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Millaista on olla köyhä, 

kun on nuori? 
 

Suomessa ei kärsitä 

absoluuttisesta köyhyydestä 

eli aliravitsemuksesta tai 

biologisten perustarpeiden 

puutteesta. Mutta millaista on 

sellaisen nuoren elämä, jonka 

perhettä vaivaa suhteellinen 

köyhyys eli kykenemättömyys 

saavuttaa yhteiskunnassa 

minimiksi katsottu elintaso tai 

säädyllinen elämä? Helsingin 

seudulla asuvat teini-ikäiset 

sisarukset kertovat, mitä 

kaikkea heidän ”säädyllisestä 

elämästään” jää puuttumaan 

siksi, että perhe ei näe 

suorastaan nälkää, mutta 

pizzaaan, mäkkäriin tai 

heräteostoksiin ei ole varaa.  

  

Köyhyyden kirous 

 

–  Tulemme toimeen, emmekä 

näe nälkää. Mutta tuntuu, että 

raha ei koskaan riitä meidän 

tarpeisiimme. Emme käy 

kampaajalla, ja värjäämme itse 

hiuksemme kaupan väreillä. 

Pyrimme ostamaan vaatteita 

kirppareilta, ja ompelemme 

sukkahousujen reiät yhä 

uudestaan umpeen. Elokuviin 

rahat eivät riitä ainakaan 

viikonloppuna, puhumattakaan 

siitä, että voisimme mennä 

hampurilaiselle leffan jälkeen, 

niin kuin kaverit tekevät. Jos 

kaverit järjestävät jotain 

yhteistä maksullista toimintaa, 

me joudumme jäämään aina 

pois.  

– Kurjinta tilanteessa on, 

että kaverit usein luulevat, että 

on omaa syytämme, että 

meillä ei ole rahaa, Anna 

sanoo. – Saadaan koko ajan 

kuulla sellaisia neuvoja, että 

säästäkää, älkää ostako jotain 

turhaa, vaan pankaa säästöön. 



Meillä ei kuitenkaan ole 

mitään, mistä voi säästää. 

Vanhempien lääkeet, vuokra, 

sähkö, vesi jne. pakolliset 

vaatteet vievät aika tarkkaan 

kaiken rahan. Ja jos jotain 

ylimääräistä onkin, se menee 

yllättäviin menoihin. Meidän 

vanha koiramme kuoli, ja sen 

tuhkaaminen maksoi 70 euroa.  

– Teki mieli sanoa suorat 

sanat, kun naapuri ehdotti, että 

koira vietäisiin eläinlääkärille 

lopetettavaksi, kun se 

kuulemma kärsi. Millä rahalla 

me oltaisiin se maksettu? 

Onneksi  koira kuoli sitten 

ihan nukkuessaan. Anna tosin 

ehdotti, että oltaisiin haudattu 

se lähimetsään, mutta äiti ei 

suostunut, Tiia muistelee.  

– Kaikista turhauttavinta on 

se, ettemme voi parantaa 

perheen rahatilannetta juuri 

ollenkaan. Kaksi vuotta sitten 

jaoimme ilmaislehtiä, mutta 

siitä maksetaan niin vähän, 

ettei siitä nyt, kun koulu vie 

oman aikansa, ollut vastaavaa 

hyötyä. Lastenvahtikeikkoja 

meillä on, ja käymme 

naapureilla pesemässä 

ikkunoita ja siivoamassa. 

Järkyttää ajatella, että jos 

menemme kesätöihin, 

asumistukemme pienenee sen 

mukaan, miten paljon me 

ansaitsemme.  

– Välillä tuntuu, että meidät 

on tuomittu elämään 

syrjäytyneinä, ihan kuin 

olisimme jotain kissanruokaa 

syöviä mummoja jo 

lapsuudessa, Anna puhahtaa.  

 

Arjen ongelmia 

 

– Isällä oli tapana viedä 

meidät juosten tarhaan 

samalla, kun hän työnsi 

kaksosrattaita, Tiia muistelee 

aikaa, jolloin kaikki oli 

perheessä vielä kunnossa. –  

Isä rakasti juoksemista, 

pyöräilemistä ja uintia. Mutta 

kerran pyöräretkellä hän 

kaatui. Äiti joutui hakemaan 

isän autolla kotiin. Isä ei 



pystynyt edes taluttamaan 

pyöräänsä pois, vaan me 

jouduttiin taluttamaan kolme 

pyörää takasin kotiin. Vähän 

myöhemmin Viron matkalla 

jouduttiin pysähtelemaan 

monta kertaa siinä pitkässä 

putkessa laivasta terminaaliin, 

koska isä ei jaksanut kävellä. 

Sillon alettiin ymmärtää, että 

isällä on sairaus, joka tulisi 

vaikuttamaan moneen asiaan. 

Tilannetta ei helpottanut se, 

että myös äidillä on sairaus, 

joka vaikeuttaa liikkumista. 

Kumpikaan vanhemmista ei 

pysty käymään töissä. Elämme 

siis pelkillä tuilla ja 

sairauseläkkeellä. 

Tytöt asuvat 

pääkaupunkiseudulla 

kerrostalon toisessa 

kerroksessa. Rapussa ei ole 

hissiä, joten aina kun isä 

haluaa päästä ulos he joutuvat 

siirtämään isän nostolaitteen 

rappukäytävään ja laskemaan 

isän laitteen avulla alas. 

Laitteen kustansi yhteiskunta, 

onneksi, sillä ilman sitä isä 

olisi vankina kotonaan tai 

joutuisi muuttamaan johonkin 

hoitolaitokseen.  

 

”Selviytyjät”  

 

 

Tytöt eivät myönnä 

olevansa luokkakavereilleen 

kateellisia, vaikka eivät ehkä 

koskaan tule saamaankaan 

samalla tavalla 

kulutustuotteita kuten 

kännyköitä, ipodeja, koruja ja 

meikkejä kuin ikätoverinsa.  

– Mutta toki se harmittaa, 

Tiia kertoo. – Ei ole meidän 

syytä, että olemme perheenä 

tässä jamassa. Emme me ole 

yhtään huonompia ihmisiä 

kuin rikkaatkaan, vaikka usein 

tuntuukin siltä että esimerkiksi 

opettajista meidän pitäisi vain 

ryhdistäytyä. Koulussa 

keskittyminen on välillä 

vaikeaa. Kun opettaja taas 

raivoaa siitä, että olemme 

jättäneet läksyt tekemättä,  



tekee mieli sanoa, että on tässä 

vähän muutakin ajattelemista. 

Emme kuitenkaan halua 

kertoa tilanteestamme 

kenellekään. Erityiskohtelua 

emme kaipaa, vaan vain vähän 

lisää rahaa.  

– Joskus kun on ihan pakko 

saada jotain, Anna paljastaa, – 

täytyy vain kävellä kauppaan 

ja ottaa se. Hygieniatuotteita 

on vaikea pölliä, esim. 

hiusvärejä ja sellaisia. 

Ruokamarketeissa on tosi 

tarkka vartiointi, ja niissä jää 

heti kiinni. Mutta tuntuu tosi 

tyhmältä panna joku 5-10 

euroa koruun tai meikkiin, kun 

sillä rahalla voi mennä kaverin 

kanssa leffaan tai syömään 

ulos.  

Tytöt kertovat jääneensä 

kerran kiinni 

myymälävarkaudesta. – 

Kurjinta on joutua 

sosiaalivirastoon tädin kanssa 

juttusille, Tiia kertoo. – Ne 

kysyvät siellä, miltä meistä 

oikein tuntuu sen sijaan että 

kertoisivat, mistä saisi lisää 

rahaa. Äiti ei hyväksy 

varkauksia, mutta ymmärtää, 

että me tahdotaan samoja 

asioita kuin muillakin on.  

Isälle perhe ei varkauksista 

kerro. Hän ei kestäisi sitä, ettei 

pysty tarjoamaan tyttärilleen 

edes vähintä siitä, mitä nämä 

toivovat.  Kun tytöiltä kysyy, 

mitä he tekisivät, jos saisivat 

yhtäkkiä suuren summan 

rahaa, he vastaavat:  

– Maksaisimme sillä isän 

matkan Puolaan. Siellä 

tehdään leikkauksia, joka voisi 

ehkä parantaa isän sairauden. 

Suomessa sitä ei ole vielä 

hyväksytty.                          

                                     

 


