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”
Arjen asiantuntijat tietävät, mitä suomalaisille oikeasti kuuluu. 
Mitä roska-auton kuljettaja, velkaneuvoja, taksinkuljettaja, 
kaupan kassahoitaja, lastenhoitaja ja siivooja näkevät  
meidän elämästämme?

Miten meillä
NiiNa Rapo n Kuvat JaaKKo LuKumaa, tatu bLomqvist Ja miKKo LehtimäKi

Ei ole mitään sellaista, mitä en olisi roska-astias-
sa nähnyt: auton renkaita, akkuja, moottoreita, 
ruohonleikkuri ja kylpyamme. Pari kertaa roska-
pöntössä nukkuja on pelästyttänyt pahasti Helsin-
gin keskustassa. Viimeistään nukkuja on kyllä he-
rännyt, kun astiaa on liikuteltu. Joitakin kertoja 
olen saanut lavalta jäteöljyt päälleni. 

Kuukauden vaihteessa jäte-astiassa voivat olla 
kaikki talouden huonekalut keittiönpöytää myö-
ten. Kun ihmiset muuttavat, he voivat tunkea ros-
kiin kaikki tavaransa.

Osa talouksista ja taloyhtiöistä hoitaa jätehuol-
tonsa aina hyvin, osa ei. Yleensä omistusasunnois-
sa kaikki on hoidettu hyvin. Jätehuoneessa saat-
taa olla naapuruston yhteiset kierrätyshyllyt,  jois-
ta kiertoon laitetaan itselle tarpeetonta tavaraa. 

Tietyt kaupunginalueet ovat roskakuskin mur-
heenkryynejä. Kaupungin isojen vuokratalojen jä-
tehuoneet tai -katokset ovat maanantaiaamuisin 
varsinaisia sikaloita. Sitä ei voi kuvitella, missä 
kunnossa ne ovat, ennen kuin itse näkee. Oven vie-
reiset astiat pursuavat yli, lattia on täynnä roska-
pusseja, aukinaisiakin. Pidemmällä olevat astiat 

ovat tyhjillään, huoneen perälle asti ei yksinker-
taisesti viitsitä kävellä. 

Tällä hetkellä tyhjennän sekajäteastioita. Kai-
ken kaikkiaan jätteen määrä kasvaa koko ajan, 
mutta lajittelu on vähentänyt sekajätteen määrää. 
Isojen taloyhtiön jätekatoksessa voi olla 8–10 as-
tiaa, jotka tyhjennetään pari kertaa viikossa. 

Kuskaan roskia veljeni kanssa Tikkurilasta 
Tammistoon. Tikkurila on vastuualueemme siis-
teintä aluetta. Kartanonkoskikin on aika siistiä. 
Sotkuiset jätehuoneet löytyvät Jakomäestä, Kon-
tulasta, vanhasta Pakkalasta ja Tammistosta. 

Huonotuloiset kiinnittävät vähiten huomiota 
jätehuoltoon ja kierrätykseen. Kaikkia ei edes 
kiinnosta. Se riittää, että roskat saa pois omista kä-
sistään. Jos ihmisellä menee huonosti, hän ei jak-
sa hoitaa jätehuoltoakaan.”

Maanantai alkaa sikalasta

menee?

Mikä ihMetyttää työssäsi?
”isojen taulutelevisioiden pahvilaatikoiden suuri 
määrä huonotuloisten osoitteissa. siellä laatikoita 
on enemmän kuin muualla.”

Jani strömsholm 
tietää, mitä 
tavaroita ihmiset 
arvostavat ja mihin 
jätteet päätyvät. 
Yksi päätepiste 
on ämmässuon 
kaatopaikka.

Jani Strömsholm, 35, on ajanut roska-autoa  
Espoossa ja Helsingissä 17 vuotta.
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” ” Lähes kaikilla on elämänsä jossain vaiheessa lai-
naa. Suurin osa ihmisistä myös hoitaa velkansa oi-
kein ja pärjää. Mutta eivät kaikki. 

Jos vanhemmilla on ollut ongelmia rahan kans-
sa, usein myös lapsilla on. Ulosotettavaa voi löytyä 
saman suvun kolmesta polvesta.

Suurin osa asiakkaistani on sinkkuja. Naisia ja 
miehiä on yhtä paljon, useimmat heistä ovat 
30–50-vuotiaita. Taloutensa kanssa painiskelee 
ihmisiä kaikista tuloluokista. Pienituloisilla talou-
den hallinta-ongelmat korostuvat. He saavat usein 
ne vaativat, kalliit lainat. 

Työttömyys, sairastuminen, avioero tai puoli-
son kuolema aiheuttavat ongelmia. 1990-luvun ve-
lallisilla oli määrällisesti vähemmän velkojia, ve-

lat koostuivat asuntolai-
noista ja takauksista. Nyky-
ään suurin osa veloista on 
kertynyt kulutusluotoista.

Kaikki heti mulle nyt 
-ajattelua on paljon. Ennak-

kosäästäminen on katoavaa kansanperinnettä. 
Luotolla ostetaan matkoja ja televisioita, mutta 
pienituloisimmat joutuvat käyttämään luottoa 
myös perushankintoihin, ruokaan ja vaatteisiin. 
Lapsille halutaan usein tarjota parempaa. 

Velkaantuminen on hyvin henkilökohtainen 
käsitys. Jollekin 500 euron laina aiheuttaa suun-
natonta ahdistusta, toiselle 300 000 euron velka 
ei ole vielä mitään. Suomalainen tapa on vaieta ta-
lousongelmista. Voi olla, että kaikilla sisaruksilla 
on ongelmia, mutta niitä peitellään toisilta. Tai 
kun tullaan neuvontaan, puolisolla ei ole mitään 
tietoa perheen talousahdingosta. 

Kasvava asiakasryhmä ovat juuri eläkkeelle jää-
neet. Suurten ikäluokkien eläköityminen pääkau-
punkiseudulla on hankala yhtälö. Heillä ei ole 
useinkaan ollut korkeaa koulutusta. Palkka on ol-
lut pieni. Naiset ovat olleet pitkiä aikoja kotona 
lasten kanssa. Jos velkaa on vähääkään, syntyy on-
gelmia. Jos velkaa ei ole, eläminen on sinnittelyä 
päivästä toiseen toivoen, ettei sairastuta. 

Asiakkaat ovat erittäin luovia. Itse tekemällä 
säästää pitkän pennin. 

Hyvä ensiapu ja kikka on laittaa kaikki tulonsa 
ja menonsa paperille kaksi kertaa vuodessa. Silloin 

Teen työtä asiakkaiden kodeissa. Aluksi saatan 
hoitaa lasta niin, että vanhemmat saavat levähtää. 
He nukkuvat uupumustaan pois tai hoitavat juok-
sevia asioita. Sen jälkeen lasta hoidetaan yhdessä. 
Menemme lasten ja vanhempien kanssa vaikkapa 
ulkoilemaan ja tutustumaan leikkipuistoihin.  

Apua tarvitsevien perheiden määrä on lisään-
tynyt. Myös monikulttuuristen perheiden määrä 
on noussut. Heidän ongelmansa eivät eroa paljoa-
kaan muiden suomalaisten ongelmista. On ma-
sennusta, uupumista ja vaikeuksia esimerkiksi 
avioeron jälkeen.

Tuloerojen kasvu ja eriarvoisuus näkyvät. Tun-
tuu, että ennen pärjättiin, jos edes toinen vanhem-
mista kävi töissä. Nyt molempien vanhempien tu-
lot tarvitaan. Tuet eivät ole nousseet siinä määrin 
kuin kulut. 

Rahanpuute rasittaa arkea. Perheen yhteinen 
aika jää vähäiseksi, jos toinen vanhemmista tekee 
pitkää päivää ja toinen pyörittää työnsä lisäksi ar-
jen yksin. Kaikilla on omia menoja ja harrastuk-
sia, yhdessä tekemiseen ei riitä aikaa eikä jaksa-
mista. Parisuhde ja lapsista nauttiminen kärsivät. 

Uusioperhekuviot ovat lisääntyneet, ja niissä 
on omat haasteensa, kuten lasten ja vanhempien 
tapaamisten järjestäminen. 

Lasten maailmassa on kovat vaatimukset. Kai-
killa pitäisi olla hienot vaatteet ja uusimmat lelut. 
Ne joilla on oikeat vaatteet ja lelut, ovat suosituim-
pia kavereiden keskuudessa. 

Arjen ongelmat näkyvät perheissä uupumuk-
sena ja masennuksena. Jos masennusta ei tunnis-
teta ajoissa, se voi johtaa ongelmakierteeseen. On 
päihteiden käyttöä, työttömyyttä ja osaamatto-
muutta raha-asioiden hoidossa. 

Myös tukiverkoston puuttuminen näkyy Hel-
singin alueella. Sukulaiset asuvat usein kauempa-
na. Ongelmat kasaantuvat ja siirtyvät sukupolvel-
ta toiselle. Työssäni näkyy selvästi mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden huono saatavuus.

Jos vanhemmilla on pitkään ollut ongelmia, 
lapset saattavat olla aika rajattomia. Lapset jäävät 
mieluusti lastenhoitajan kanssa leikkimään.” 

näkee, kuinka paljon rahaa on oikeasti käytettävis-
sä. Kannustan kaikkia velkaongelmaisia ottamaan 
yhteyttä velkojiin ja velkaneuvontaan. Apua saa 
jos sitä hakee.

Tarkkaa määrää Suomen velkaongelmaisista ei 
ole. Ulosottorekisterissä on yli 200 000 suomalais-
ta. Maksuhäiriömerkintöjä on yli 300 000 suoma-
laisella. Velka- ja talousneuvojien työt eivät tule ai-
nakaan vähenemään.” 

Mikä on palkitsevinta työssäsi?
”Kun ihminen tulee talous- ja velkaneuvontaan, 
hän saattaa olla ahdistunut, masentunut tai hä-
peissään. Kun raha-asiat saadaan kuntoon, näen 
ihmisessä sen nopeasti. asiakas kasvaa pituutta  
ja pystyy taas kohtaamaan ympäröivän maailman 
hyväksyttynä ihmisenä.”

Juuri eläkkeelle jääneet 
ovat uusi köyhälistö

Perheissä näkee puutetta 
ja uupumusta

Juha Neuvonen 
auttaa
rahavaikeuksiin 
joutuneita 
helsingin  
kaupungin 
palveluksessa.

pieni ella saa suukon 
sirpa vuoriselta.

Mikä on pysähdyttävintä perheissä? 
”Lasten suuri huomiontarve.”

Juha Neuvonen, 40, on opastanut  
helsinkiläisiä talous- ja velka- 
asioissa 7 vuotta. 

Sirpa Vuorinen, 50, on hoitanut 
lapsia Helsingin kaupungin  
sosiaaliviraston tiimissä 10 vuotta. 

”Nyt suurin osa 
veloista kertyy 
kulutusluotoista.”
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”
” ”

Ihmiset ovat paljon avoimempia ja puheliaampia 
kuin yleensä uskotaan. He kommentoivat säätä tai 
ostoksiaan. Jotkut vanhemmat ihmiset haluaisi-
vat jutella pidempään ja henkilökohtaisempia asi-
oita. Joskus tulee paha mieli, kun miettii, onko 
vanhuksilla ketään muuta kenelle jutella. 

Perheenäidit ovat kiireisiä mutta sympaattisia. 
On pötypuhetta, etteivät  nuoret osaisi käyttäytyä. 
Teini-ikäiset eivät heti hermostu, jos minulla me-
nee kassalla joku vikaan tai asiointi kestää. Jos tu-
lee nuorisoporukka, nuoret voivat keskenänsä 
räyhätä, mutta kassalla he ovat kohteliaita.

Ihmiset ostavat leipää, vessapaperia, perunoi-
ta, kananmunia ja paljon maitotuotteita: rasva-
tonta maitoa, jogurttia, margariinia ja raejuustoa. 
Ikisuosikit makaronilaatikko, pinaattiletut, karja-
lanpiirakat, ruispalat ja Fazerin Sininen maistui-
vat kaikenikäisille. 

Kun viimeksi oli puhetta sikojen huonosta koh-
telusta, ei se vaikuttanut ostetun lihan määrään. 

Jos olen juuri hyllyttänyt pitkän rivillisen 
pasta+kastike-pusseja, hylly on hetkessä tyhjä. 

Myös reilun kaupan, luo-
mun ja terveysvaikutteis-
ten tuotteiden ostaminen 
on lisääntynyt. 

Nuoret naiset saattavat 
ostaa pelkkiä tuoreita vi-

hanneksia. Perheellisten keski-ikäisten ostosko-
rissa saattaa olla makkaraa ja olutta, mutta myös 
tuoreita vihanneksia, vitamiinivalmisteita, luo-
mutuotteita ja proteiinipirtelöä urheilua varten. 
Tasapainotellaan mielihalujen ja terveysvaati-
musten kanssa. Ruuansulatusjogurtteja ostetaan 
todella paljon. 

Asiakkaiden hintatietoisuus on lisääntynyt. 
Tarjouksia seurataan tarkkaan, eikä se ole ihme, 
sillä tiskillä voi olla vierekkäin parin euron ja vii-
den euron kirsikkatomaattirasiat. Yli 40-vuotiaat 
tarkastavat usein kassalla, oliko tuote tarjoukses-
sa. Kanta-asiakaskorttien edut kiinnostavat. 

Karuinta nähtävää ovat vähätuloisten ostokset. 
Niissä koreissa ei ole mitään turhaa. He joutuvat 
valitsemaan, ostavatko maitoa vai perunoita. Jot-
kut sanovat, että hänellä on vain kymmenen eu-
roa rahaa ja käskevät katsomaan, ettei mene yli. 

Asiakkailta myös unohtuu tavaroita kassalle 
monta kertaa päivässä. Harva keksii tai muistaa 
tulla myöhemmin kyselemään niiden perään.”

pysähdyttävin kokeMus kassalla? 
”Kerran minulla oli todella huono päivä, kuuma ja 
kiire. asiakas kysyi sattumalta, pidänkö työstäni. 
vastasin pitäväni. asiakas sanoi arvanneensa sen, 
koska olin kuulemma niin mukava. silloin tajusin 
jotakin. sillä on oikeasti merkitystä, miten kassa-
henkilö käyttäytyy. tajusin myös, mitä tarkoittaa 
sanonta laita hyvä kiertämään. tein ehkä asiak-
kaan päivästä paremman, ja hänen palautteensa 
vei huonon tuuleni mennessään. ”

 
Taksissa jutellaan paljon: työelämästä, 
perheestä ja päivänpolitiikasta. Vaaleis-
ta tuli keskusteltua paljon. Paljon oli 
niitä, jotka selvästi halusivat muutosta 
entiseen. 

Monen kanssa tulee keskusteltua 
Nokian tilanteesta, sillä Nokia on Ou-
lussa erittäin merkittävä työllistäjä. 
Asiakkaita mietityttää eniten oma lei-
pä, mutta heti seuraavana kotikaupun-
gin tilanne ja koko Suomen näkymät.

Työelämästä jo pois jääneitä asiak-
kaita mietityttävät samat asiat. Iäk-
käimmistä moni on ollut koko työikän-
sä saman työnantajan leivissä. He muis-
televat menneitä aikoja. Ennen toi-
meentulo oli turvattu, kunhan jonkun 
työpaikan oven väliin jalkansa sai. 

Oulussa rakennetaan paljon kerros-
taloja ja uusia hienoja omakotitaloja. 
Kaupungin yleisilme ei ole ollenkaan 
surkea tai negatiivinen. 

Taksinkäyttöä voi pitää jonkinlaise-
na mittarina alueen tai maan taloudel-
lisesta tilanteesta. Tänä vuonna asiak-
kaita on ollut saman verran kuin viime 
vuonna. Puolitoista vuotta sitten pu-
huttiin taantumasta, taksilla ajaminen 

Siivoan 50-80-vuotiaiden koteja. He 
asuvat rivitaloissa, 70-luvulla rakenne-
tuissa omakotitaloissa, kerrostaloasun-
noissa ja ihan upouusissakin taloissa. 
Asunnot ovat värikkäitä ja kodikkaita, 
eivät mitään trendikkään pelkistettyjä. 
Kaameaa kämppää en ole tavannut. 

Ihmiset vaihtavat olohuoneen ver-
hot, tyynynpäälliset ja matot keväisin ja 
syksyisin. He uusivat ja maalaavat pin-
toja sekä vaihtavat keittiönkaappeja. 

Ruskea ja vihreä ovat käytetyimmät 
värit sisustuksessa. Olohuoneeseen ja 
keittiöön satsataan. Siinähän se ihmi-
sen elämä paljolti kulkee. 

Tietokoneet on jo joka talossa. Van-
han mallisia televisioita on vielä yllät-
tävän monessa taloudessa.

Siivoan asiakkaideni kodin usein jo-
ka toinen viikko. Joku asiakkaista sii-
voaa siinä välissäkin, joku toinen ei. 
Toinen kertoo kulkeneensa rätin kans-
sa koko viikon. Jotkut heistä siivoavat 
ennen kuin siivooja tulee.

Kannan matot ulos, imuroin ja luut-
tuan lattiat sekä pyyhin pölyt. 

Osalla asiakkaistani on nivelrikkoa 
tai reumaa. He kärsivät siitä, etteivät 

voi itse huolehtia siivouksesta. Van-
hemmat ihmiset osaavat olla kiitollisia 
kaikesta. He kiittävät vähän jopa liiak-
sikin. He ovat eläneet kovan elämän, 
tehneet ruumiillista työtä ja osaavat 
nauttia nyt, kun jotakin tehdään heidän 
eteensä. Ei heitä ole nuorena passattu. 

On hienoja taloja ja erittäin tavalli-
sia. Tavaraa on kertynyt komeroihin ja 
varastoihin, eikä niitä raaskita heittää 
pois. Ihmiset puhuvat paljon. 

Jotkut asiakkaista sanovat, että ’voi 
voi, kun heillä on tavarat nyt näin sikin 
sokin’. Tai ’tämä esine nyt ei sovi tähän 
kohtaan olleenkaan’. Minä sanon asiak-
kaille, että kaikenlailla voi elää. Kaikki 
on oikein ja kaikki on hyvin. 

Ihmiset pyörivät aika lailla omissa 
ympyröissään. Moni luulee, että on yk-
sin ongelmiensa ja sairauksiensa kans-
sa ja muilla on paremmin. Silloin minä 
kerron, että on niitä vaivoja muillakin.”

pysähdyttävintä työssäsi?
”Kuolema asiakasperheessä. parasta 
työssä ovat asiakkaat, jotka ottavat 
huomioon minunkin tilanteeni.” 

vähentyi. Se näkyi eniten arki-illoissa. 
Ratin takaa kaikki viikonloput näyt-

tävät pikkujoulukaudelta. Myös taan-
tuman aikaan. Viikonloppuisin ei olla 
köyhiä eikä kipeitä, varsinkin silloin 
kun tullaan pikkutunneilla kotiin. Asi-
akkaasta näkee, jos ilta on ollut onnis-
tunut. Silloin kuski saattaa saada yli-
määräistä kahvirahaa. 

Humalaisia on ollut niin kauan kuin 
olen ajanut. Kyllä niitä näyttää tulevai-
suudessakin riittävän. 

Kuljetamme asiakkaita myös paljon 
sairaalaan ja sairaalasta kotiin. Sairaa-
laan meno jännittää kaikkia, silloin ol-
laan aika hiljai-
sia. Kotiutukset 
ovat mukavia 
myös kuljetta-
jalle. Pitkän sai-
raalajakson jäl-
keen asiakkaan kasvoista näkee, että 
kohta ollaan lähellä kotia.”

Mukavinta työssäsi?
”erilaiset ihmiset. Yksikään päivä ei ole 
samanlainen, ja maisevat vaihtuvat.”

Pasta+kastike-pussit  
menevät heti  

Taksissa kaikki puhuvat Nokiasta Verhot vaihtuvat keväällä ja syksyllä

”On pötypuhetta, 
etteivät nuoret 
osaisi käyttäytyä.”

hannele vakkurilla  
on oma siivousfirma. 
pölyhuiska kiertää 
kodeissa ja yrityksissä. 

Pekka Lång tietää, 
mitä oululaisten 
mielissä liikkuu.

Åsa skoglund tapaa 
kaupan kassalla 
mukavia mutta  
kiireisiä suomalaisia.

Hannele Vakkuri, 55, on siivonnut koteja ja 
yrityksiä Seinäjoella 5 vuotta.

”Kaikki viikonloput 
näyttävät ihan 
pikku joulukaudelta.”

Åsa Skoglund, 20, on tehnyt myyjän  
keikkatöitä S-ryhmän ja Keskon  
kaupoissa 1,5 vuotta.

Pekka Lång, 54, on ajanut taksia  
Oulussa yli 30 vuotta.


