Sininen tulevaisuus haluaa pitää kaikki kansalaiset yhteiskunnan kehityksessä mukana. Vähävaraisuus on muutakin kuin rahan puutetta. Se voi olla näköalattomuutta, pahaa oloa ja ulkopuolisuutta. Köyhyys tuntuu vatsan pohjassa, se kuristaa kurkkua, se tekee aurinkoisesta päivästä pimeän, se itkettää ja väsyttää.
Siniset haluaa, että jokaisella on väylä parempaan elämään. Vähävarainen on arvokas ja tärkeä yhteiskunnan jäsen, jolla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin. Apua tarvitsevalle tulee näyttää kaikki ne mahdollisuudet, joihin hän voi tarttua. Esimerkiksi velkakierre voi johtaa välinpitämättömyyteen ja turhautumiseen, josta on vaikea ponnistaa pois. Velallinen tarvitsee apua, ei nöyryyttämistä.
Ihmistä ei pidä juoksuttaa Kelasta sosiaalitoimistoon ja TE-toimiston kautta takaisin Kelaan.
Hädässään ihmisen on saatava heti oikeanlaista apua. Siksi viranomaisten väliset raja-aidat
pitäisi kaataa. Jokaisen pitää voida luottaa siihen, että hänen tilanteeseensa perehdytään.
Siniset haluaa Suomen, joka välittää ja auttaa muutenkin kuin sosiaaliturvan kautta. Mielenterveyspalveluihin pääsee ajoissa, lapsiperheköyhyys vähenee ja leipäjonot jäävät historiaan.

Sujuvampaa ruoka-apua. Siirretään leipäjonot sisätiloihin niin kauan kuin niille
on vielä tarvetta ja otetaan digitalisaatio
apuun ruokajakelussa. Lisätään yhteisruokailuja, joilla vähennetään myös yksinäisyyttä. Järjestetään ruoka-apu yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kesken.

Nopea pääsy mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Lisätään mielenterveysja päihdepalveluja kaikkialla Suomessa.
Panostetaan nopeampaan hoitoon pääsyyn ja akuuttien kriisien tukipalveluihin
heti hädän koittaessa. Psykoterapiapalvelujen on oltava helposti saatavilla. Avohoidon rinnalle on saatava toimiva laitoshoito. Turvataan päihdekuntoutujille ympärivuorokautinen tukihenkilö.

Yhteispalvelupisteet käyttöön. Lopetetaan ihmisten juoksuttaminen viranomaiselta toiselle. Otetaan käyttöön aikuisten
palvelupisteet nuorten Ohjaamoiden mallin mukaisesti. Työnhaku, sosiaaliturva ja
sosiaalityö yhdellä oven avauksella.

Velalliselle oikeus uuteen alkuun. Veloista selviäminen helpommaksi velkaneuvonnan avulla. Turvataan kaikille oikeus kotivakuutukseen. Poistetaan ensimmäinen maksuhäiriömerkintä heti sen jälkeen, kun velka on maksettu.

Osatyökykyiset mukaan työelämään.
Laaditaan työkykyohjelma jokaisen saamiseksi mukaan työelämään omien voimavarojensa mukaan. Annetaan yrityksille
verohelpotus esteettömien työtilojen rakentamisesta. Lisätään työkykykoordinaattorien määrää. Tehdään palkan ja
työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittaminen helpommaksi niin, että tulot kasvavat
aina työnteon myötä.

Sosiaaliturva on uudistettava. Siniset
kannattaa yhden luukun periaatetta myös
sosiaaliturvassa. Pienten työtulojen rinnalla tulee olla riittävä sosiaaliturva, jota
ei heti menetä. Käänteinen tuloveromalli
on hyvä vaihtoehto.

Lapsilisää on uudistettava. Vähävaraisia lapsiperheitä on tuettava enemmän.
Koska pikkulapsivaihe kuormittaa perhettä taloudellisesti eniten, lapsilisän tulisi olla silloin suurimmillaan.

Sosiaalietuuksien on riitettävä elämiseen. Perusturvan on oltava sellaisella
tasolla, ettei toimeentulotukeen tarvitse
turvautua. Kehitetään toisen ja korkeaasteen oppimateriaaleja esimerkiksi digitalisaation ja lainaamojen avulla maksuttomiksi arjen menojen pienentämiseksi.

Asunnottomuus ja sisäilmaongelmat
kuriin. Työtä asunnottomuuden poistamiseksi on tehostettava. Luodaan toimiva hoitopolku homeongelmista kärsiville.

Lisää selviytymisasemia. Alkoholistit
vievät tilaa putkassa, kun oikea paikka
olisi selviytymisasemalla. Kaikkiin erilaisiin riippuvuuksiin (alkoholi, huumeet,
peliriippuvuus) on tarjottava entistä matalammalla kynnyksellä hoitoa ja tukea.

Kielletään pikavipit. Lisätään sosiaalista luototusta ja pienlainoja, jotta ihmisten ei tarvitse turvautua pikavippeihin.
Kielletään epäinhimilliset pikavipit ja madalletaan sallittua korkokattoa. Otetaan
käyttöön positiivinen luottorekisteri, jota
lainanantajien tulee käyttää.

Yksinäisyys pitää ottaa vakavasti.
Yhteiskunnalta enemmän tukea järjestöjen kaveritoiminnalle ja lisää matalan
kynnyksen kohtaamispaikkoja.
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