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SUOMEN TODELLISET KÖYHÄT

Suomessa on huono-osaisia ihmisiä, jois-
ta ei juuri puhuta. Näille ihmisille köy-
hyys tarkoittaa aivan jotain muuta kuin 
sitä, että ruokakaupasta ei voi aina ostaa 
haluamaansa. Köyhyys tarkoittaa asun-
nottomuutta ja pelkoa siitä, että talvipak-
kasilla ei pääse nukkumaan rappukäytä-
vään. Köyhyys on ruokajonoja, jatkuvaa 
ulosottoa, mielenterveysongelmia ja 
päihteiden väärinkäyttöä. Pahin köyhyys 
on samanaikaisesti kaikkea tätä vuodesta 
toiseen. 

Miksi Suomessa ei puhuta köyhyy-
destä? Itä-Suomen yliopiston hyvin-
vointisosiologian professori Juho Saari 
yrittää herättää uusimmalla teoksellaan 
keskustelua tästä kipeästä aiheesta. Saa-
ren mukaan vaikenemiseen on ainakin 
kaksi syytä. Normaali työssäkäyvä hen-
kilö kohtaa harvoin köyhälistöä, eikä 
rekisteripohjaisista tilastoistakaan ole 
helppoa määrittää ”todellisten köyhien” 
määrää. Koska huono-osaiset ihmiset 
saattavat lisäksi hävetä ja peitellä omaa 
tilannettaan, niin on lähes varmaa, että 

hyväosaiset eivät juuri huomaa Suomen 
todellisia köyhiä. 

Toinen syy hiljaisuuteen on välinpi-
tämättömyys eli puhdas omien etujen 
ajaminen. Kukaan ei aja köyhien asiaa 
muualla kuin poliitikkojen vaalipuheis-
sa. Opiskelijoilla ja työntekijöillä on omat 
äänekkäät etujärjestönsä, mutta Suomen 
todellisilla köyhillä ei ole edustajaansa. 
Poliitikkojen intresseissä ei ole edistää 
marginaalijoukon hyvinvointia, koska 
nämä eivät todennäköisesti edes käyt-
täisi oikeuttaan vaalipäivänä. Onkin hyvä 
kysyä, että jos tämä ei ole poliitikkojen 
tehtävä, niin mikä sitten on?

Professori Saari avaa kirjassaan suo-
malaisen köyhyyden maailman silmiem-
me eteen. Vaikka kirjan alkupuoli on hie-
man raskasta käsitteellistämistä ja luovaa 
kuvioiden käyttöä, niin jopa ekonomisti 
pystyy keskittymään köyhyyttä koskeviin 
faktoihin. Kirjan parasta antia ovat lyhyet 
haastattelut, jotka saattavat saada meistä 
sen kyynisimmänkin pysähtymään - edes 
hetkeksi. Kirjassa esitellään myös köy-
hyystutkimuksen tilastollisia tuloksia, 
joita toivoisi tehtävän Suomessa enem-
mänkin. 

Teoksessa esiintyy suuri kysymys yk-
silön vastuusta; mikä lopulta määrittää 
sen, miten yhteiskunnan ja etenkin hy-
vinvoivien pitäisi reagoida huono-osai-
suuteen? Miten pitkälle olemme valmiita 
auttamaan yksilöä, joka tekee itse tois-
tuvasti vääriä valintoja? Onko olemassa 
joitakin tiettyjä elämän perusasioita, 
kuten lämmin ja turvallinen asunto, jot-
ka meidän täytyy taata yksilölle hänen 
omista valinnoistaan riippumatta? Entä 
jos yksilön huonot valinnat ovatkin huo-
no-osaisuuden seurausta tai yhteensattu-
mien summia, joihin yksilö ei ole voinut 
itse vaikuttaa? Professori Saari ei väitä 
tietävänsä vastauksia kaikkiin näihin 
kysymyksiin, mutta hän yrittää herättää 
meitä pohtimaan sen tietopohjan oikeel-
lisuutta, johon perustamme vallitsevat 

arvokäsityksemme huono-osaisuudesta.  
Kirja ei tarjoa selvää politiikkasuosi-

tuksien listaa, mutta tekstin perusteella 
sen voisi kuvitella olevan seuraavan-
lainen. Asunto ja turvallisuuden tunne 
kodin pysyvyydestä on ihmiselle hyvin 
tärkeä asia, sillä ilman paikkaa levätä 
(fyysisesti ja henkisesti) on mahdotonta 
pysyä toimintakykyisenä. Ensimmäinen 
politiikkasuositus olisikin lisätä koh-
tuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää 
kasvukeskuksissa. Asuntopula on kiistä-
mätön tosiasia, johon voidaan vaikuttaa 
politiikkapäätöksillä suhteellisen nope-
asti. 

Huono-osaisuus myös kasaantuu har-
vojen kannettavaksi, ja se on vaikeasti 
hoidettavissa koko väestöä koskevilla 
toimenpiteillä. Toinen politiikkasuositus 
voisi esittää resursseja toimenpiteisiin, 
joilla estettäisiin vakavaan köyhyyteen 
tippuminen sekä kuntoutettaisiin jo 
tippuneita takaisin normaalielämään. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa huono-
osaisen henkilökohtaista ohjausta, sillä 
monet elämän perusasiat, kuten pyykin-
pesukoneen käyttö, voivat olla vaikeita 
asioita epätoivoiselle ihmiselle. Kolmas 
politiikkasuositus saattaisi ehdottaa 
köyhyyden tilastoinnin kehittämistä ja 
köyhyyden tutkimukseen osoitettujen 
määrärahojen kasvattamista. 

Huono-osaisuudesta ei tiedetä tar-
peeksi, vaikkakin tämä teos on askel oike-
aan suuntaan. Kirja antaa myös lukijalle 
toivoa, että politiikalla voidaan tehdä toi-
menpiteitä, joilla on aidosti positiivinen 
vaikutus huono-osaisten hyvinvointiin. 
Asunnottomuuden vähentämisohjelma 
(PAAVO) onnistui, mutta se vaati vah-
vaa sitoutumista ja monen ministeriön 
saumatonta yhteistyötä. Viimeinen poli-
tiikkasuositus voisikin olla toive laajasta 
yhteistyöstä, sillä täten vaikeisiin asioi-
hin saadaan toimivia ratkaisuja. Kirja on 
vahva lukusuositus Pitkänsillan molem-
mille puolille.


