En tiedä 

pidetäänkö minua riittävänä.  

 

Joskus istun asiakasta vastapäätä ja haluan murhata hänet. Katson inhoten 20-vuotiasta asiansa 

sotkenutta ihmistä, joka valittaa, ettei halua mennä tylsiin töihin. Minun tehtäväni olisi tukea ja 

ohjata, mutta haluan huutaa jokaiselle, että mitä te helvetti kuvittelette elämän olevan!  

 

En ole kunnossa. Valitsin tämän alan, koska rakastan ihmisiä, koska uskon ihmisen hyvyyteen ja 

uusiin mahdollisuuksiin. Rakastin tätä työtä, koska uskoin sillä olevan merkitystä. Tiesin, ettei 

ihminen voi valita kortteja, jotka hänelle jaetaan. Ymmärsin, että kolmannen polven alkoholismi ja 

työttömyys ovat aitoja ongelmia, joita ei sovi vähätellä luulemalla niitä itseaiheutetuiksi.  

 

Sitten opin, ettei minulla ole varaa perheeseen. Että tämä maailma on tosiaankin niin mätä, että 

kahta työtä tekevä ihminen ei ole kyllin varakas saamaan lapsia. Ajattelin, että vitut kaikesta. Vitut 

ihan kaikesta! Mitä merkitystä millään enää on!  

 

Istun asiakasta vastapäätä ja tiedän, ettei minusta ole apua. Haluaisin sanoa, että asiakas ansaitsee 

parempaa. Että minä en ole enää se oikea ihminen auttamaan, itse asiassa minun pitäisi istua pöydän 

toisella puolella.  

 



Tarvitsen kuitenkin rahaa. Menen illaksi töihin, jotta voin laittaa säästöön pienen siivun 

adoptiotoiveen lihottamiseksi. Se pitää minut elossa. Mutta onko tässä mitään järkeä? Ehkä minä en 

tosiaankaan sovi vanhemmaksi näin köyhänä.  

 

Olen hakenut muita töitä. Kaupallisella alalla on suuremmat palkat. Ajatus on helpottava, koska 

onnistun taas kuvittelemaan itseni vanhempana. En jää kaipaamaan työtä, josta maksetaan niin 

vähän, ettei sitä melkein kannata tehdä. Jään kaipaamaan minua, joka olin silloin kun jaksoin 

pinnistellä muiden ihmisten hyvinvoinnin puolesta.  

 

Se oli hyvä versio minusta. Selviytymisen mahdollistavalla palkalla se versio minusta voisi olla 

vielä elossa.  

 


