BYROKRATIA JYLLÄÄ
Faktaa on, että Suomi on saanut pyyhkeitä Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta
perusturvamme tasosta ja faktaa on, että Suomi siitä viis veisaa! Meillä on pilvin pimein eli noin
650 000 ihmistä joka päivä sinnittelemässä alle köyhyysrajan eli alle 1230 e kuukausituloilla.
Mitäpä sääntö Suomi on asialle tehnyt? No, se tarjoaa haettavaksi asumistukea, toimeentulotukea ja
kunnilta vielä yhtä tukea, jos sitä ei KELALTA herunut. Jos tuntuu, ettei rahat riitä, niin eikun
hakemus kehiin; onpa yksinkertaista, varsinkin kahdeksankymppiselle mummolle! Tänä päivänähän
asiointi viranomaisten kanssa on niin helppoa, kun kaikki voi hoitaa sähköisesti! Avot, sekin tieto
helpotti kahdeksankymppistä mummoa!
Jos ei turhaa byrokratiaa tässä maassa ole, niin ei sitten mitään! Kun joudut turvautumaan valtion
apuun, aloitat rumban hakemalla asumistukea KELALTA. Liitteeksi joudut skannaamaan papereita
asumismenoista, tiliotteet, tiedot veloista... Ennen kuin päätös sieltä on tullut, ei muita
hakemuksiasi käsitellä. Seuraavaksi haet toimeentulotukea KELALTA. Jälleen liitteitä: sairaskulut,
sähkölaskut, tiliotteet, vakuutuspaperit, jätehuolto, lainan tiedot, vuokra, kiinteistövero yms. Jos
vieläkään et pärjää tai avunpyyntösi torpataan, niin onhan vielä sosiaalitoimisto. Tosin sekään ei
käsittele hakemustasi, ennen kuin nuo kaksi ensimmäistä prosessia olet hoitanut loppuun! No,
kolmanneksi hakemus soskuun: jälleen liitteitä vähintään nuo kaikki edelliset, mahdollisesti vielä
muita menojasi, joita KELA ei edes suostu katsomaan. Mutta perustele kuitenkin kunnolla, miksi
sinun rahasi ei riitä!
Ja mikä parasta, saat tehdä tämän joka kuukausi! Asumistukipäätös tulee pidemmäksi aikaa, mutta
kaksi muuta hakemusta saat tehdä joka kuukausi! No, onpahan kahdeksankymppisellä mummolla
tekemistä ja pysyy mieli virkeänä; ei iske dementiakaan, kun joutuu ajatustyötä tekemään!
Järkyttävää! Ensinnäkin, Suomen perustuslain 10 §:ssä on jokaisen perusoikeutena yksityiselämän
suoja ja perustuslain 19 §:ssä jokaisen oikeus sosiaaliturvaan! Saadaksesi välttämättömän
toimeentulon, mikä on perusoikeutesi, rikotaan toista perusoikeuttasi eli yksityiselämän suojaa!
Milleppä tuntuisi toimitella tiliotteet viranomaisille kuukausittain ja anella rahaa? Onko siellä
jotain, miksi et sitä haluasi tehdä? Haluatko pitää elämäsi yksityisenä. Mutta köyhyysrajan
alapuolella elävillä ei tätä mahdollisuutta ole!
Toiseksi, miksi KELA ei heti kerralla katso kaikkea tuen tarvetta, vaan sille samalle viranomaiselle
tehdään kaksi hakemusta peräkkäin? Kiva kun meillä on virkamiehiä ja heillä riittävästi töitä!
Olisiko kuitenkin valtiolle taloudellisempaa nostaa se perusturvan taso kerralla sille tasolle, ettei
näitä hakemuksia ylipäätään joudu tekemään kuin poikkeustapauksessa? Ei nimittäin
virkamiehetkään ilmaiseksi joka kuukausi saman ihmisen papereita selaa ja se
kahdeksankymppinen mummokin voisi jättää verenpainelääkkeitä vähemmälle.
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