Toimeentulotuki
ei ole nykyisin
kestävällä pohjalla
ikä yhdistää tamperelaista kokoomuskansanedustajaa ja vasemmistoliittoa?
Molemmat ajavat perustuloa.
Syyt ovat vain tyystin erilaiset. Vasemmisto katsoo
puhuvansa ”huono-osaisten” puolesta. Jos joku
sanoo, ettei maamme enää
kestä sitä, että ihminen voi
valita samalla elintasolla
työn tai työttömyyden, he
syyttävät kaikkien sosiaaliturvan saajien leimaamisesta laiskoiksi. Sitten
käydään juupas-eipäs-kuka-sanoi-mitä -väittelyä,
kunnes varmasti keskustelun pihvi on kadonnut.
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Toimeentulotuen jakoon
sopisi iso
kierrätyskeskus.
Kokoomusedustaja Harri Jaskarin sanojen takaa
paistaa vaikuttimia siitä,
että työnantajat saisivat
halvemmalla työvoimaa,
kun valtio maksaisi osan.
Hän jättää vastuuttomasti ottamatta huomioon
joidenkin työnantajien väärinkäytöksiä. Nämä vaihtaisivat työntekijää aina,
kun pitäisi maksaa täysi
palkka.
Jaskari ei myöskään tunnusta sitä laskua, jonka perustulomalli toisi valtiolle
työtä vieroksuvien takia.
Mielestäni kaikki toimet,

jotka tähtäävät siihen, että
terveen työssä käymättömän työikäisen elintaso on
pysyvästi sama kuin työssä
käyvällä, ovat äärimmäisen
vaarallisia.
Tilapäisesti yhteiskunnan tulee pitää huoli, että
henkilö ei esimerkiksi työ-

paikan menetettyään tai
sairauden yllätettyä putoa
kuiluun tai joudu myymään kotiaan. Näin minä
käsitän terveen yhteiskunnan turvaverkon.
On surullista lukea etenkin keltaisen lehdistön
uutisointia, miten nykyisellä toimeentulotuella
on vaikea tulla toimeen,
kun kaikki nykyään maksaa niin paljon, varsinkin
palvelut ja ravintoloiden
ruoka-annokset. Kukaan
ei tunnu olevan kiitollinen,
että ylipäänsä saa tukea
toimeentuloonsa verovaroista.
Mihin ihmeeseen perustuu se, että sosiaalitoimisto
voi maksaa esimerkiksi uuden pesukoneen? Samanlaisen, johon työssä käyvä
sijoittaa helposti kaikki
välttämättömästä elämisestä ylijäävät varansa usealta kuukaudelta.
Tietenkin vaatteet tulee
kaikkien saada puhtaiksi,
mutta käytettyjäkin koneita löytyy, jos ei ole varaa
uuteen.
Olisi mukava nähdä laskelma, paljonko Suomessa
säästettäisiin, jos toimeentulotukea jaettaisiin vain
osa nykyisestä.
Samalla julkiselle puolelle perustettaisiin rakenneuudistuksissa vapautuvalla
henkilöstöllä iso kierrätyskeskus, josta toimeentulotuen saaja voisi tarpeeseen
saada täysin käyttökelpoisia huonekaluja, vaatteita
ja koneita.
Uskon että ihmisten
asenteet tuollaista keskusta kohtaan olisivat hyvin
myönteisiä, ja auttamisen
ilosta sinne vietäisiin hyvät
käytöstä poistetut tavarat.
Todelliset toimeentulotuen
tarvitsijat saisivat, mitä toimivaan arkeen tarvitaan.
Muiden tarpeisiin meillä
ei ole varaa enää vastata.
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