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Uusi vuosi - uudet tuulet?

Tsunamivaroitus on annettu ja tasavalta tutisee. Meno on
sen kaltaista, ettei aivan tällaista osattu vielä Joulun alla odottaa. Lomautuslappujen ja
lopputilien jaosta on tullut jokapäiväistä rutiinia.
Jos tahti tästä vielä kovin paljon kiihtyy, tulee menetettyjen työpaikkojen korvaaminen
kansakunnalle todella kalliiksi.
Vuoden ensimmäisten parin viikon viikon aikana on lomautusilmoituksia sadellut liki
kymmenentuhatta. Karua kieltään vientiteollisuuden pohjamudissa möyryämisestä
kertovat muun muassa Kaskisten sellutehtaan alasajo ja vasta vaippaikään ehtineen
kunnossapitofirman, Eforan sekoilut. Vaikka valtion tukimiljoonat tulevatkin tarpeeseen,
Eforan kaltaisten projektien synnyttämiseen niitä ei tulisi tärvellä. Kulkekoon
yhteiskuntavastuun raja nyt vaikkapa tässä.

Muutosturva

on tämän päivän työelämätrendi. Pihalle paiskattuja palkkatyöläisiä
istutetaan tukitoimin koulunpenkkiin. Siinä heistä sitten leivotaan metallimiehiä,
kirvesmiehiä, lähihoitajia, perhepäivähoitajia ja ties mitä. Sen kummemmin mielihaluja
kyselemättä osaavia käsiä halutaan dumpata aloille, joissa työmarkkinaspesialistien
mielestä on p e r u s t e o l l i s u u t e e n verrattuna kasvun varaa... niin vai mitä se oli?!
Parhaassa tapauksessa duunipaikka saattaakin löytyä, pahimmillaan edessä on
työttömyys tai loputon pätkätyön helvetti!

Ekonomistien

ikenet jaksavat jauhaa alati vallitsevasta työvoimapulasta. Anteeksi
mistä? Työttömänä on jo nyt kymmeniä tuhansia ja vielä on lisää tulossa toinen
mokoma. Samoille apajille astelevat tuhannet uudet, pian ammatteihin valmistuvat.
Heille en lähtisi tässä povailemaan kovinkaan ruusuista aikuiselämän alkua.
Televisiokanavilla paneelikeskusteluihin hilataan aina jonkun työvoimaa vuokraavan
firman edusmies vakuuttelemaan miten monilla aloilla työn kysyntä ylittää tarjonnan.
Niinpä niin. Talkootyöhön verrattavaa tointa kyllä tarjotaan. Päivä siellä toinen tuolla,
soitellaan sitten taas kun on tarvis. Ekstraajille näyttää duunia pukkaavan!

Vanhuus,

meille jokaiselle eteen tuleva elämänvaihe pelottaa. Hoito ja palvelut
horjahtelevat. Kuntien talous ei kestä, vaikka euroja kuinka pumpataan. Omaishoitajiksi
on iso tarve kouluttaa ja valmentaa, kun laitoshoidon palvelut ja ylläpidon hinta päättäjiä
niin hirvittää.
Paluun tarve perinteiseen perheyhteisön hoivaan, turvaan ja tukeen tulee
todennäköisesti lisääntymään. Lisätoiveena valtiovallan puolelta, että omaishoidosta
selvittäisiin mahdollisimman pienin julkisin kustannuksin. Miten on, mahtaako verottaja
ymmärtää pitää näppinsä kurissa, mikäli vanhus päättäisi ryhtyä työnantajaksi omalle
puolisolleen, lapselleen tai lapsenlapselleen maksamalla näille korvausta hoidosta.
Lahjaveroasioillakaan ei tarvitsisi enää myöhemmin päätään vaivata.
Äh, kunhan kuvittelet!
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