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Kiitokset vanhusten palvelumaksujen sinnikk ille kyselij ille. 

Virkailijat ovat vastanneet viittaamalla kuukauden takaiseen lehteen, jossa oli hyvin ylimalkainen, virkakielinen selostus
asioista. Jos toivomuksen mukaan jokainen vastausta vaille j nyt kyselij  aloittaisi puhelinrumban kunnan viranhaltijoiden
kanssa, se olisi varmasti selkeit  lehtivastauksia huomattavasti suurempi riesa. Tuntuu todella, ett  asioiden halutaan
n ytt v n hyvilt , mutta kaiken Kouvola-huuman keskell  on ep kohdista kuitenkin pystytt v  keskustelemaan kriittisesti ja

avoimesti.

Vastauksesta kuitenkin k vi ilmi, ett  laki ei tarkoin m rittele tehostetun palveluasumisen maksuja. Kuka ne siis m r
Kouvolassa niin armottomiksi? Olisi mielenkiintoista tiet , mit  laki tarkalleen sanoo asiasta. Olisi mielenkiintoista tiet
my s, miten muissa kunnissa ja kaupungeissa maksut on m r tty, sek  miten Kouvolan liitos on muuttanut siihen
yhdistettyjen alueiden maksuja. Onko muuallakin vanhusten konkurssi yht  karmea?

Kovasti on korostettu pienituloisten aseman paranemista. Hyv , jos niin on. Mutta sitten tulemmekin koko asian
peruskysymykseen: maksuihin tulisi liitty  my s jonkinlaista oikeudenmukaisuutta. Sit  ei ole otettu asiaa k sitteleviss
kirjoituksissa ollenkaan esiin.

Jokainen lienee valmis my nt m n, ett  eri ty st  on oikein maksaa erilaista palkkaa sen vaatiman koulutuksen ja vastuun
mukaisesti. Jos on hankkinut kalliin ja vaativan koulutuksen, jota maksaa kauan, ja tehnyt pitk n uran vaativassa ty ss ,
olettaa saavansa kohtuullisen el kkeen. El ke taas on siirretty  palkkaa. Mutta edess  on armoton konkurssi, olipa el ke mik
tahansa, jos joutuu tehostetun palvelun asiakkaaksi: kaupunki pid tt  kaikki tulot, paitsi pient  prosenttik ytt varaa.

Nyt asukkaat maksavat samoista palveluista hyvin erisuuruiset korvaukset. Monen el kkeen pienuus voi johtua vaikeista
olosuhteista, toisten el m npolku taas on kaarrellut ilman mink nlaista vastuuta tai ty el m . 

Toisaalta, vaikka olisi kuinka tarkoin tahansa hoitanut Antero Rossin per nkuuluttaman vastuunsa el m npolkunsa
viitoittamisesta, ei kukaan voi ennakoida esimerkiksi vaikean sairauden mukanaan tuomaa elintason kohtuutonta romahdusta
muun k rsimyksen lis ksi. 

Mit  hy ty  siis on el m nik isest  uurastamisesta ja hyvin progressiivisesta veronmaksusta, el kel isen kin viel  ty ss
k yvi  korkeammasta, jos laitoksessa k teen j  vain muutamia satoja euroja?

Sill  onkin k ytt : kalliit l k rit, l kkeet, vaatteet ja jalkineet, pesu- ja hoitoaineet, parturi, sanomalehti- ja tv-maksu,
lis ravinto, kyydit ja niill  auttajat - syntyisi aika pitk  lista tavallisista pakollisista maksuista. En mill n ymm rr , miten sill
eurom r ll  voi maksaa edes pient  osaa el misen pakollisista menoista.

Kyll  minusta samoista peruspalveluista pit isi voida maksaa sama tai melkein sama perusmaksu. Viel  jokin aika sitten
yritettiin houkutella ihmisi  jatkamaan ty uraa lis ntyv ll  el kkeell . Mit  j rke  on yritt  kaikkensa, jos kaikki ansiot, joita
siis el kekin on, valuvat yhteiskunnan pohjattomaan kukkaroon? Olisi kohtuullista saada viett  viimeiset vuotensa
viimeisess  asuinpaikassaan vihdoinkin demokraattisesti, ilman vanhuutta kohti yh  hurjemmin laukkaavia progressiivisia
maksuja.

Toivottavasti palvelumaksujen oikeudenmukaisuutta halutaan pohtia, ja tulkita lain suomia mahdollisuuksia asukkaille
yst v llisemmin. Ja lakikin on aina muutettavissa ja asiat kohtuullistettavissa. Ei oikeudenmukaisuus eik  demokratia
t ss k n asiassa ole pelkk  perustelematonta tasap ist mist .

Ei kukaan valitsisi tehostetun palveluasumisen palveluja, jos voisi valita hyv n kunnon ja viitoittaa el m npolkunsa  mielens
mukaan. Mutta silloinhan ei tarvitsisikaan ajatella elinik isell  ty ll  maksetun pienen omistusasunnon vaihtamista
palveluasuntoon ja lopun k ytt mist  maksuihin! Eik h n silloin voitaisi my s lopettaa puheet turvatusta sukupolvenvaihdosta
toisenlaisissa ammateissa.

Kohtuutta kaipaava 

http://www.kouvolansanomat.fi/page.php?page_id=67&news_id=200927121994

