Juha Nieminen

OJASTA ALLIKKOON – PÄTKÄTYÖLÄISEN KÖYHYYTTÄ.

1. Toisen luokan työläisenä, mutta toimeentulotuen asiakkaaseen nähtynä lihavampaa elämää
Pätkätyösuhde on hyvin usein vuokrafirman kautta. Tämä näkyy monella tapaa töissä ollessa.
Mitään ns. Talon etuja ei ole. Lounas on usein erihintainen. Työterveyshuolto on toisen
lääkäriyrityksen kautta tai sitten sitä ei ole, koska vuokrafirma voi lakiin vedoten kieltää
työterveyshuollon johtuen suhteen lyhyydestä.

2. Viimeisen kuukauden stressi.
Pätkätyöläisenä joudut viimeisenä kuukautena hakemaan uutta työpaikkaa erityisellä innolla.
Joskus se kantaa hedelmää, mutta useimmiten ei. Työsuhteen päättymistä seuraa monta
ikävää asiaa, joka alkaa jo kuukautta ennen viimeistä vuoroa:
-

-

Kieli keskellä suuta eläminen jo etukäteen on pakollista koska tiedät ettet
saa toimeentulotukea johtuen palkasta.
Toimeentulotuen ensimmäinen ja hyvin usein jatkohakemus johtaa
lisäselvityspyyntöön, jossa pyydetään palkkatodistusta vuokrafirmasta
vaikka kerroit edellisessä hakemuksessasi saaneesi lopputilin.
Ansiosidonnainen päiväraha melko suurella varmuudella tullaan perimään,
jos onnistut saamaan jotain sosiaalitoimistosta.

3. Ongelma on itse laki toimeentulotuesta
Työelämän pirstoutuminen ja toimeentulotuesta säädetyn lain vanhanaikaisuus on monen
ongelman lähde. Ongelma on itse laki ja sen luonne. Sosiaalitoimisto ohjeistaa jättämään
maksamatta laskuja jotka liittyvät mm. kuukausittain maksettavaan matkapuhelinliittymään tai
kiinteään laajakaistaan, jotka ovat välttämättömiä työn saannin kannalta. Sosiaalityöntekijä
kertoo sinulle tapaamisessa, että kirjastot ovat olemassa Internet -yhteyttä varten. Tämä on
vale, sen todistaa jo sekin, että olen 20 viimeistä työsuhdetta saanut koska käytössäni on ollut
tietokone internet-yhteydellä ja se on ollut saatavilla juuri sunnuntaina joskus aamuyöstä.
Tämä on mahdollistanut oman ahaa-elämykseni kääntämisen eduksi, jonka ansiosta olen
saanut juuri kyseisen työpaikan sadan hakijan joukosta.

Toimeentulotuen luonne viimesijaisena etuutena ja lista hyväksyttävistä menoista, sekä itse
tuen niukkuus aiheuttaa usein, että pätkätyöläisenä olet velkaa, vuokra, sähkölasku ja
nettilasku tulevat hoidetuksi työttömyyskaudella kahden – kolmen viikon viiveellä.

4. Kannustimet puuttuvat käytännössä.
Kannustimet puuttuvat käytännössä. Etuoikeutettu tulo on hyvä yritys kannustimesta. Palkan
niukkuus ja toisaalta asumisen kalleus ja lisäksi toimeentulotuen luonne ja vaikea saatavuus
aiheuttaa ongelmia.

5. Tiedon panttaaminen
Pätkätyöläisenä on usein pieni velka, pieni ulosotto 2000 – 3000 €. Hyvin moni ei tiedä, että
ulosoton ollessa omalla kohdalla ei saa oikeaa tietoa että olisi oikeutettu saamaan
toimeentulotukea. Tämä kaikki lopulta lannistaa yksilön. Työpaikalla esim. voi olla liikkeellä
esitietoa, että sosiaalitoimisto katsoo bruttotulosi, eikä käteen jäävää rahaa aiheuttaa sen, että
moni pätkätyöläinen on liian tiukalla
Ongelma olisi korjattavissa helposti mikäli halutaan.

