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Perusturvalautakunnan taannoisesta palvelumaksupäätöksestä on syntynyt ymmärrettävästi keskustelua. Toivottavasti 
edes osa keskustelusta johdattaa ihmisten ajatuksia pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruskysymyksiin. Eli kaikkien 
ikäluokkien hyvinvoinnin jatkuvaan ylläpitämiseen. En räjäytä mitään uutispommia, kun ennustan ja väitän, että 
omavastuun osuus palvelumaksuissa ja kaikessa muussakin (muun muassa lasten päivähoidossa ja oman terveyden ja 
työkyvyn ylläpidossa) tulee parin seuraavan vuosikymmenen aikana lisääntymään ja laajenemaan, ellei veroastetta 

merkittävästi koroteta, ja se taas olisi väärin tulevia sukupolvia kohtaan. 
 

Jokainen tämän lehden lukija tietää, että Kouvolan, Suomen ja Euroopan huoltosuhde on radikaalisti muuttumassa. Ja 
sekin tiedetään, että suurin syy huoltosuhteen muutokseen on vanhusten määrän lisääntyminen. Kun ennusteiden 

mukaan kansantuote ei enää kasva, ei voi kasvaa, menneiden vuosikymmenien vauhtia, niin edessä on väistämättä 
erilaisten vastuu- ja maksujärjestelmien uudelleen miettiminen. Siinä mietinnässä yksilön vastuu oman elämänpolkunsa 
viitoittamisesta ei ole marginaalissa oleva sivulause. 
 
Keskusteluissa ja kirjoituksissa tuodaan usein esille, että Eeva ja Aatami ovat tehneet töitä ja maksaneet veroja 15-
vuotiaasta lähtien ja ovat näin ansainneet sitä, tätä ja tuota. Ainakin hyvän hoivan ja hoidon. Inhimillisesti katsoen totta 
kai näin asioiden pitäisi olla, mutta onko arki sittenkin karumpi? Onko reaalielämä kuitenkin sitä, että jokainen sukupolvi 
elää vuorollaan ”kädestä suuhun”-elämää? Tänä vuonna hankituilla verorahoilla maksetaan julkisen sektorin palkat ja 
eläkkeet, rakennetaan ja kunnostetaan kaikkea kivaa (kouluja, sairaaloita, päiväkoteja, puistoja, teitä, jäähalleja) sekä, 
jos jaksetaan, maksetaan vanhoja velkoja. Eläke- ynnä muihin rahastoihin on rahastoitu jonkinmoiset puskurit, mutta ei 

niillä pitkälle potkita, elleivät uudet, nykyistä pienemmät ikäluokat niitä koko ajan täydennä. 
 
Meidän itse kunkin on varauduttava siihen, että työelämän aikana hankittua varallisuutta käytetään työuran jälkeen 
oman hoivan ja hoidon hankkimiseksi. En osaa sanoa, mikä olisi jakomalli terveyskeskusmaksuissa, uimahallimaksuissa, 
teatterilipuissa tai palvelutalojen vuorokausihinnoissa, mutta vahva veikkaukseni on, että meidän suuren keskiluokan 
maksuosuus tulee olemaan enemmän kuin tänään. Siihen on ainakin varauduttava. Olisi muun muassa luotava toimiva 
järjestelmä, jolla omistusasunnon voisi tarvittaessa tai haluttaessa vaihtaa palveluasuntoon asiallisella kaupalla. Väliraha 

olisi sitten käytettävissä palvelujen ostamiseen. 
 

Yksilön vastuu oman sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen kunnon ja toimintakyvyn ylläpitämisestä tulee myös 
lisääntymään. Tätä tukevien valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestelmien luomisella tai olemassa olevien 

kannustusjärjestelmien toimintaan saattamisella alkaa olla kiire. 
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