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PÄÄKIRJOITUS 

SuomalaiSten velkaantuminen ja velkaongelmat 

ovat liSääntyneet huolestuttavasti. 1990-luvun laman 
aikaan Takuusäätiön toiminta aloitettiin. Pääasia tuol-
loin oli takaustoiminta, joka tutkimusten mukaan edel-
leen helpottaa velkaantumisen sosiaalisia ja psyykkisiä 
seurauksia. Vuosien mittaan Takuusäätiön toiminta on 
monipuolistunut. Painopisteenä on velkaantumisen 
ehkäisy ja vaikuttaminen mm. lainoitus- ja perintäjär-
jestelmiin.  

velkaantumiSen SeuraukSet ovat moninaiSet.  
Velkaantuminen aiheuttaa taloudellista kuormittumis-
ta, kun velkojen vuoksi käytettävissä on vähemmän 
rahaa päivittäisen elämän menoihin. Luottohäiriö-
merkinnän vuoksi on vaikea saada esimerkiksi vuokra- 
asuntoa ja se voi vaikuttaa myös työllistymiseen ja 
harrastusmahdollisuuksiin. Velkaantuminen aiheuttaa 
sosiaalista kuormittumista, leimaantumista ja stigmaa. 
Velkaantumista hävetään ja se aiheuttaa lähipiirissä 
usein ristiriitoja ja voi johtaa eroihin. 

velkaantuneet uSein eriStäytyvät tai eriStetään,  
koska mahdollisuudet osallistua samalla tavalla kuin 
ystävät ja sukulaiset ovat taloudellisen niukkuuden 
vuoksi vähäiset. Stigma ehkäisee avun hakemista ja 
vaikeuksien puheeksi ottamista.  Velkaantuminen ai-
heuttaa psyykkistä kuormitusta: epäonnistumisen ko-
kemusta, stressiä, toivottomuutta, pelkoja, masennusta 
ja ahdistusta. Velkaantuminen kietoutuu vahvasti mie-

len hyvinvointiin ja mielenterveyteen.  Velkaantuminen 
yhdistyy myös stressin ja toivottomuuden ja häpeän 
kautta itsemurhakuolleisuuteen.

velan laatu vaikuttaa velkaantumisen seurauksiin. 
Tutkimusten mukaan vakuudettomat luotot ovat omi-
aan aiheuttamaan enemmän häpeää ja stressiä kuin 
esim. asuntoluotot. Vanhempien velkaantumisen on to-
dettu esim. USA:ssa vaikuttavan lasten ja nuorten mie-
lenterveyteen jopa pitkäkestoisesti.

inhimilliSten ratkaiSujen löytyminen velkaantu-
misongelmiin on myös kansanterveyden näkökulmasta 
välttämätöntä. Tulee rajoittaa epäedullisten lainatuot-
teiden tarjontaa ja markkinointia erityisesti haavoit-
tuville ryhmille esim. mielenterveys- ja peliongelmista 
kärsiville. Lainantarjoajien tulee kantaa vastuuta toi-
mintansa seurauksista. Mielenterveyspalveluissa tarvi-
taan tietoa ja osaamista velkaantumisesta ja velkaantu-
minen tulee ottaa puheeksi mielenterveyspalveluissa. 
Toisaalta myös velkaongelmia käsittelevissä palveluissa 
tarvitaan mielenterveysosaamista. 

takuuSäätiö on tehnyt tulokSekaSta työtä velkaan-
tumisongelman ehkäisemiseksi. Sitä työtä jatketaan 
vaikuttamisena eri verkostoissa sekä tarjoamalla yksi-
löille tietoa ja tukea ongelmien ehkäisemiseen sekä vel-
kaantumisen hoitamiseen ja tekijöille tietoa ja osaami-
sen vahvistamista. 

outi ruishalme
puheenjohtaja, Takuusäätiö

kriisitoimintojen johtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Velkaantuminen on 
riski kansanterveydelle
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T örmäsin jokin aika sitten radioaalloilla vanhaan 
suomalaiseen sanontaan, jonka mukaan silloin 
kun ihmisellä on asiat oikein hyvin, ”velatkin 

tuntuvat saatavilta”. Sanonta on tuttu jo omasta lap-
suudestani. Pankissa koko työuransa työskennellyt äi-
tinikin kehotti välttämään velanottoa kaikin keinoin. 
Neuvo oli hänen mielestään ainoa oikea, koska hän oli 
työuransa aikana nähnyt niin monta ikävää tilannetta, 
joissa maksukykyyn huonosti suhteutettu velkamäärä 
tai elämäntilanteen muutoksen myötä muuttunut mak-
sukyky oli johtanut taloudelliseen katastrofiin. 

Sanonnan mukaan velanotossa ja lainaamisessa 
tuntuu siis olevan jo lähtökohtaisesti jotakin negatiivis-
ta. Olisiko niin, että suomalaisessa yhteiskunnassa vel-
ka on totuttu näkemään mieluummin rasitteena kuin 
mahdollisuutena?  

VELKA EI OLE AINA ONGELMA
Velkaan ja velanottoon liittyy lähtökohtaisesti valta- 
asetelma. Lainatessaan rahaa toiselta, ihminen tulee 
luovuttaneeksi, talouteensa osittain kohdistuvan, mää-
räysvallan lainanantajalle. Toki reilussa velkasuhteessa 
määräysvaltaa ei tarvitse juuri käyttää, mikäli velanot-
taja suoriutuu hänelle asetetuista velvoitteista sopi-
muksen mukaan. 

Valta-asetelma ei siis juuri näy, mikäli kaikki menee 
hyvin ja molemmat osapuolet toimivat sovitusti. Mutta 
valitettavasti asiat eivät aina mene niin kuin toivoisi. 
Silloin saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa kyky nou-
dattaa tehtyä sopimusta ja suoriutua maksuvelvoitteis-
ta häiriintyy ja uhkaa tilanne, jossa velat muuttuvatkin 
ongelmiksi. Välillä nämä johtuvat osapuolista itsestään, 
välillä olosuhteista, välillä osaamattomuudesta, välillä 
tunteista, välillä ymmärtämättömyydestä, välillä tarkoi-

Häpeälliset 
talousongelmat?

juha a. pantzar
toimitusjohtaja

Takuusäätiö
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tuksellisesta ymmärryksen tai harkintakyvyn hämärtä-
misestä ja ties mistä. 

Velka ei tosiaankaan ole aina ongelma, vaikka sel-
laisena se saatetaan jopa lähtökohtaisesti nähdä. On-
gelmalähtöisyys tuntuu kuitenkin kuvaavan koko velka-
keskustelua niin perustavalla tavalla, että velka-termiä 
käytetään myös synonyymina velkaongelmalle. Esi-
merkiksi velkaneuvonnan ammattilainen taitaa useim-
miten kuitenkin olla lähinnä velkaongelmaneuvonnan 
ammattilainen. 

KENEN TULISI HÄVETÄ?
Ongelmakeskeinen lähestymistapa on omiaan korosta-
maan myös asioiden häpeäulottuvuutta. Velkaongelmat 
koetaan häpeällisiksi, koska niiden on perinteisesti ha-
luttu nähdä johtuvan ennen kaikkea velallisen omasta 
toiminnasta. Näin varmaan joskus onkin, mutta luotto-
yhteiskunnan kehittymisen ja kulutuskeskeisyyden li-
sääntymisen myötä, syiden ja seurausten välinen yhteys 
on hämärtynyt paljon. Rahoituksesta ja maksamisesta 
on tullut valtava yritystoiminnan alue, jossa on mah-
dollisuus tehdä nopeasti suuria voittoja. Ja aina kun 
kyse on laajasta ja tuottoisasta liiketoiminnasta, mah-
tuu mukaan myös toimijoita, jotka haluavat hyötyä ti-
lanteesta muita nopeammin ja enemmän. Tällöin myös 
reilun pelin säännöt saattavat hämärtyä ja on aiheellista 
tarkastella uudelleen sitä, kenen pitäisikään kantaa hä-
peää velkaongelmien määrästä.

Vai pitääkö ylipäänsä kenenkään tuntea häpeää vel-
kaongelmista? Kysymyshän on tilanteesta, jossa häpeä 
ei auta yhtään mitään. Ongelmalliseen tilanteeseen ol-
laan usein enemmän tai vähemmän jouduttu. On tehty 
investointi, johon liittyy aina molemminpuolinen riski. 
Ja sitten riski on todentunut. Joko olosuhteissa tapah-
tuneiden muutosten vuoksi tai vaikka jommankumman 
osapuolen virheellisen arvion takia. Velkaongelmatilan-
teessa molempien osapuolten ottama tietoinen riski 

todentuu ja ollaan tilanteessa, johon kaikkien etu oli-
si löytää mahdollisimman nopeasti ratkaisu ja päästä 
eteenpäin. 

Valitettavasti ratkaisuja on tarjolla kovin vähän ja 
monet niistä ovat hyvin raskaita. Kaiken lisäksi monet 
ratkaisut ovat sellaisia, jotka tuntuvat enemmän ran-
gaistukselta kuin ratkaisulta. Ne itsessään onnistuvat 
usein myös luomaan häpeää tilanteessa, jossa järkevin-
tä olisi tosiaankin hakea kaikkien osapuolten kannalta 
vähiten huonoa ratkaisua. Ja osapuolia on tässä yhtey-
dessä luotonmyöntäjän ja velallisen lisäksi vielä kol-
maskin, yhteiskunta. Yhteiskunnan kannalta ei ole jär-
kevää, että investointeja rohkeasti tehneet ihmiset ovat 
vuosikausia ulosotossa, velkajärjestelyssä tai muutoin 
vain maksukyvyttöminä. Yhteiskunnalle olisi parempi, 
että ihmiset päätyisivät mahdollisimman nopeasti ta-
vallisiksi kuluttajiksi ja veronmaksajiksi, jotka tekevät 
myös uusia investointeja. 

TIETO VÄHENTÄÄ HÄPEÄÄ
Yksi avain kaiken talouteen ja ongelmavelkaan liittyvän 
häpeän vähentämisessä on tieto ja sen nykyistä parempi 
hyödyntäminen. Luoton ottajaa pitäisi auttaa kaikissa 
tilanteissa näkemään ja ymmärtämään nykyistä parem-
min oma maksukyky ja luotonottoon liittyvät riskit. 
Luotonantajan pitäisi taas pystyä perustamaan luot-
topäätöksensä puhtaasti tositiedon pohjalle rakennet-
tuun visioon asiakkaan maksukyvystä ja kantamaan sen 
pohjalta luotonantoon liittyvät riskit. Ja yhteiskunnan 
pitäisi taas tietää nykyistä paremmin, mihin markkinat 
kehittyvät, millaisia taloudenhallinnan ja ongelmanrat-
kaisun keinoja kulloinkin tarvitaan ja millainen talou-
dellinen toiminta on meidän kaikkien parhaaksi.

Ihan oma juttunsa ovat sitten kaikki ne tunteet, joita 
taloudelliseen toimintaan liittyy. Mutta investoinneista 
ja ongelmanratkaisusta aiheutunutta häpeän tunnetta 
siellä ei tarvita.

Yhteiskunnan kannalta ei ole 

järkevää, että investointeja 

rohkeasti tehneet ihmiset ovat

vuosikausia ulosotossa, 

velkajärjestelyssä tai muutoin 

vain maksukyvyttöminä.
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Rahavaikeuksissa 
olevien leimaaminen 

heitä auttavien 
ammattilaisten silmin

A rvokkaista vastauksista tuli oivaltavasti esiin 
kattava kirjo erilaisia näkökulmia. Tuomme 
tässä esiin vain erilaisia näkökulmia leimaa-
misesta, emme prosentteja tai muuta dataa. 

Tarkoituksenamme ei ollut tehdä tutkimusta.

 
Vastaajat toivat esiin muiden ammattilaisten suhtau-
tumisessa asiakkaisiin syyllistämistä ja kyvyttömyyttä 
nähdä ihmisten rahavaikeuksien taakse. He tunnistivat 
käytöksen taustalla myös turhautumista ja epäluotta-
musta.

Syyllistäminen
Ammattilaisten leimaavassa suhtautumisessa on tyypil-
listä, että rahavaikeudet mielletään itse aiheutettuina. 
Eräs vastaaja toteaa tällaisen käsityksen olevan läsnä 
laajasti eri aloilla. Hän kertoo kuulleensa ammattilaisil-
ta myös jälkiviisasta kommentointia ja mieltää sen aika 
tarpeettomana ja hyödyttömänä. 

Kysyimme ammattilaisilta:
• Miten he ovat havainneet ammattilaisten 

suhtautuvan rahavaikeuksissa olevia ihmisiä 
kohtaan?

• Onko heidän lähipiirinsä suhtautunut 
negatiivisesti heidän omaa työtään kohtaan?

Halusimme Takuusäätiössä kuulla ammattilaisten kokemuksia ja havaintoja  

rahavaikeuksissa olevien ihmisten leimaamisesta. Lähetimme sidos-

ryhmillemme kyselyn kesäkuussa 2020. Saimme yhteensä 15 kunnan ja 

järjestön sosiaalialan ammattilaisen vastausta ja pari muulta alalta. 

mira aarnihuhta
teologian kandidaatti, korkeakouluharjoittelija Takuusäätiössä touko-kesäkuussa 2020
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Kyllä, rahavaikeudet koetaan itseaiheutetuksi.

Kyllä, näkyy eri aloilla; pankissa, sosiaalialalla, vuok-
ranantajien keskuudessa, perintäneuvottelijoiden pal-
veluissa. Syyttelyä ja tarpeettomia kommentteja siitä, 
kuinka asia olisi pitänyt hoitaa, vaikka jälkikäteen ti-
lannetta ei voi muuttaa ja henkilöllä ei ole todellisuu-
dessa ollut minkäänlaisia resursseja hoitaa asiaa siten, 
kuin ideaalitilanteessa sen hoitaisi.

Ammattilaiset ovat kuulleet asiakkaidensa kertovan 
myös pankkitoimihenkilöiden ja velkaneuvojien syyllis-
tävästä ja ylimielisestä asennoitumisesta.

Jotkut asiakkaat ovat kertoneet talous- ja velkaneuvojan 
tai pankkitoimihenkilön syyllistäneen heitä.

Asiakkailta tulee negatiivista palautetta pankeista ja 
velkaneuvonnasta. Näyttäytyy lähinnä ylimielisyytenä 
tai asenteena ”itsehän olet asiasi sotkenut” tyyppisenä 
käytöksenä.

Syyllistämiseen liitetään myös ajatus siitä, että väärin 
toimineen asiakkaan on oikeudenmukaista kärsiä ran-
gaistus. Erään vastaajan mukaan ongelmallisinta tässä 
on se, että varsinainen neuvonta on voinut jäädä lähes 
olemattomaksi. Vaikka rahavaikeuksiin joutuminen oli-
sikin pääosin seurausta asiakkaan omasta toiminnasta, 
ei syyllistäminen ja rangaistusten asettaminen ainakaan 
ainoana auttamiskeinona ole kovinkaan kauaskantoi-
nen tapa saada muutosta aikaan. Monesti asiakkaat tar-
vitsevat paljon tukea ja juuri heidän tilanteensa kannal-
ta oikeanlaista neuvontaa ammattilaisilta. 

Ei käsitetä, miten paljon muutostyö vaatii tukea. Täy-
sin lamaantunutta henkilöä vastuuttamalla tilanteet 
uusiutuvat ja henkilöä syyllistetään siitä, ettei hän ole 
korjannut tilannettaan. Henkilölle ei tarjota oikeaa 
neuvontaa, vaan esimerkiksi uusiutuvissa vuokravel-
katilanteissa annetaan tilanteen edetä häätöön, jotta 
henkilö ”oppisi”. Tämä koskee kokemusteni mukaan 
aikuis- ja perhesosiaalityötä. Toinen ääripää on lopu-
ton ymmärtäminen, joka on omalla tavallaan myös 
haitallista, sillä henkilölle jää käsitys, ettei hän voi omil-
la toimillaan vaikuttaa tilanteeseensa ja saada tukea. 
Neuvoja ei myöskään osata sovittaa tilanteisiin. Monet 
pienituloiset ovat mestareita vähällä pärjäämisessä jol-
loin ”laske paljonko sinulla menee rahaa noutokahvei-
hin” on täysin todellisuudelle vieras ja alentava suhtau-
tuminen.

 
Asiakkaan tilanteen pintapuolinen tarkastelu
Vastaajien mielestä asiakkaan tilannetta katsottiin 
liian kapeasti. Eräs vastaaja kiteytti sen näin: ”Ei halu-
ta nähdä ongelmia rahavaikeuksien takana.” Asiakkaan 

todellisia taustasyitä maksukyvyttömyydelle ei pysäh-
dytä pohtimaan, vaan hänet voidaan leimata hyvinkin 
herkästi maksukyvyttömäksi. Toinen vastaaja sanoi, 
että olisi hyvä tiedostaa ympäristön vaikutukset, vaikka 
alttius niille onkin yksilökohtaista. Joskus voi myös olla 
kysymys vain epäonnesta. 

Velkaantuneet jaetaan niihin, joilla on ymmärrettävä 
syy velkaantumiseen ja niihin, joilla se on täysin oma 
syy. Minusta tässä on taustalla ajatelmattomuus ja ym-
märtämättömyys. Rajanveto on mielivaltaista, koska 
kuka voi tietää kaiken toisen elämästä? Jos on skitsofre-
niadiagnoosi, ylivelkaantuminen on hyväksyttävää. Jos 
ei ole diagnoosia, eikä ole saanut apua mistään tai ei edes 
tunnista oman käyttäytymisensä syitä on velkaantunut 
omasta syystään. Millainen ihmiskuva arvostelijalla on? 
Kuuluuko siihen lainkaan käsitystä siitä, että ihminen 
on sosiaalinen eläin, mainosten manipuloitavissa ja vii-
teryhmänsä vietävissä. Kaikki me olemme sitä jossain 
määrin. Joillakin se on vahvempaa vai heillä on huonoa 
tuuria. He ostavat velalla osakkeita menestymisen toi-
vossa, toisten mallin innoittamina ja sitten tulee lama. 

Turhautuminen ja epäluottamus
Joidenkin ammattilaisten ymmärrettiin turhautuneen 
asiakkaisiinsa. Asiakas on esimerkiksi epäonnistunut 
ohjeiden seuraamisessa tai niihin sitoutumisessa. Asi-
akkaiden on myös ajateltu olevan jollakin tavalla laskel-

Velkaantuneet 

jaetaan niihin, 

joilla on 

ymmärrettävä syy 

velkaantumiseen 

ja niihin, 

joilla se on 

täysin oma syy.
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moivia. Heidän on mielletty toimineen tahallisesti oh-
jeiden vastaisesti esimerkiksi saadakseen lisää etuuksia. 

Koulutan ammattilaisia. Turhautuminen, kyynisty-
minen ja väsyminen näkyvät. Oletetaan, että auttajan 
antamat ohjeet menevät sellaisenaan toteutukseen. Kun 
asiakas ”mokaa”, ammattilainen turhautuu. Lisäksi 
helposti syntyy näkemys, että asiakkaat tahallaan sotke-
vat asioitaan, eivät kuule ohjeita ja pyytävät aina lisää 
(rahaa, etuisuuksia yms).

Vastaajat tulkitsivat joidenkin ammattilaisten suhtau-
tuvan varauksella ja epäluottamuksella asiakkaidensa 
lupauksiin ja kykyyn muuttaa tapojaan. Aiempi epäon-
nistuminen velkajärjestelyssä tai toistuvat epäonnis-
tumiset esimerkiksi vuokranmaksussa ovat syitä sille, 
miksi asiakkaat ovat näyttäytyneet ammattilaisille epä-
luotettavina. Myös asiakkaan kykyä oppia virheistään 
saatettiin kyseenalaistaa. 

Lähinnä jos asukas, jolla on toistuvasti vuokrarästejä, 
ja joka on luvannut maksaa maksusuunnitelman mu-
kaan, mutta ei ole pysynyt suunnitelmassa. Ja jos tällai-
nen toistuu useasti, on vuokravalvonnan asenne se, ettei 
tämän asiakkaan suunnitelmiin voi luottaa.
Ei uskota, että velallinen olisi voinut oppia jotakin, esim. 
aiemmin epäonnistuneesta velkajärjestelystä. Koska on 

velkaantunut uudelleen. Ei yritetä ymmärtää velkaan-
tumisen taustalla olevia oikeita asioita. Joissain pan-
keissa ajatellaan, ettei velallinen ole luotettava, jos hä-
nellä on voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.

Rahavaikeuksien uusiutuminen on aiheuttanut nega-
tiivista suhtautumista ja syyllistämistä. Kummastusta 
ovat aiheuttaneet myös ammattilaisten omat rahavai-
keudet.

Ajatellaan, että rahavaikeudet ovat omaa syytä - itse on 
asiansa sotkenut. Jos myös kertaalleen saanut asiansa 
järjestettyä ja joutunut uusiin rahavaikeuksiin, suhtau-
dutaan penseästi - olisi pitänyt tietää paremmin. Saate-
taan myös ihmetellä, miten kirjanpitäjällä, luotonvalvo-
jalla tai pankkitoimihenkilöllä on rahavaikeuksia.

 
ENTÄ MITEN LÄHIPIIRI SUHTAUTUU 
RAHAVAIKEUKSISSA OLEVIEN AUTTAMISEEN?
Puolet kysymykseen vastanneista ei kokenut lähipiirin 
suhtautuvan kielteisesti tai väheksyvästi heidän amma-
tinvalintaansa tai työpaikkaansa kohtaan. Yksi vastaaja 
kertoi myös olevansa siitä hieman yllättynyt. Toinen 
kuvaa lähipiirinsä olevan ylpeä hänen työstään.

Ei ole. Ehkä osin yllätykseksenikin. Mutta minut onkin 
nähty sosiaalialan työntekijäksi kautta aikuisiän ja aja-
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teltu, että minun hommani on auttaa hankaliin tilantei-
siin johtuneita ihmisiä ja muut hoitavat moralisoinnin.

Lähipiirini on ylpeä tekemästäni työstä. Joskin jotkut 
parempituloiset eivät ole uskoa, minkälaisissa tilanteis-
sa ihmiset saattavat olla.

 
Työn merkityksellisyyden kyseenalaistaminen
Toisella puolella vastaajista on kokemusta ennakkoluu-
loista ja vähemmän kannustavista asenteista. Joillakin 
on kokemusta työnsä tärkeyden ja merkityksellisyyden 
kyseenalaistamista. Yksi vastaaja kertoo muiden pää-
osin olevan kiinnostuneita hänen työstään, mutta hän 
on myös ajoittain kohdannut kyseenalaistusta sopi-
vuudestaan sosiaalialalle. Hänen ammatinvalintansa on 
myös ohjannut joidenkin käsityksiä hänestä ihmisenä. 
Silti hän itse kertoo arvostavansa ammattiaan ja pysty-
vänsä olemaan välittämättä negatiivisista kommenteista. 

Joskus on saanut kuulla, että siellä niitä raukkoja autat 
eikö parempaa työtä löytyisi.

Ehkä lähinnä ihmettelyä siitä, että koen työni mielen-
kiintoiseksi ja olen edelleen innostunut aihepiiristä.

Kyllä toisinaan, jotkut suhtautuvat negatiivisesti ”ai 
toi on joku sosiaalitantta hyi!” Toisinaan jotkut jopa 
tuntuvat kyseenalaistavan soveltuvuuttani tehtävään ja 
alalle, mutta he saavat kyllä pitää ajatuksensa ja mie-
lipiteensä ihan rauhassa. Yleensä ihmisiä kiinnostaa ja 
kyselevät työstäni kiinnostuneena, kun eivät tiedä. Teen 
työtä tosiaan sosiaalityössä ja toisinaan vähätellään 
työn tärkeyttä taikka mollataan, miksi teet työtä, kun 
siitä maksetaan niin huonosti vrt. sen kuormittavuus. 
Lähtökohtaisesti voi olla ihmisellä asenne ”ai toi on so-
siaalitantta” ja vedetään automaattisesti johtopäätök-

siä minusta ihmisenä. Tämä työ toisaalta myös antaa 
paljon, ne onnistumiset kantaa pitkälle ja auttamistyö 
on mahtavaa. Siksi teen tätä. Pidän työstäni.

 
Mielipiteettömyydestä vahvoihin mielipiteisiin
Joissakin vastauksissa vastaajat kuvaavat, ettei heidän 
lähipiirinsä juurikaan osoita kiinnostusta heidän teke-
määnsä työtä kohtaan. 

Niillä, joilla ei ole käsitystä, miten monipulista ja tär-
keää työtä häätöjen ennaltaehkäisy ja ihmisten tuke-
minen haastavissa maksu/muissa asumisen tilanteissa 
on. Onneksi vain hyvin harvalla lähipiirissäni olema-
ton kiinnostus työtäni kohtaan, aivan kuin en tekisi 
minkäänlaista työtä, josta voi keskustella, sivuuttaa jos 
puhe kääntyy työhöni.

Edellisen vastapainona on joukko vastauksia, joissa 
kerrotaan lähipiirillä olevan hyvinkin paljon mielipi-
teitä heidän tekemäänsä työhön liittyen. Mielipiteisiin 
sisältyy vastanneiden mukaan rahavaikeuksissa olevien 
turhan mustavalkoista syyttelyä ja heidän toimintansa 
tuomitsemista. Tällaisten virheellisten käsitysten kor-
jaaminen on tuntunut vastaajista monesti uuvuttavalta.  

Kaikilla on kovasti mielipiteitä aiheesta ja välillä tun-
tuu, että ihmisten talousvaikeuksia vähätellään ja nii-
den syitä heitellään ihan mutu-tuntumalla. Ei jaksaisi 
aina olla korjaamassa käsityksiä.

Toisinaan esimerkiksi ajatellaan, että palveluita käyttä-
vät ovat laiskoja / systeemin hyväksikäyttäjiä, ja kaik-
kien tulisi pärjätä omillaan ja tienata isoja summia 
huolimatta siitä, mitkä lähtökohdat ovat. Tämä vaatii 
itseltä kärsivällisyyttä ja jaksamista oikaista outoja har-
haluuloja.

Saatetaan ihmetellä, 

miten kirjanpitäjällä, 

luotonvalvojalla tai 

pankkitoimihenkilöllä 

on rahavaikeuksia.
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ella niini
kehittämissuunnittelija
Mun talous -toiminta 

M un talous -toiminta järjestää nuorten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille Talouden-
hallinnan ensiapukoulutuksia. Erään osal-

listujan sanat ovat jääneet mieleen. ”Kun nuori tulee 
puhumaan ja laittaa perässään työhuoneen oven kiinni, 
tietää että nyt on kyse rahasta.” Tämä kuvaa hyvin sitä 
häpeää, joka raha-asioihin monesti liittyy. Keskustelut 
rahavaikeuksista käydään suljettujen ovien takana – jos 
sielläkään.

Häpeä on normaali ihmisyyteen kuuluva tunne. Sen 
tunteminen on tärkeää, sillä se saa meidät miettimään 
tekojamme etukäteen ja harkitsemaan toimintaamme. 
Toisaalta liiallisesta häpeästä voi tulla myös elämää 
haittaava kahle. Jos häpeä on jatkuvaa, se leimaa kaiken 
ihmisen toiminnan elämässä, oli hänellä syytä häpeän 
tuntemiseen tai ei. Yliopistotutkija Karoliina Majamaa 
on haastatellut nuoria ja kirjoittanut siitä, kuinka talou-
dellisista vaikeuksista puhuminen voidaan kokea erit-
täin häpeälliseksi. Eräs nuori kuvasi tilannettaan: ”Kun 
yksin asui siellä pikku yksiössä ja laskuja vaan puski, kyllä 
oli se kuule kauhea häpeä kertoa yhtään kelleen mitään.”

PIILOUTUMINEN ONGELMILTA ON HELPOMPAA KUIN 
NIIDEN SELVITTÄMINEN
Häpeä liittyy ihmisen koko minäkuvaan. Se on myös 
yhteydessä yhteisön paheksuntaan tai ainakin ihmisen 
oletukseen siitä. Usein häpeää kuvataan kasvojen me-
nettämisenä. Häpeän kokemisessa on siis olennaista 
ajatus siitä, miltä näyttää muiden silmissä.

Aivot reagoivat vahvaan häpeään samalla tavoin 
kuin silloin, kun ihminen on fyysisen hyökkäyksen koh-
teena. Häpeä laukaisee ”taistele, jäädy tai pakene” -reak-
tion samalla tavoin kuin yllättävä fyysinen hyökkäyskin. 
Häpeä kannustaa meitä salailemaan asioita itseltämme 
silloin, kun asioita on vaikea kohdata. Lasku, jota ei ole 
varaa maksaa, työnnetään avaamattomassa kuoressa 
kaapin perälle. Omaa häpeän tunnetta voidaan purkaa 
myös muihin. Hyökkäys on paras puolustus.

EMPATIA ON MERKITTÄVÄ (TYÖ)ELÄMÄN TAITO
Häpeään perehtyneen yhdysvaltalaisen professorin 
Brené Brownin mukaan tärkeintä jatkuvasta häpeästä 
irti pääsemisessä on puhua häpeästä ja sen syystä − eli 
toimia häpeää vastaan. Kun luomme kaikki yhdessä 
avoimempaa rahasta puhumisen kulttuuria, torjumme 
häpeää ja ennalta ehkäisemme hankalien rahavaikeuk-
sien syntymistä.

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa on kirjoittanut 
häpeästä. Hän uskoo häpeän vastavoiman yhteiskun-
nassamme olevan empatia. Empatian avulla ihmiset 
voivat auttaa toisiaan nousemaan häpeästä. Jokaisen 
onkin syytä kehittää empatiataitojaan. Myös kaikilla 
rahavaikeuksiin ajautuneita ihmisiä kohtaavilla ammat-
tilaisilla kyky empatiaan on ratkaisevaa. Vaikeat lähtö-
kohdat, nuorena tehdyt väärät valinnat, sairastuminen, 
työttömyys, avioero… kuka tahansa voi joutua rahavai-
keuksiin. Empatiataidot auttavat näkemään kokonai-
suuden pelkän kapean näkökulman sijaan. 

Empatia poistaa 
rahavaikeuksiin liittyvää häpeää
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teemu hälli
diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, Turun ja Kaarinan seurakunta 

K eisarin virkamiehet pyysivät aikanaan Rooman 
seurakunnan taloudenhoitaja Laurentiusta 
maksamaan rikkaaksi kuvitellusta seurakun-

nan kassasta veroa. He vaativat osansa kirkon aarteis-
ta. Seurakunnan kassa oli kuitenkin täysin tyhjä, kun 
rahoilla oli ostettu ruokaa köyhille. Laurentius ei kui-
tenkaan halunnut palata virkamiesten luo tyhjin käsin. 
Hän keräsi Rooman kaduilta mukaan-
sa kerjäläisiä ja sairaita ja marssi se-
kalaisen seurakuntansa kanssa virka-
miesten eteen. Virkamiesten edessä 
hän viittasi ihmisiin ja totesi ”Köyhät 
ovat kirkon aarre.”

Kirkon auttamistyö, diakonia, on 
toiminut köyhyyden keskellä yli 2000 
vuoden ajan. Tälläkin hetkellä diako-
nia kohtaa Suomessa ja maailmalla 
köyhiä ruokajonoissa, erilaisissa ryh-
missä ja vastaanotoilla. Kirkko voisi 
varmasti elää ilman tätä köyhien aar-
rettaan, jos köyhyys saataisiin maail-
masta katoamaan. Mutta niin kauan 
kuin köyhyyttä on, kirkko on kutsuttu 
poistamaan sitä. 

Diakonian keskeinen oivallus on se, että kukaan ei 
ole vain köyhä. Sen sijaan, että kohtaamme köyhän, 
kohtaamme ihmisen. Tuo ihminen on jonkun lapsi, 
ehkä sisko tai veli, äiti tai isä. Jostakin kotoisin oleva ih-
minen, jolla on oma tarinansa kerrottavana. Kristillisen 
maailmankatsomuksen mukaan hän on myös Jumalan 
luoma mittaamattoman arvokas ja ainutlaatuinen yksi-

Rahattomuus tai valinnat 
eivät määritä ihmisen 
elämänkokonaisuutta

lö. Köyhän kohdalla osa tätä äärettömän rikasta ihmis-
elämän kokonaisuutta on se, että hänellä ei juuri sillä 
hetkellä ole paljon rahaa. Varallisuuden määrä ei määri-
tä ihmistä ja hänen arvoaan. 

Myöskään elämän varrelle sattuneet oikeat ja väärät 
valinnat eivät määritä ihmisen tärkeyttä. Kristillinen 
ihmiskuva perustuu varsin realistiselle käsitykselle ih-

misen kykyyn toimia aina oikein. Raa-
matussa todetaan: ”En edes ymmärrä, 
mitä teen: en tee sitä, mitä tahdon, 
vaan sitä, mitä vihaan. En tee sitä 
hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, 
mitä en tahdo.” (Room. 7.). Lutherin 
sanoin jokainen meistä on yhtä aikaa 
syntinen ja vanhurskas, kykenevä hy-
vään ja pahaan. Rajalinja hyvien ja 
huonojen välillä ei kulje köyhien ja hy-
vin toimeentulevien tai luottotieton-
sa menettäneiden tai säilyttäneiden 
välillä. Raja kulkee jokaisen ihmisen 
sisällä päivittäisessä elämässä ja sen 
eteen tuomissa haasteissa ja valin-
noissa. 

Diakoniassa uskotaan uuteen 
mahdollisuuteen. Kristus voitti kuoleman ja tämän 
jälkeen kaikki on mahdollista. Leipäjonosta voi pääs-
tä eroon. Luottohäiriömerkintä ja ulosotto eivät ole 
elämän loppu. Ja vaikka ihmisen elämäntilanteessa ei 
tapahtuisikaan muutosta, se ei ole syy lopettaa kohtaa-
mista ja rinnalla kulkemista. 

Vaikka ihmisen 

elämäntilanteessa 

ei tapahtuisikaan 

muutosta, se ei ole 

syy lopettaa 

kohtaamista ja 

rinnalla kulkemista.
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ASIAKASTYÖTÄ 
SYYLLISTÄMÄTTÄ 
JA LEMPEÄLLÄ  
TAVALLA 
VAATIVASTI

H elsingin seurakuntien Raha-asianeuvonnas-
sa Rarissa ihmisiä opastetaan kasvokkain ra-
ha-asioissa. Neuvojat ovat vapaaehtoistyönte-

kijöitä. Taina Tonteri on yksi heistä. 

TOIVON ANTAMISTA REALISTISESTI
Asiakkaita Rarissa on laajasti nuorista eläkeläisiin, ker-
too Taina Tonteri. Usein tapaaminen alkaa niin, että 
asiakas saapuu avaamattoman kirjepinon kanssa. Ta-
paamisessa kirjeitä voidaan aukoa yhdessä ja kartoit-
taa, mitä velkoja asiakkaalla on, kuinka paljon ja mihin 
suuntiin. Lisäksi voidaan myös yhdessä kirjata ylös 
asiakkaan tuloja ja menoja. Yleensä asiakasta tavataan 
kahdesta viiteen kertaan.

Tonterin mukaan asiakkaalla voi monesti olla oman 
taloutensa kokonaistilanne kohtalaisen hukassa. Rarin 
ideana onkin tuoda talousasioita näkyväksi asiakkaalle. 
Ohjeistukseen on kirjoitettu, että raha-asianeuvonta 
on lempeällä tavalla vaativaa, eikä syyllistä. Asiakkaita 
tulee kuitenkin ohjata realistisesti. Toivon antaminen 
on tärkeää, mutta siinäkin pitää olla realistinen, sanoo 
Taina Tonteri.

ASIAKKAAT TULEVAT TAPAAMISEEN HÄPEÄN KANSSA
Taina Tonterista on selvää, että raha-asioihin liittyy pu-
humattomuus ja häpeä. Moni mainitsee, että on jättänyt 
kertomatta muille rahavaikeuksistaan. Häpeän tunteita 
on myös tavanomaista käyttää rivien välistä ilmenevänä 
selityksenä sille, miksi laskuja on avaamatta niin paljon. 

Asiakkaiden kertomuksiin muiden leimaavasta käy-
töksestä Tonteri ei ole työssään törmännyt. Hän kertoo 

itse välillä kehottaneensa asiakkaitaan miettimään, oli-
siko rahavaikeuksista hyvä kertoa vaikka jollekin hyvis-
sä väleissä olevalle läheiselle.

Etenkin vanhemmiltaan rahavaikeutensa salannei-
ta nuoria hän kannustaa harkitsemaan vanhemmilleen 
kertomista. Vastaanotto ei välttämättä aina ole niin 
paha kuin rahavaikeuksissa olevat pelkäävät. Asiakkaan 
kannustaminen turvautumaan luotettaviin läheisiin voi 
vahvistaa arjen tukiverkostoa ja voimaannuttaa asiakas-
ta omien rahavaikeuksiensa selvittämisessä.

ASIAKKAAN LEIMAAMATTOMUUS NÄKYY NEUVOJAN 
SUHTAUTUMISESSA
Tonterin mielestä asiakkaat ovat oikeastaan hyvin roh-
keita tullessaan kasvokkaisiin tapaamisiin kirjenippu-
jensa kanssa. Hän kertoo pitävänsä tällaista rohkeutta 
ihailtavana, koska tapaamisissa kuitenkin tulee väki-
sinkin näkyväksi se, ettei asioita ole hoidettu niin kuin 
pitää.

Leimaamisen välttämiseksi ammattilaisten on tär-
keää havainnoida omaa suhtautumistaan. Syyllistävä 
puhe tai käytös voi vähentää rahavaikeuksissa olevan 
uskoa ja motivaatiota selviytyä vaikeuksistaan etenkin, 
kun avun hakemiseen on jo ennestään iso kynnys.

Tonterin tapa ihailla asiakkaiden rohkeutta on hyvä 
esimerkki asiakasta arvostavasta suhtautumisesta. Ra-
rin ohjeistuksessa mainittu syyllistämisen välttely ja 
lempeä vaativuus vähentää leimaamista ja tukee toimi-
juutta. Ammattilaisen roolina on realistisen toivon ja 
tuen tarjoaja. 

mira aarnihuhta
teologian kandidaatti
korkeakouluharjoittelija Takuusäätiössä 
touko-kesäkuussa 2020
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TALOUDELLINEN TURVATTOMUUS 

JA ASUNNOTTOMUUS

– YKSILÖN VAI YHTEISKUNNAN HÄPEÄ? 

Yksi kaupungistumisen ja vuokramarkkinoiden kuumenemisen 

lieveilmiöistä on asuminen, joka haukkaa leijonanosan koti-

talouden tuloista. Heikko taloudellinen selviytymiskyky aiheuttaa 

vuokranmaksuvaikeuksia, asunnottomuutta, liikakansoitettuja 

asuntoja ja jatkuvaa muuttorumbaa. 
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RAHAVAIKEUDET VAARANTAVAT KENEN TAHANSA 
ASUMISEN 
Vaikka asunnottomuus ei ole ainoastaan seurausta yh-
teiskunnan resurssien epäoikeudenmukaisesta jakautu-
misesta, taloudellinen turva pienentää asunnottomuus-
riskiä merkittävästi. Asumisen epävarmuus kasvaa, jos 
riittävä tulotaso ja varallisuus eivät tuo puskuria. Sekä 
tulojen että varallisuuden erot ovat viime vuosikymme-
ninä olleet kasvussa Suomessa. 

Asunnottomuuden kirjavalla kentällä on köyhyyttä 
ja periytyvää eriarvoisuutta. Mutta elämä saattaa myös 
yllättää ikävillä käänteillä, jotka suistavat normaalin 
arjen raiteiltaan. Esimerkiksi koronaepidemia on sy-
sännyt asunnottomuuteen yrittäjinä tai matalapalkka- 
aloilla työskennelleitä ihmisiä. Taustasta riippumatta 
epävarma asumistilanne on todellinen kriisi. 

Asunnottomuuskokemukset ovat kyllästettyjä 
häpeällä ja syyllisyydentunteilla. Käsittelemättömät 
traumat, tuomitsevuus ja ulkoapäin tuotetut stigmat 
aiheuttavat häpeää. Asunnottomana ihmisellä on vä-
hemmän valinnanmahdollisuuksia vastata omiin tai 
muiden odotuksiin siitä, kuka ja miten haluaa tässä 
maailmassa olla olemassa.

Taloudellinen resilienssi ehkäisee asunnottomuu-
den pitkittymistä, eivätkä asunnottomuuskokemus ja 

Häpeätaakkaa ja stigmaa 

poistaa se, että suhtaudumme 

asunnottomuuteen elämän 

olosuhteena emmekä yhdistä 

sitä ihmisen persoonaan.

pauliina liukkonen
projektipäällikkö
Hima & Strada, Kalliolan setlementti ry

identiteetti todennäköisesti kietoudu yhteen. Mikäli 
asunnottomuus muuttuu hetkellisestä kriisitilanteesta 
vallitsevaksi kriisiolosuhteeksi, kuormittavuus ja häpeä 
saattavat saada ihmisen tuntemaan itsensä alempiarvoi-
seksi tai persoonaltaan jotenkin merkittävästi muista 
poikkeavaksi. Tällöin sosiaalinen häpeä ja erillisyyden 
kokemus voivat olla niin voimakkaita, ettei asunnoton 
ihminen koe kuuluvansa edes ihmiskuntaan, saati sitten 
yhteiskuntaan. 

ASUNNOTTOMUUDEN STIGMA PALJASTAA 
YMMÄRRYKSEN RAJALLISUUDEN
Asunnottomuuden stigma on merkki siitä, että meillä 
on rajallinen ymmärrys ja halu tarkastella asunnotto-
muutta eriarvoisuuden ilmentymänä ja yhteiskunnan 
rakenteellisena valuvikana. Sen sijaan asunnottomuus 
saatetaan tulkita henkilökohtaisena epäonnistumisena 
ja moraalisen löyhyyden seurauksena. 

Asumisen epävarmuus verottaa ihmisen fyysistä 
ja psyykkistä jaksamista, mutta häpeä voi estää tuen 
hakemisen. Häpeätaakkaa ja stigmaa poistaa se, että 
suhtaudumme asunnottomuuteen elämän olosuhteena 
emmekä yhdistä sitä ihmisen persoonaan. Perspektiivin 
siirto saa aikaan sen, että asunnottomuudesta tulee yh-
teiskunnan eikä yksilön häpeäpilkku.

Stigma ei ainoastaan vaikuta siihen, millaisia usko-
muksia meillä on asunnottomuutta kokevista ihmisistä 
yksilöinä. Ennakkoluulojen värittämistä käsityksistä tu-
lee negatiivisia stereotypioita, jotka vaikuttavat siihen, 
kuinka asunnottomuuden poistoon suhtaudutaan esi-
merkiksi palveluissa ja poliittisesti. 

Eriarvoisuuden ehkäisyn konstivalikko koostuu eri-
laisista huono-osaisuuden hallintaan suunnatuista oh-
jelmista, hankkeista ja toimenpiteistä. Totutusti huomio 
on yhteiskunnan ns. heikko-osaisissa. Näkökulman siir-
to yksilöistä ja erityisryhmistä tulo- ja varallisuuserojen 
tai muiden eriarvoisuuksien syntylähteille vähentäisi 
yksittäisten ihmisten kantamaa häpeää tilanteestaan. 
Asunnottomuus on oikeuksien toteutumattomuutta ja 
joskus jopa elämää uhkaava elämäntilanne. Oikeuden-
mukaisuuden vaade ei saisi koskaan jäädä taka-alalle 
yhdessäkään sosiaali- ja terveysalan järjestössä.
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RIITTÄVÄ TOIMEENTULO 
TURVAA IHMISARVOISEN 
ELÄMÄN LÄHTÖKOHTIA

K urkkua kuristaa ja kyyneleet pyrkii väkisin esiin. 
En jaksa enää keksiä verukkeita ystävälleni raha-
tilanteestani. Hiljaisella, alistuneella äänellä sanon 

ensimmäistä kertaa ääneen ”Olen köyhä. En voi tuhlata 
elokuviin ja pizzalla käyntiin.” Häpeä ja nöyryytys viiltää 
syvältä.

Köyhyys koskettaa monia suomalaisia, vaikka Suo-
men perustuslaissa (19 §) säädetään oikeus perustoi-
meentulon turvaan. Myös kansainväliset ihmisoike-
ussopimukset, kuten YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (TSS-so-
pimus) ja Euroopan sosiaalinen peruskirja, velvoittavat 
turvaamaan riittävän toimeentulon kaikille. Nämä sopi-
mukset velvoittavat Suomea oikeudellisesti. 

Jos annan pienellekin mieliteolle periksi, kuten torikah-
ville kauniina kesäpäivänä, huono omatunto vaivaa mon-
ta päivää. Soimaan ja syytän itseäni tuhlaamisesta. Miten 
saatoin olla niin ajattelematon?  

Euroopan sosiaalisen peruskirjan määrittelemä 
tuen taso on liian alhainen, jos se ei kata tuensaajan pe-
rustarpeita eikä osallistumista elämään muiden ihmis-

ten rinnalla. Kyse on jokaiselle ihmiselle turvattavista 
ihmisarvoisen elämän edellytyksistä, joita Euroopan 
sosiaalista peruskirjaa valvova komitea tarkastelee suh-
teessa Suomen yleiseen tulotasoon. Komitea onkin use-
aan otteeseen pitänyt Suomen perusturvan tasoa liian 
alhaisena, eikä se komitean mukaan täytä peruskirjan 
12. artiklan edellyttämää tasoa.

Pelko ja huoli toimeentulosta kalvaa mieltä jatkuvasti. 
Voisinko vielä tinkiä jostakin? Ylitinkö laatimani päiväbud-
jetin?  Jatkuva pohtiminen ja eristäytyminen synkentävät 
mieltä.  

Myös THL:n arviointiraportin (2019) mukaan pe-
rusturva ei riitä arjen välttämättömiin kulutushyödyk-
keisiin ja sen taso on alle suhteellisen köyhyysriskira-
jan. Eli Suomessa perusturvan varassa elävän ihmisen 
laskut jäävät maksamatta ja rahaa ei riittää aina edes 
ruokaan tai asumiseen. 

Ajan mittaan häpeä muuttuu ahdistukseksi, yksinäisyy-
deksi, suruksi, näköalattomuudeksi. Köyhänä eläminen on 
ihmisarvoa alentavaa. Usein mietin voiko näihin tunteisiin 
tottua. Helpottaisiko olo silloin?

jaana saikkonen
Suomen köyhyyden vastaisen 

verkoston (EAPN-fin) kokemusasiantuntija
 ja ViisNollaTuki ry:n yhdistyssihteeri

heli markkula
vaikuttamistyön päällikkö

Ihmisoikeusliitto
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Ylisukupolvinen vaiettu 
rahattomuuden häpeä 

 

Ä itini joutui muuttamaan oman äitinsä, minun 
mummuni kanssa pois papan rakentamasta 
kotitalosta. Valkea Mirri-kissa jäi istumaan 

pihakivelle ja ikuinen ikävä asettui äitiini. Pois kotoa, pois 
kotikylästä, pois ystävien ja naapurin pelottavan hevosen 
luota. Kohti suurta kaupunkia, tuntemattomia katuja ja 
outoja ihmisiä. Mummu pelkäsi äidin vierellä suu umpi-
naisena viivana ja silmät viirullaan pidätetystä itkusta ja 
häpeästä. Tästä ei sitten puhuta. Vuosikymmeniä myöhem-
min kuulin hiljaisena kuiskeena, että 
mummu oli pantannut kotitalon enon 
uutta tulevaisuutta ja rikkauksia vas-
taan. Ei tullut rikkauksia, tuli pelk-
kää kurjuutta ja häpeää. Mummu ei 
koskaan moittinut poikaansa, poika ei 
koskaan lähestynyt äitiään enkä minä 
koskaan nähnyt enoani.

Pikkuisena tyttönä, ikää 8 vuotta 
tai jotain, minut laitettiin kaupalle. Se 
ei ollut mieluista, koska ison perheen 
maitopussit painoivat kauheasti ja 
matkaakin oli. Äiti työnsi hermostu-
neena tyhjää kassia ja kauppalappua 
käteen: Mene jo siitä! Kaupassa kaup-
pias otti lapun ja antoi ostokset. Sanoi 
terveisinä kotiin, että kauppalaskun saisi tulla maksamaan. 
Toin terveiset, mutta olisinpa ollut hiljaa. Niin paljon sattui 
tyttöön ja äitiin.

Aikuistuin ja sain lapsia. Vuosia kaikki meni hyvin, 
mutta lama jätti jälkensä. Rahaa oli niukasti, jos ollenkaan. 
Vaikka kuinka yritin, niukkuus asui joka kaapissa ja joka 
hyllyllä. Kunnan sosiaalitoimistoon oli linnuntietä parisa-

taa metriä, mutta matka sinne kesti monta vuotta. Häpeä 
sulki suuni. Olisin halunnut olla se äiti, joka vie lapset jos-
kus ulkomaille ja tarjoaa heille vain parasta, mutta minut 
he saivat. Kävelevän laskurin, perunaa ja makkaraa. Häpe-
sivätkö he silloin, joskus?”

Työskenneltyäni jo parisenkymmentä vuotta mo-
nella tavalla taloudellisissa vaikeuksia olevien asiak-
kaiden kanssa, häpeän tunne on noussut usein esiin. 
Häpeäminen siitä, että vuokra on maksamatta, poikays-

tävä jätti pelkkää velkaa jälkeensä, 
aikuinen lapsi uhkailee koiran tap-
pamisella saadakseen rahaa. Hä-
peän tunne viestittää, että olemme 
epäonnistuneet emmekä kuulu sii-
hen toiseen joukkoon, heihin, jotka 
olisivat osanneet toimia viisaam-
min. Häpeä sekoittuu syyllisyyden 
tunteeseen ja omatunto onkin 
meillä aiheesta: se kertoo eron oi-
kein ja väärin toimimisen välillä. 
Vaikka syyllisyyden tunne poistuu, 
häpeä ei hevin häviä. Häpeä juon-
taa syvältä ja on vahingoittava tun-
ne, jota pitää käsitellä lempeydellä 
ja ymmärryksellä.

”Vaikka sain apua, koin tulleeni nöyryytetyksi. Häpeä, 
joka muutti meille ja oli kasvanut mukanani jo ennen 
kuin olin olemassa, pysyi minussa tiukasti. Myöhemmin 
ymmärsin, että ei niinkään se häpeä, vaan se, että opin 
olemaan hiljaa, ettei kukaan saa tietää. Tänään minä 
puhun.”

Häpeän tunne viestittää, 

että olemme 

epäonnistuneet emmekä 

kuulu siihen toiseen 

joukkoon, heihin, 

jotka olisivat osanneet 

toimia viisaammin.

pirjo laveri
hankesuunnittelija

Mummonmarkan vartijat –hanke, Suvanto ry

”
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Tunnistetaanko 
talousvaikeuksiin 

yhdistyvä häpeä palveluissa? 

Solmuun menneet raha-aSiat yhdiStyvät uSein on-

gelmalliSiin elämäntilanteiSiin, joihin sosiaalityössä 
etsitään ratkaisuja. Talousvaikeudet kuormittavat ar-
kista elämää ja heikentävät hyvinvointia. Aina ihminen 
ei onnistu saamaan taloutta tasapainoon yrityksistään 
huolimatta itse.

häpeä värittää talouSvaikeukSiin joutuneen ihmi-

Sen elämää. Stigma, eli sosiaalinen leima, yhdistyy 
sosiaalisiin suhteisiin. Se ilmenee erilaisina syrjivinä 
käytäntöinä ja toimina ihmisten välisessä kanssakäymi-
sessä. Stigmatisoituminen liittyy ajatukseen siitä, että 
ihminen on itse vastuussa rahankäytöstään ja hänen 
on itse ratkaistava ongelmansa. Taloudellinen kyvyttö-
myys hävettää. Kyvyttömyyden juurisyyt ovat kuitenkin 
monisyiset, ja kyvyttömyyttä aiheuttaa kompleksiset 
seikat. Institutionaaliset rakenteet voivat myös vahvis-
taa stigmaa. Esimerkiksi luottotiedot määrittävät kiis-
tatta ihmisen mahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla.

Psykososiaalisella tuella on 

suuri merkitys talousvaikeuksien 

käsittelyssä sosiaalityössä.

katri viitasalo
YTT, yliopistonopettaja (sosiaalityö)

Jyväskylän yliopisto 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

häpeän ja Stigman rinnalla rahavaikeudet Saavat 

aikaan muitakin kielteiSiä tunnetiloja, kuten ahdis-
tusta, masennusta ja pettymyksen tunnetta. Häpeän ja 
ahdistuneisuuden kehään kietoutuu kohonnut itsetu-
hoisuuden riski. Tunnekuormalla on vaikutus siihen, 
miten ihminen kokee hyvinvointinsa. Taloudellinen 
ahdinko on yhteydessä koettuun hyvinvoinnin heik-
kouteen. Taloudellisella niukkuudella on myös kytkös 
sairauksiin. Häpeä nostaa kynnystä hakea apua, mikä 
vaikeuttaa ongelmien tunnistamista ja hoitoa. Ihminen 
kääntyy avuntarjoajien puoleen tyypillisesti vasta siinä 
vaiheessa, kun ei ole muita vaihtoehtoja.

palveluilla voidaan vaikuttaa talouSvaikeukSien 

aiheuttamaan leimaan. Ylipäätänsä sillä, kuinka tukea 
on mahdollista saada ja millaisia ratkaisuja on tarjolla, 
on yhteys ihmisen kykyyn hallita elämäntilannetta ja 
talousasioita sen osana. Avun ja palvelujen tarjoami-
sella on väliä. Ihminen tarvitsee tietoa ja uusia taitoja 
talousvaikeuksien selättämiseen. Yhtä lailla vaikeuksiin 
joutunut ihminen tarvitsee toivoa paremmasta ja uskoa 
siihen, että apua on saatavilla. Psykososiaalisella tuella 
on suuri merkitys talousvaikeuksien käsittelyssä sosi-
aalityössä. Työntekijältä tämä vaatii taitoa luoda luot-
tamuksellinen suhde, jossa voi kokea empatiaa ja jossa 
ei syyllistetä ongelmista. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
palveluissa tunnistetaan taloudellisiin vaikeuksiin yh-
distyvä häpeä.
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TUNNETTU 
TUNTEMATON 

ULOSOTTO 

U losotto on sanana tuttu, mutta prosessina 
monelle tuntematon. Epävarmuus tulevasta 
ulosotosta voi aiheuttaa pelkoa sekä herättää 

häpeän tunteita. Joissain tilanteissa ulosotto on kuiten-
kin väistämätöntä, mutta ei kuitenkaan ikuista. Aina on 
toivoa selvitä vaikealta tuntuvasta tilanteesta, vaikka se 
voi aluksi vaikuttaa epätoivoiselta. Jopa asunnon myyn-
nin tai häädön jälkeen asiat voivat järjestyä.

ULOSOTTO – SE VIIMEINEN PAIKKA
Ulosotolla on tärkeä rooli ylläpitää maksumoraalia ja 
se on lakiin, ulosottokaareen, perustuvaa pakkotäy-
täntöönpanoa. Ulosottoviranomaiset täytäntöönpane-
vat tuomioistuinten tuomioita ja päätöksiä sekä muita 
ulosottokaaressa lueteltuja ulosottoperusteita ja suo-
raan ulosottokelpoisiksi laissa säädettyjä julkisoikeu-
dellisia saatavia kuten veroja. 

Ulosotto on usein velkojan viimeisimpiä mahdol-
lisuuksia saada esimerkiksi sopimukseen perustuva 
saatava tai lapsen elatukseen tarvittava raha henkilöl-
tä, joka syystä tai toisesta ei ole voinut hoitaa maksuja 
ajoissa.

Ulosotto ei ole vain rahan perintää vaan myös tuo-
mioissa määrättyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa 
kuten häätöjen. Näidenkin taustalla on usein sopimus, 
jota ei ole noudatettu. Maksamattomat vuokrat tai 
asuntolainan lyhennykset johtavat lopulta väistämättä 
toimenpiteisiin, joissa asukas ei voi enää itse päättää 
asioiden etenemisestä.

ULOSOTTO NOSTAA PINTAAN HÄPEÄÄ, 
MUTTA TIETO VOI AUTTAA
Ulosotto on usein seurausta esimerkiksi riippuvuudes-
ta, sairastumisesta, työttömyydestä, epäonnistuneesta 
yritystoiminnasta tai talouden hallitsemattomuudesta. 
Syitä, jotka voivat myös nostaa pintaan häpeän siitä, 
että on epäonnistunut. Usein kuukausittainen ulosmit-
taus voi muistuttaa henkilöä elämässä tapahtuneista 
ikävistä asioista. 

Joissain tapauksissa velkojen maksaminen yhteen 
paikkaan voi kuitenkin tuoda helpotusta päivittäiseen 
elämiseen, vaihtoehdon jatkuvaan eräpäivien siirtoon, 
maksusuunnitelmien uudelleen neuvotteluun ja uusien 
velkojen kanssa tasapainotteluun.

Häpeän tai leimaantumisen pelon takia ei pidä py-
sähtyä vaan pyrkiä aktiivisesti eteenpäin, etsiä keinoja 
tilanteen ratkaisuksi, kysyä neuvoa ja olla sisukas. Suo-
messa on monia tahoja niin viranomaisissa, järjestöis-
sä kuin yksityisellä sektorilla, jotka auttavat ja tukevat 
taloudenhallinnassa sekä velkaantumiseen liittyvien 
kysymysten kanssa. Ulosottoon liittyviin kysymyksiin 
vastaavat ulosottomiehet sekä ulosoton asiakaspalvelu. 
Riittävän tiedon avulla jokainen meistä voi hallita pa-
remmin talouttaan. 

Talousasioista, velkaantumisesta ja ulosotosta pitää 
myös puhua, jotta näihin asioihin liittyvä häpeä ja lei-
maantuminen saadaan vähenemään.

minna hukki
projektipäällikkö

Ennakoivan talousneuvonnan projekti
Valtakunnanvoudinvirasto



Köyhyys on harvoin itse 

valittua. Lapsiperheiden 

köyhyyden taustalla on 

monia syitä, kuten 

yksinhuoltajuutta, 

työttömyyttä, 

pitkäaikaissairautta, 

pienipalkkaisuutta 

ja pätkätöitä.
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PÄRJÄÄMISEN EETOS, 

SOSIAALINEN ETÄISYYS 
JA KÖYHIEN PERHEIDEN 

SYYLLISTÄMINEN

ykSilön pärjäämiStä koroStava eetoS on yhteiSkun-

naSSamme vahva. Pärjäämisen nähdään olevan itsestä 
kiinni. Pärjäämisen eetoksessa leimaaminen ja syyllistä-
minen kohdistuvat ihmisiin, jotka eivät ole pärjänneet. 
Esimerkiksi köyhyys nähdään omana syynä. Tämä nä-
kyy myös lapsiperheköyhyyttä koskevassa keskustelus-
sa ja suhtautumisessa toimeentulovaikeuksissa oleviin 
perheisiin. Vähävaraisten perheiden vanhempiin liite-
tään keskustelussa usein syyllistävä moraalinen moite. 
Toinen keskustelussa esiin nouseva piirre on köyhyy-
den vähättely: ”ei minunkaan lapsuudessani ollut…”. 
Vähättely on syyllistämisen lievempi muoto. Siinä köy-
hyyden kokemusta mitätöidään turhasta valittamisena. 

hyväSSä aSemaSSa olevan ihmiSen, joka ei ole elämäs-
sään kohdannut suurempia vaikeuksia, voi olla hankala 
asettua sellaisen ihmisen asemaan, joilla näitä vaikeuk-
sia on. Sosiaalisen etäisyyden kasvaessa myötätunto 
heikommassa asemassa olevia kohtaan helposti vähe-
nee. Jos itsellä ei ole ollut toimeentulovaikeuksia, on 
helppo kohottaa leimakirves ja syyttävä sormi ja vähä-
tellä köyhien perheiden tilannetta. Oma menestys näh-
dään vain omana ansiona ja toisten menestymättömyys 
heidän omana syynään. Köyhyys on kuitenkin harvoin 
itse valittua. Lapsiperheiden köyhyyden taustalla on 
monia syitä, kuten yksinhuoltajuutta, työttömyyttä, 
pitkäaikaissairautta, pienipalkkaisuutta ja pätkätöitä.

ykSilön pärjäämiStä ylikoroStavaSSa maailmaSSa 

yhteiSkunnalliSet tekijät jäävät vähälle huomiolle 
tai ne sivuutetaan kokonaan. Huomiotta saatetaan esi-
merkiksi jättää, että työmarkkinat eivät kohtele kaikkia 
ihmisiä yhdenvertaisella tavalla, yhden vanhemman 

perheiden on vaikeampi pärjätä taloudellisesti tai että 
perhepoliittisten tulonsiirtojen reaalitaso on selvästi 
matalampi kuin 1990-luvun puolivälissä. 

lapSiperheiden köyhyyttä koSkevaSSa nettikirjoit-

teluSSa tulee usein vastaan heitto: ”miksi on hankkinut 
lapsia, jos ei kykene heitä elättämään”. Tämä kuvaa ko-
vaa arvomaailmaa. Eikö köyhällä ole oikeutta perheen 
perustamiseen? Suomessa syntyvyys on alentunut huo-
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mattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisen 
paljon se on alentunut heikommassa taloudellisessa 
asemassa olevien keskuudessa. Onko perheen perusta-
minen ja lasten saaminen tämän päivän Suomessa vain 
varakkaamman väen oikeus? 

uSein köyhien perheiden tilannetta vähätellään 

tyyliin: ”hyvin pärjättiin minunkin lapsuudessani il-
man älypuhelimia ja tietokoneita”. Lapsuutta, kuten 
ei muitakaan elämänvaiheita, ei kuitenkaan voi eristää 
muusta yhteiskunnassa ja museoida takavuosikymme-
nille. Lapset elävät tässä ja nyt, tämän päivän sosiaalis-
ten normien maailmassa. 

leimaaminen ja SyylliStäminen liSäävät niin van-

hempien kuin laSten köyhyydeStä kokemaa häpeää. 

Leimaaminen ja syyllistäminen vaikeuttavat rahavai-
keuksista selviytymistä ja avun hakemista. Leimaava ja 

esa iivonen
johtava asiantuntija

lasten oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

syyllistävä puhe heikentää selviytymistä muutoinkin ta-
vallista haastavammasta arjesta. Toimeentulovaikeuk-
sissa kamppailevissa perheissä lasten ja vanhempien 
huoli perheen jokapäiväisestä pärjäämisestä on suuri. 
Tilannetta vaikeuttaa entisestään, jos kanssaihmisten 
asenne on nuiva ja kylmä. Jokainen meistä voi omalla 
suhtautumisellaan vaikuttaa vaikeassa tilanteessa ole-
vien perheiden pärjäämiseen. Leimakirveen ja syyttä-
vän sormen sijaan kannattaa ojentaa auttava käsi.
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Nuorten talousvaikeudet 

Sekasin-chatin näkökulmasta
 

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelupalvelu nuorille ja 

nuorille aikuisille. Se tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden 

ongelmista selviämistä. Syyskuussa 2020 yhteydenotot kasvoivat 

edellisvuoteen verrattuna 22 prosenttia ja käytyjen keskustelujen 

määrä 58 prosenttia. Tuen tarve näyttäisi olevan valtava. 

satu sutelainen
verkkokriisityön päällikkö
MIELI Suomen Mielenterveys ry
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Y leisimpiä yhteydenoton syitä Sekasin-chatissa 
ovat paha olo, ihmissuhdeongelmat sekä itse-
tuhoisuus. Nuorten suurin tarve lähes kaikissa 

keskusteluissa on kuitenkin tulla kuulluksi, nähdyksi ja 
jopa pidetyksi. Empaattinen ja myötätuntoinen koh-
taaminen on edellytys kaikille auttamistyölle. Myös 
arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat ovat usein 
keskustelussa, ja tällöin talous tulee puheeksi noin 
kuudessa prosentissa keskustelujen syistä. Talouteen 
liittyvien keskustelujen yhteydenottaja on useimmiten 
18–29 -vuotias nainen. 
 
TALOUSONGELMAT OVAT USEIN YKSI ONGELMA 
MUIDEN JOUKOSSA
Talouteen liittyvien yhteydenottojen kirjo on moni-
nainen ja usein talousongelmat ovat vain yksi ongelma 
muiden joukossa. Velkoihin ja taloudelliseen ahdin-
koon liittyvät asiat lisäävät ja luovat toivottomuuden 
tunnetta yhteydenottajissa. Usein velat liittyvät erilai-
siin riippuvuuksiin kuten päihteet, syöminen, pelaami-
nen.  Myös suhteellisen pienet velat tuntuvat niin suu-
rilta, että moni nuori kokee, ettei voi koskaan maksaa 
niitä takaisin. 

Omat velat hävettävät monia niin paljon, että avun 
hakemisen kynnys on hyvin korkea. Kun velkaa on nuo-
ren silmissä kertynyt paljon, koetaan että peli on me-
netetty, eikä laskuja enää avata ja elämää jatketaan yrit-
täen kieltää ongelma. Nämä toivottomuuden ja häpeän 
tunteet ovat joissakin tilanteissa johtaneet myös jopa 
itsetuhoisiin ajatuksiin. 

Uhkapelaamiseen liittyvät talousongelmat näkyvät 
myös keskusteluissa. Joko omaan tai puolison rahape-
laamiseen on menetetty talouden varoja merkittävissä 
määrin. Mahdollisesti saadut isot voitot on käytetty uu-

Pelko leimatuksi tulemisesta 

tai määrittymisestä vain 

taloushuolien kautta

kalvaa nuoria.

destaan pelaamiseen ja näin varat hupenevat kokonaan. 
Pelaamista varten saatetaan ottaa pikavippejä, menet-
tää luottotiedot ja omien rahojen jälkeen pelata myös 
kumppanin rahat. Läheisiltä ei uskalleta pyytää apua, 
sillä onhan ongelma itseaiheutettu.  Läheisten syyllis-
tävä tai leimaava käytös voi olla omiaan syventämään 
ongelmaa ja estämään avun hakemista. Myötätuntoinen 
suhtautuminen on kriittisen tärkeää, jotta nuori uskal-
tautuu avun piiriin. 
 
RAHATTOMUUS KAVENTAA SOSIAALISTA VERKOSTOA 
JA SYSÄÄ AVUN ULKOPUOLELLE
Sotketun talouden lisäksi keskusteluissa näyttäytyy 
köyhyys. Jotkin tarpeellisista palveluista, kuten terapia, 
on saavuttamattomissa sen kalleuden vuoksi. Myös osa 
lääkkeistä on kalliita, kotoa muuttaminen mahdotonta 
taloudellisen tilanteen takia. Samoin harrastusmah-
dollisuudet kapenevat köyhyyden vuoksi. Lisäksi nuo-
ria harmittaa, etteivät voi tehdä kavereidensa kanssa 
asioita, jotka maksavat, sillä itsellä ei ole varaa. Leffassa 
käyminen, ulkona syöminen ja muut sinänsä tavalliset 
yhdessä tekemisen muodot jäävät väliin, sillä hävettää 
myöntää, ettei ole rahaa. Myös pelko leimatuksi tule-
misesta tai määrittymisestä vain taloushuolien kautta 
kalvaa nuoria. Tällä on merkittävä vaikutus nuorten so-
siaalisen verkoston kaventumiseen ja hyvinvointiin. 

Monet nuoret eivät tiedä, minne kääntyä taloudel-
listen vaikeuksiensa kanssa. On äärimmäisen tärkeää, 
että tähän teemaan paneutuneet auttajat ovat saavu-
tettavissa kynnyksettömästi, ymmärtävästi ja tuomitse-
matta nuorta hänen rohkaistuessa hakeutumaan apuun. 
Kiitos Takuusäätiön palveluiden, on paikka, jonne ohja-
ta nuoria myös Sekasin-chatista. 
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HÄPEÄN VOITTAMINEN 

OSANA RAHAPELIONGELMISTA 
TOIPUMISTA

häpeä-teemaSta keSkuStellaan läheS päivittäin ra-
hapeliongelmissa auttavan Peliklinikan eri palveluissa. 
Asiakkaat kokevat häpeää ja syyllisyyttä oman kontrol-
lin menetyksestä, talousongelmista, isoista veloista, 
läheisille valehtelusta ja omasta käytöksestään. Häpeä 
vaikeuttaa avun hakemista, läheisille kertomista ja ti-
lanteen selviämistä. Pahimmillaan se on haitallista kier-
rettä ruokkiva tunne.

häpeä on tunteena vaikea kohdata ja ihminen mie-
luummin tukahduttaa sen ja välttelee sen kohtaamista 
hinnalla millä hyvänsä. Rahapeliongelmissa tämä näkyy 
ongelman salaamisena viimeiseen asti. Kun asiasta ei 
voi puhua, jää sen kanssa yksin. Silloin myös ongelmaa 
lähdetään ratkaisemaan yksin. Tällöin ratkaisuvaihto-
ehdot ja näköala helposti kapenevat ja vanhat haitalli-
set toimintamallit pääsevät valtaan. Pahimmillaan on-
gelmaa lähdetään ratkaisemaan samoilla keinoilla, joilla 
ne ovat aiheutuneet. Ison voiton toivossa pelataan ( ja 
hävitään) lisää tai haetaan uutta kulutusluottoa, jolla 
maksaa edellisiä pois. Haitallisia ratkaisuja tehdään, 
jotta ei tarvitsisi kertoa tilanteesta muille. Rahapelaa-
misen tappiot, velat ja korot jatkavat kasvuaan. Samoin 
häpeä ja syyllisyys.

enSimmäiStä kertaa ongelmaanSa apua hakevia on 
yli puolet Peluurin auttavaan puhelimeen ja chattiin yh-
teyttä ottaneista. Usein siinä vaiheessa ongelma, sen sa-
lailu ja siihen liittyvä häpeä on kestänyt jo vuosia. Niistä 

on tullut osa elämää ja pahimmillaan osa minäkuvaa. 
Kun pelaaja ottaa yhteyttä Peluuriin, ensimmäiset erä-
voitot häpeästä on jo otettu. Ongelma on myönnetty 
itselle. Pelaajalla on ollut rohkeutta tarkastella toimin-
taansa ja todeta, ettei tilanne voi jatkua. Seuraava mer-
kittävä askel on ollut myöntää se toiselle ihmiselle. 

häpeä tunteena Saa meidät kääntymään SiSäänpäin 

ja synnyttää tarvetta piiloutua. Vastalääkkeenä tähän on 
näkyväksi tuleminen, piilosta esiin astuminen. Monella 
pelaajalla toipuminen alkaa, kun he kertovat läheisille 
tilanteestaan tai ylipäätään puhuvat asiasta jollekin re-
hellisesti. Avoimuuden myötä häpeä hiljalleen helpot-
tuu ja voimavaroja jää asioiden selvittämiseen ja raha-
peliongelmasta toipumiseen. Kun erääntyneet laskut 
on avattu, moneen eri paikkaan olevien velkojen määrät 
selvitetty ja tosiasiat myönnetty, on mahdollista lähteä 
etsimään tilanteeseen ratkaisuja. 

häpeä ei kaSva tyhjiöSSä, vaan ympäristö ja yhteiskun-
nan arvot antavat sille kasvualustan. Kun taloudellista 
menestystä pidetään ihmisyyden mittana, luottotiedo-
tonta kohdellaan toisen luokan kansalaisena tai ongel-
mallisesti pelaavalle ehdotetaan ratkaisuksi pelaamisen 
lopettamista, ruokimme häpeää. Kun emme typistä 
rahapeliongelmaa ainoastaan yksilön ongelmaksi ja 
puhumme avoimesti rahasta, sen puutteesta tai siihen 
liittyvistä ongelmista, kavennamme häpeän elintilaa ja 
vähennämme sen voimaa.

inka silvennoinen
Kirjoittaja toimii yksikön päällikkönä Peluurissa ja 

Sininauhaliiton pelihaittatyössä, jotka ovat osa Peliklinikan palvelukokonaisuutta.
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Rahaongelmat voivat 

pahimmillaan olla 

hengenvaarallisia –

itsemurha-ajatuksista 

on kuitenkin turvallista 

kysyä

”haluaiSin kuulla Sinun tarinaSi Siitä, miten pää-

dyit yrittämään itSemurhaa?” Näitä sanoja käytäm-
me usein itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Tapaamme 
työssämme ihmisiä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa. 
Usein kysytään, millaisia ihmisiä asiakkaamme oikein 
ovat? Asiakkaamme ovat aivan tavallisia ihmisiä: opis-
kelijoita, asiantuntijoita, eläkeläisiä, työttömiä, kon-
sultteja ja kaikkea siltä väliltä. On kuitenkin yksi asia, 
joka yhdistää asiakkaitamme - itsemurhayritys ei näy 
ihmisestä päällepäin.

itSemurha on monitekijäinen ilmiö, eikä sen syy-seu-
raussuhteita pystytä tarkasti osoittamaan. Lähes aina 
se, minkä muut ihmiset näkevät tai luulevat näkevänsä, 
on vain jäävuoren huippu toisen ihmisen tarinasta. Sa-
moin kuin itsemurhayritys, rahavaikeudet eivät näy ih-
misestä päällepäin. Taloudellisten ongelmien tiedetään 
lisäävän ihmisen psyykkistä kuormitusta, ja kun kuor-
man kyytiin on lastattu rahavaikeuksien lisäksi muita 
vastoinkäymisiä ja vaikeita elämänkokemuksia, voi taa-
kasta muodostua kovaa fyysistä kipua vastaava psyykki-
nen kipukokemus. Kun kyytiin lisätään päällimmäiseksi 
vielä häpeä, voi kuorman painosta lamaantunut mieli 
nähdä itsemurhan ainoana ulospääsynä tilanteesta, 
vaikka todellisuudessa ulospääsyyn olisi turvallisia kei-
noja.

ihmiSten tarinoita, joiSSa taloudelliSet ongelmat 

ovat punoutuneet itSemurhakriiSiin yhdistää suun-
naton häpeä. Tyypillisesti rahavaikeuksia on salailtu 
pitkään, ehkä jopa vuosia omalta perheeltä ja läheisiltä. 
Ihmisten tarinoissa toistuu hyvin suomalaisia tabuja: 

raha, avun pyytämisen vaikeus ja pärjäämisen eetos. 
Äärimmillään häpeä voi aiheuttaa toivottomuutta, nä-
köalattomuutta sekä tunteen siitä, että ihminen on 
umpikujassa. Tunnetta voimistaa usein pelko leimaan-
tumisesta, koska itsemurha-ajatuksia pidetään usein 
huomionhakuisuutena. Näin ei kuitenkaan ole. Itse-
murha-ajatukset ovat yleensä merkkejä kriisistä, siitä 
että kuormaa on liikaa ja mieli etsii poispääsyä sietä-
mättömästä tilanteesta. 

vuonna 2018 SuomeSSa tehtiin 810 tilaStoitua itSe-

murhaa ja itsemurhayrityksiä arvioidaan olevan aina-
kin kymmenkertainen määrä tähän lukuun verrattuna. 
Kun lukuun lisätään vielä kaikki ne puolisot, ystävät, 
lapset, sisarukset ja kollegat, joita itsemurhat välillisesti 
koskettavat, puhutaan useista tuhansista ihmisistä. Tar-
kemmin sanottuna puhutaan huomattavasta määrästä 
inhimillistä kärsimystä. 

on tärkeää muiStaa, että häpeälle on olemaSSa 

vaStavoima, kun koronaviruskriisi ottaa mittaa ihmis-
ten jaksamisesta ja kylvää taloudellista tuhoa ympäril-
leen. Se vastavoima on empatia. Ihmisarvo ei määrity 
omaisuuden, pankkitilin saldon tai velkakertymän pe-
rusteella. Kun varomme leimaamasta, uskallamme ky-
syä itsemurha-ajatuksista ja ennen kaikkea keskitymme 
kuuntelemaan, voi kohtaaminen itsessään jo katkaista 
pahimman näköalattomuuden. Osoittamalla empatiaa 
väkevinkin häpeä alkaa hälvenemään ja kuormasta tu-
lee kevyempi kantaa. Itsemurha-ajatuksista kysyminen 
ei aiheuta itsemurhia, mutta parhaimmassa tapaukses-
sa se voi pelastaa jonkun hengen.

frans horneman 
kriisityöntekijä, Itsemurhien ehkäisykeskus
MIELI Suomen Mielenterveys ry



Uutisotsikoita 
ennen ja nyt

HS 3.2.1993

Kasvava joukko 
suomalaisia ei elä 
palkallaan – Myyjänä
työskentelevä Mari 
Laasio sinnitteli 
kaverien vipeillä 
ulosottoon asti.

Suomessa on 60 000 työssäkäyvää köy-
hää. Tutkijan mukaan Suomessa on 
vähintään 200 000 työntekijää, jotka 
eivät ainakaan ajoittain tule palkallaan 
toimeen.

Suomalaiset kertoivat 
nälästä ja tuskasta. 
Stakes sai 200 kirjettä 
hätää kärsiviltä. 

Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus) pyysi helmikuussa 
lehti-ilmoituksin kansalaisia kertomaan, 
missä tilanteessa he joutuvat näkemään 
nälkää ja miten he nälän ymmärtävät.

Velkasaneeraus alkaa 
maanantaina. Ennen 
mahdollista armahdusta 
velallista kuritetaan viisi vuotta.

Ennen kuin velat on saatu anteeksi, velallinen kuitenkin  
joutuu viiden vuoden hevoskuurille: kaikki liikenevä varalli-
suus myydään ja velan maksuun käytetään kaikki tulo, jota 
ei tarvita.

HS 3.5.1994 

YLE 20.1.2020



”Joka arkipäivä töissä, 
tuloa jäi 180 euroa” – 
50 tavallista suomalaista 
kertoo: näin korona ajoi 
oman talouden uusiksi.

Taloussanomien suuri talouskysely paljasti, 
kuinka paljon monen suomalaisen talous on 
muuttunut koronan myötä.

Marita myi muumimukinsa 
ja teki kahta työtä – se ei riitä, 
sillä ensi kuussa rahat ovat 
loppu.

Veljen 90-luvun alussa ottama autolaina syöksi  
Maritan 30 vuoden velkahelvettiin. Nyt hän varoittaa 
suomalaisia velkaantumasta, kun talous taas sukeltaa 
tutulla tavalla.  

Häpeän hiljentämät. 
Moni suomalainen häpeää 
velkaongelmiaan niin, 
ettei uskalla hakea niihin 
ajoissa apua.

Kohta kolmekymppinen korkeakoulutettu Vesa on 
työskennellyt vuosia tekniikan alalla vakituisessa 
työsuhteessa. Samalla hän kantaa salaisuutta, jonka 
tietää vain vaimo.

IL 14.4.2020

IS 29.5.2020

IL 23.1.2020
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Työttömyys ja velkaantuminen 
voivat johtaa syvään 

häpeän kuiluun

K un tulot jäävät köyhyysrajalle tai sen alle, alkaa 
elämä kapeutua entisestään, ei ole varaa kahvi-
loihin, elokuviin, ulkona syömiseen, lomamat-

koihin, puhumattakaan jostain isommasta ostoksesta 
kuten pyykinpesukoneesta. Se, että mihinkään ei ole 
koskaan varaa, on monen peruspäivärahalle, työmark-
kinatuelle tai toimeentulotuelle jääneen kokemus.

Häpeän tunne alkaa nousta ja omanarvontunne las-
kea, kun ei voi osallistua kaveriporukan baari-iltoihin 
tai käydä ystävän kanssa kahvilla. Jos työttömäksi jää-
neellä on lapsia, voimistuu häpeän ja riittämättömyy-
den kokemus entisestään. Moni vanhempi valitsee itse 
jäädä makaronilinjalle, jotta lapsi saisi käydä elokuvissa 
tai ostaa uudet farkut. Pahinta on, jos oma taloudelli-
nen tilanne alkaa kapeuttaa myös lapsen harrastamisen 
ja osallistumisen mahdollisuuksia. 

TYÖTTÖMYYDEN STIGMA
”Työttömyys ja rahavaikeudet: se on ranteet auki tunne, 
tulee lopullinen epätoivo. Tuli avioero, vuokravelkaa ja sai-
rastuminen vakavaan masennukseen. Toivoisi, että näkisi 
pikkuisen valoa. En ole ainoa.”

Keskustelua työttömyydestä, sen syistä ja seurauk-
sista käyvät julkisuudessa yleensä työssäkäyvät. Aika 
ajoin nousevat kukkaan lausahdukset uuninpankolla 
makoilevista työttömistä tai sossupummeista. Nämä 
leimaavat työtä vailla olevia entisestään ja sysäävät ih-
misiä yhä syvemmälle marginaaliin. 

Jos tuntee tulevansa tuomituksi ja b-luokan kan-
salaiseksi, kuten moni työtön valitettavasti kokee, voi 
häpeän tunne ajan myötä aiheuttaa itsetunnon laskua, 
stressiä, alakuloa ja mielialahäiriöitä sekä vetäytymistä 
ja sosiaalisten tilanteiden karttamista. 

Oli juurisyy työttömyydelle mikä tahansa: ikä, ter-
veydentila, kouluttamattomuus tai kohtaanto-ongelma, 
usein toistettu viesti propagandan tavoin ajaa työttö-
män ihmisen hiljalleen uskomaan, että hänessä on jo-
tain perustavanlaatuista vikaa. Kuinka sitten voi mo-
tivoitua hakemaan työ- tai koulutuspaikkoja, jos oma 
usko työllistymiseen tai palkkatyössä pärjäämiseen al-
kaa laskea? 

MONINKERTAINEN HÄPEÄ
”Kun olet pienyrittäjä ja kaikki menee nurin, se on tupla-
suurihäpeä. Iso epäonnistuminen. Työkyky on mennyt ko-
konaan. Itselleni on vaikeaa mennä edes ulos.”

Työtön joutuu siis kamppailemaan psyykkisen jak-
samisensa kanssa, kun sekä media että joskus myös 
viranomaiset lakia tulkitessaan tuottavat viestiä, jonka 
voi helposti kokea kelpaamattomuudeksi ja huonom-
muudeksi. Tämän b-luokan kansalaisuuskokemuksen 
lisäksi työtön menettää työyhteisön, yhden tärkeim-
mistä kuulumisen paikoista monelle, ja ajautuu etenkin 
työttömyyden pitkittyessä tuloköyhyyteen. 

Kuilu työn ja työttömän välissä kasvaa usein niin 
suureksi, että ilman luottamusta, kannustusta ja tukea 
harva uskaltaa hypätä sen yli. Entä jos en pärjääkään?

jukka haapakoski
toiminnanjohtaja

Työttömien Keskusjärjestö ry

veera luoto
sosiaalipalveluohjaaja

Työttömien Keskusjärjestö ry

leena valkonen
viestinnän asiantuntija

Työttömien Keskusjärjestö ry
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RIKOSVELKA ON  
MONEN TAAKKA

anastasia lapintie
edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja, kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaalihuollon tukisäätiö

T alousvaikeuksiin liittyy häpeää ja toivottomuut-
ta. Kun velkaantumisen taustalla on rikoksia, on 
häpeä vielä monisyisempi. Häpeä vie ihmiseltä 

ihmisarvon, itseluottamuksen ja kyvyn unelmoida. 

RIKOSTAUSTA VAATI ERITYISIÄ VOIMIA 
MONIKERROKSISTEN ESTEIDEN YLITTÄMISEEN
Rikostaustaisella tai hänen talousvaikeuksiin ajautu-
neella läheisellään on oltava paljon rohkeutta ja itse-
tuntoa velkojen selvittelyyn, sillä monikerroksisen hä-
peän kokemukset uusiutuvat kohdatessa menneisyyden 
virheet, joiden vuoksi luottotiedotkin ovat menneet – 
et saa asuntoa, vakuutusta, työpaikkaa. 

Vangeilla on usein päihde- ja mielenterveysongel-
mia, oppimisvaikeuksia, puutteellinen koulutus tai neu-
ropsykiatrisia oireita. Talousasioista selviytymisessä 
voi siksikin olla ongelmia. Velka lisää toivottomuutta 
selviytymisestä ja vaikuttaa motivaatioon hakeutua töi-
hin tai koulutukseen. Monilla on puutteellisia tai vääriä 
tietoja velkojen hoidosta.

Omaan tai läheisen toimintaan liittyvä häpeä voi 
myös estää hakemasta apua talousvaikeuksiin. Avut-
tomuus ja häpeä voivat johtaa myös hällä väliä -ajat-
teluun, koska koetaan kaikki jo menetetyksi. Tällöin 
velkaantuminen ja/tai rikokset voivat jatkua. Rikosvelka 
ei ymmärrettävästi herätä sympatiaa auttajissa, mutta 
velallinen tarvitsisi tukea ja uskoa siihen, että veloista 
selviämiseen löytyy jokin keino. Ohje, että nyt ei voi 
tehdä mitään, tai olet itse mokannut, hoida asiasi kun-
toon, ei riitä. 

LÄHEINENKIN JOUTUU RAHAVAIKEUKSIIN JA 
LEIMAANTUU
Vankeustuomio rasittaa läheisiä monelta kannalta: 
rikokseen liittyvä stigma ja häpeä, hätä tuomitun tu-
levaisuudesta sekä suora taloudellinen tuki. Läheiset 
maksavat tuomittujen sakkoja ja rikoskorvauksia, mut-
ta myös velkoja ja laskuja; ottavat vakuutuksia omiin ni-
miinsä, koska tuomittu on menettänyt luottotietonsa; 
hankkivat uudelleen ja uudelleen kalusteita koteihin, 
kun vankilaan mennessä on edelliset menetetty. Osa 
maksaa huumevelkoja.

Vankien läheisillä voi olla rahasta ennestään jo tiuk-
kaa, tai perheessä on muita taloudellista tukea tarvit-
sevia. Jos omat rahavaikeudet ovat syntyneet siitä, että 
yrittää auttaa rikostaustaista lastaan tai puolisoaan, sil-
le löytyy vähän ymmärrystä. Häpeää tuottaa sekin, että 
on koittanut tukea toista saamaan elämänsä raiteilleen, 
mutta se ei ole onnistunut – miksi taas uskoin? 

TOIVO RIKOKSETTOMASTA JA VELATTOMASTA 
ELÄMÄSTÄ
Sekä rikostaustaiset että heidän läheisensä tarvitsevat 
velka-asioiden suhteen tukea toivon rakentamiseen, sil-
lä ilman toivoa ei kukaan tavoittele toisenlaista elämää. 
Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia työllistyä, jotta vel-
koja voitaisiin lyhentää, sillä rikosvelkojen perintäaika 
on muita pidempi. Tällöin myös henkirikosten uhrien 
omaisilla on mahdollisuus saada heille tuomittuja kär-
simyskorvauksia. 

Velka- ja talousneuvonnan saaminen jo vankilassa 
on tärkeää, mutta todellinen taival alkaa vasta vapau-
duttua. Kohtaamisella, tiedolla ja tuella parannetaan 
monen ihmisen elämänlaatua sekä tuetaan matkaa ri-
koksettomaan elämään.





Menemme käymään jossain ja näemme 

tuttavaperheitä pitkästä aikaa. 

He kyselevät kuulumisiamme, kerromme

lyhyesti jotain, he kertovat paljon: 

missä ovat käyneet, mitä ovat ostaneet

mitä harrastetaan ja mitä suunnitellaan, 

mitä aiotaan hankkia. 

Itsellä kurkkua kuristaa ja on jatkuvasti olo, 

että ei halua kertoa kuin jotain pinta puolista, 

vaihtaa aihetta ja kadota paikalta. 

Vuosien saatossa on tullut tunne, 

että ei pysty tutustumaan uusiin ihmisiin, 

sillä yksinkertaisesti ei enää jaksa kuunnella 

heidän elämänsä helppoutta. 



Itse ostetaan ruoat punaisella lapulla, 

ajetaan yhdellä vanhalla autolla ajoneuvo-

vakuutus myöhässä, kärvistellään viileässä 

asunnossa villapaidassa ja seurataan sitä, 

kun lapset kulkevat pieneksi jääneissä vaatteissa 

ja haaveillaan päivästä, kun kaupassa voisi 

käydä ostamassa mitä tarvitsee kokematta huonoa 

omaatuntoa. Haaveillaan yhdessä siitä, että perhe 

voisi käydä jossain, nähdä, kokea, yöpyä hotellissa, 

syödä ravintolassa, haistaa jonkun ulkomaan 

kaupungin erilaisen tuoksun, uida meressä.

Haaveillaan siitä, että vapaapäivä ei kulu 

laskuvuoren kanssa painimiseen ja siitä, 

että voisi olla ystäviä, joiden kanssa uskaltaisi 

olla oma itsensä ja kertoa, mitä meille oikeasti 

kuuluu ja joku heistä kerrankin sanoisi: 

”Arvaa mitä, niin meilläkin.”

– Takuusäätiön Rahavaikeudet, stigma ja häpeä -kyselyyn vastanneen tarina
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Rahavaikeudet, 
stigma ja häpeä – 
rahavaikeuksissa 

olevien kokemuksia
mira aarnihuhta

teologian kandidaatti, korkeakouluharjoittelija Takuusäätiössä touko-kesäkuussa 2020 

J ulkaisimme alkuvuodesta 2020 Takuusäätiön net-
tisivuilla kyselyn ”Rahavaikeudet, stigma ja häpeä 
– kerro kokemuksistasi.” Kyselyyn vastasi 90 hen-

kilöä. Vastanneet kertoivat, miten ovat hävenneet omaa 
taloudellista tilannettaan ja millaista leimaavaa kohte-
lua he ovat kohdanneet.

Kyselyyn vastanneista 86 prosenttia kertoi häpeä-
vänsä rahatilannettaan ja lähes 80 prosenttia kertoi hä-
peän hidastaneen avun hakemista ammattilaiselta. 
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MUIDEN SUHTAUTUMINEN JA KOHDATUT 
STEREOTYPIAT
 
Ulkopuolelle jääminen 
Vastaajat kertovat monipuolisesti erilaisia kokemuksia 
siitä, miten rahavaikeudet vaikuttavat muiden suhtau-
tumistapaan. Yhtenä kokemuksena on, ettei rahavai-
keuksissa olevaa pyydetä enää mukaan erilaisiin tapah-
tumiin. Tämän koettiin lisääntyneen sitä mukaa, kun 
menoista ja tapahtumista on jouduttu kieltäytymään.

”Rahattomana ei voi lähteä muiden kanssa rientoihin. 
Kun joutuu usein kieltäytymään, loppuu myös pyytämi-
nen”. 

Rahavaikeuksien salaaminen
Rahavaikeuksien salaaminen nousee toistuvasti esiin 
kyselyn vastauksista. Osa vastaajista kertoo, ettei ku-
kaan tiedä heidän todellista tilannettaan. Salailu onkin 
voinut jatkua jo useamman vuoden. 

”Niin kauan kun eivät tiedä, eivät suhtaudu mitenkään. 
Kutsua tulee menoihin ja juhliin.”

”Itse stereotypisoin itseäni. Veikkaan, että läheiset voi-
sivat olla tukena, mutta pelko tuomitsemisesta on liian 
iso, joten en uskalla ottaa riskiä.”

Virheellisiä käsityksiä ja tulkintoja 
Useammasta vastauksesta välittyy tunne siitä, että 
rahavaikeuksissa olevat kokevat tulleensa väärinym-
märretyiksi. Esimerkiksi rahattomuuden todellisista 
käytännön seurauksista ei rahavaikeuksissa olevien 
mielestä aina muilla ole kovinkaan realistista kuvaa. 

”Muiden on vaikea ymmärtää, ettei ole rahaa pieniin-
kään menoihin esim.elokuvat, uimahalli yms. tai nor-
mivaatteisiin (talvikengät jne.). Ja ne muut häpeää 
huomaamattaan leipäjonottamistani.”

Vastauksissa myös ilmenee kokemuksia siitä, että vas-
taajia on rahavaikeuksiensa vuoksi pidetty jollain tapaa 
alempiarvoisina ihmisinä. Tulkinnat alempiarvoisuu-
desta voivat vastaajien mukaan perustua uskomukseen, 
etteivät rahavaikeuksissa olevat vain osaa pitää huolta 

raha-asioistaan. Stereotypioita pohtiessaan moni vas-
taaja tuokin esiin, että rahavaikeuksissa olevien mielle-
tään olevan osaamattomia ja liian tyhminä käyttämään 
rahaa.

”Minua pidetään huolimattomana, laiskana ja sano-
taan, että olen huono ihminen. Naureskellaan ja vähä-
tellään ja sanotaan, että pitää vain jättää turhat osta-
matta niin ei ole mitään hätään. Sanotaan että sitä saa 
mitä tilaa.”

AVUN HAKEMINEN JA VIIVYTTELY

Häpeää ja viivyttelyä  
Edellä kuvattujen suhtautumistapojen ja stereotypioi-
den perusteella ei ole kovinkaan yllättävää, että häpeän 
tunteiden koetaan olleen esteenä myös avun hakemi-
selle. Avun hakemiseen kerrotaan menneen kauan ai-
kaa, monista kuukausista useisiin vuosiin. Osa on myös 
häpeän takia jättänyt kokonaan hakematta apua. 

”Häpeä näkyy ehkä siinä, että kukaan ei tiedä rahati-
lanteeni todellista laitaa. Pystyn maksamaan elämäni, 
eli asunnon ja ruoan, mutta en pysty puhumaan kenel-
lekään omasta rahatilanteesta. Hävettävintä on, että 
työni liittyy rahaan, ja töissä olen niistä tarkka. Teo-
riassa että käytännössä minun pitäisi tietää miten ra-
han kanssa toimitaan oikein, mutta silti oma elämä on 
taloudellisesti ihan tuuliajolla. Hävettää olla yhteydessä 
pankkiin asioista sopimiseksi, koska samalla joutuu ker-
tomaan ammattinsa. Suurin häpeä kohdistuu kaiketi 
siis pettymykseen omaa itseäni kohtaan. Suutarilla it-
selläkään ei siis todellakaan ole kenkiä. Vieläkin yritän 
pyristellä pinnalla ilman että oikeasti tarvitsisi turvau-
tua ulkopuoliseen apuun.” 

Avun hakemiseen näyttäisi liittyvän ajatuksia jonkinlai-
sesta rohkeuden tarpeesta, mutta toisaalta myös alis-
tumisesta tai epäonnistumisesta. Näin ollen monesti 
vastaajat päätyvätkin näkemään omin avuin sinnittelyn 
oikeampana ratkaisuna. Rahavaikeuksista puhuminen 
ja avun hakeminen varhaisemmassa vaiheessa voisi kui-
tenkin ehkäistä suurempien ja monesti myös vaikeam-
min korjattavissa olevien rahavaikeuksien muodostu-
mista. 
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STIGMAN JA HÄPEÄN VÄHENTÄMINEN 

Kokonaisvaltainen kohtaaminen
Pohtiessaan keinoja vähentää häpeäleimaa moni vas-
taaja tuo esiin, että rahavaikeuksiin liittyvät teemat tu-
lisi ymmärtää kokonaisvaltaisemmin kuin miten ne nyt 
käsitetään. Elämää ja vastoinkäymisiä ei voi aina enna-
koida, joten rahavaikeuksiin joutumisestakaan ei tulisi 
mustavalkoisesti niihin joutunutta itseään syyttää. 

”…Ääripäiden esiin tuominen on aina mielenkiintoista 
ja herättää keskustelua ja kauhistelua mutta olisi hyvä 
tuoda esille ihan tavallisen suomalaisen kuluttajan elä-
mää rahavaikeuksissa. Pienituloisuus, sairastuminen, 
työttömyys, perhetilanteiden muutokset vaikuttavat ra-
havaikeuksien taustalla.”

”Keskustelu siitä, että luottotietonsa voi menettää hy-
vin monesta eri syystä, ja että syynä tähän voi olla jopa 
pelkkä sairastuminen. Ihmiset eivät tajua miten nopeas-
ti tippuu Kelan päivärahoille pienestäkin sairaudesta, 
eikä niillä makseta samanlaista elämää kuin aiemmin.”

Myös ammattilaisilta odotetaan ja toivotaan asiakkaan 
kokonaisvaltaista kohtaamista. Ammattilaisilla viita-
taan niin terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, vel-
kaneuvontaan kuin pankkeihinkin. Kokonaisvaltaisella 
kohtamaisella tarkoitetaan muun muassa toivon luo-
mista, huomion kiinnittämistä ammattilaisten omiin 
puhetapoihin, sekä joustoa ja ymmärrystä. Vastaajat 
toivovat myös, että annettaisiin mahdollisuus ja huo-
mioitaisiin yksilölliset tilanteet.  

”Kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen terveyden-
huollossa, mielenterveyspalveluissa, sosiaalitoimessa, 
vammaispalveluissa, velkaneuvonnassa, diakoniatyössä 
jne. olisi tärkeää. Jo se, että tietoa jaettaisiin, parantai-
si velkaantuneen asemaa. Moni velkaantunut tarvitsi-
si tukihenkilön vierelleen. Toivottomuus on pahin asia 
syrjäytetyn velkaantuneen elämässä, toiveikkaan ilma-
piirin ja positiivisen kierteen aikaan saaminen on usein 

kiinni yhdestä välittävästä ihmisestä.”

Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus
Yhtenä ratkaisukeinona nousee esiin rahavaikeuksis-
sa olevien avoimuus ja kokemusasiantuntijuus. Eräs 
vastaaja mieltää avoimuuden rohkaisevan myös muita 

samankaltaisessa tilanteessa olevia puhumaan. Hän on-
kin itse ollut avoimena asioistaan muun muassa sosi-
aalisessa mediassa. Myös toinen julkisesti vaikeuksiaan 
esiin tuonut vastaaja kuvaa avoimuuteen pääsyn olleen 
pitkä prosessi, mutta mallin olevan tärkeä tuki ja kan-
nustin muille. Avoimuuteen pystyminen mielletään siis 
ylipäätään vaikeaksi mutta tärkeäksi askeleeksi. Tällä 
ei tarkoiteta pelkästään suurta julkista esiintuloa, vaan 
myös läheisille ja ammattilaisille kertomista. 

”…Muiden malli lienee kaikista tärkein. Ne jotka jo 
uskaltavat avautua asioistaan tuovat sitä uskoa ja esi-
merkkiä jota tarvitaan. Kannustetaan ihmisiä puhu-
maan, kuunnellaan kun joku puhuu, eikä aina tarvitse 
olla vastauksia valmiina, mutta myötätunto tällaisessa 
tilanteessa auttaa varmasti.”

Yksilön ja yhteiskunnan vastuut 
Eräs vastaaja kertoo tiedostavansa, että omalla teke-
misellä on paljon vaikutusta rahavaikeuksien ratkomi-
sessa. Silti hän on sitä mieltä, että julkinen mainonta 
esimerkiksi nopeista voittomahdollisuuksista on huo-
no asia. Toinen vastaaja tuo esiin, että pitäisi ylipäätään 
pohtia, miksi niin monella on taloudellisesti tiukkaa. 
Yhdessä vastauksessa myös ehdotetaan, että perintäla-
keihin tulisi tehdä muutoksia ja muun muassa käsitellä 
niitä yksilökohtaisemmin. Myös luottotietojen luovut-
tamiseen tulisi tehdä tiukentavia muutoksia. Vastauk-
sissa siis ilmennetään sitä, miten järjestelmä itsessään 
aiheuttaa ja ylläpitää rahavaikeuksia.

Monessa vastauksessa myös todetaan, ettei rat-
kaisukeinoja ole tai ainakaan niitä ei osata ehdottaa. 
Tätä perustellaan muun muassa muiden negatiivisil-
la asenteilla ja ymmärtämättömyydellä. Yksi vastaaja 
kokee häpeän vähentämisen olevan vaikeaa, koska sen 
kokeminen ja käsitteleminen on niin yksilökohtaista. 
Häpeää pidetään siis niin sitkeänä, ettei häpeäleiman 
murtamisen uskota olevan mahdollista. Erään vastaa-
jan mukaan häpeä jättää jäljen, vaikka asiat saataisiin-
kin kuntoon.

”Se on niin kokonaisvaltainen epäonnistumisen tunne, 
että sitä ei oikeastaan varmaan pysty purkamaan mil-
lään. Leima on ikuinen, kun et ole osannut asioitasi hoi-
taa kuten muut mallikansalaiset. Vaikka saisi asiansa 
korjattuakin, niin jälki jää siinä, että olet jäljessä ikäi-
siäsi tulokehityksessä tai varallisuusmäärässä.”







Takuusäätiö on perustettu vuonna 1990.

Takuusäätiö on auttanut talous- ja 
velka-asioissa kolmen vuosikymmenen 

aikana lähes 130 0000 ihmistä ja perhettä. 

Velkalinjapuhelimessa ja chatissa on 
neuvottu kaikkiaan 90 000 ihmistä. 

Noin 15 000 asiakasta on saanut 
Takuusäätiön takauksen pankkilainaan, 

jolla he ovat voineet yhdistää useat 
eri velkansa. 

Velkoja on yhdistelty kaikkiaan noin 
180 miljoonan euron verran. 

Lisäksi 24 000 takauksen hakijaa on 
saanut ohjausta ja neuvontaa.
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