Puheenjohtaja

M

aassamme on eletty lähes 10
vuotta talouden taantuman kautta. Tämän seurauksena meiltä on
kadonnut lähes 100 000 teollisuuden työpaikkaa. Emme ole vieläkään sillä tasolla,
missä olimme vuonna 2007. Julkisen sektorin menot ovat lisääntyneet koko ajan. Valtion velka on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi. Velan määrä on nyt jo reilusti yli satamiljardia euroa.
Meitä on peloteltu jatkuvasti eläkevarojen loppumisella. Kymmenen vuotta sitten
eläkeyhtiöiden varallisuus oli noin 120 miljardia euroa.Tällä hetkellä se on jo lähes 200
miljardia euroa. Viime vuonnakin pelkästään
sijoitusten tuotot ylittivät kymmenen miljardia euroa.
On totta, että eläkeläisten määrä on kasvanut ja kasvaa edelleenkin. Se johtuu talouden näkökulmasta katsottuna epäedullisesta
ikärakenteestamme sekä eliniän jatkuvasta
kasvusta. Eläkejärjestelmän tulee tietenkin
olla taloudellisesti kestävä myös pitkällä
aikavälillä. Nykyinen eläkeyhtiöiden varallisuus ja eläkekertymiin tehdyt huomattavat
muutokset takaavat eläkerahoituksen riittämisen.
Ei ole oikein eikä kohtuullista, että jo
toteutettujen leikkausten lisäksi eläkeläisten verotukseen ja eläkeindekseihin halutaan kohdentaa jatkuvasti lisäheikennyk-
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Osuus talouskasvusta myös
eläkeläisille
siä. Opetusalan Seniorijärjestö OSJ tekee
kaikkensa estääkseen nämä huononnukset.
Toivottavasti saamme tukea muilta eläkeläisjärjestöiltä sekä myös työmarkkinajärjestöiltämme.
Maahamme saatiin neuvoteltua niin sanottu kilpailukykysopimus eli kiky. Sen seurauksena onnistuttiin parantamaan hiukan
maamme kilpailukykyä. Valitettavasti julkisen sektorin työntekijöitä kohdeltiin siinä
epäoikeudenmukaisesti. Julkisen sektorin
työntekijöitä sortavia ratkaisuyrityksiä on
tehty useampaan kertaan aikaisempinakin
vuosien neuvotteluissa eri tavoin.
Onneksi viime aikoina on saatu myönteisiä uutisia maamme talouden elpymisestä.
Tämän ja parin seuraavan vuoden talousennusteita on voitu parantaa lähes viikoittain.
Toivottavasti tämä myönteinen vire jatkuu
ja maamme talous saadaan pysyvästikin
kasvu-uralle. Se olisi kaikkien suomalaisten
kannalta hyvä. Ehkä silloin myös paineet
eläkeläisten etuisuuksien heikentämiseen
vähenisivät.
Nykyiset eläkeläiset ovat omalla toiminnallaan ja työnteollaan olleet luomassa
pohjaa maamme vaurastumiselle ja hyvinvoinnille. Olisi kohtuullista, että myös nämä
seniorit saisivat oikeudenmukaisen osansa
maamme elintason noususta. Pelkkä ostovoiman säilyminen ei riitä muillekaan väes-

töryhmille. Eläke tulee nähdä myös ansiosidonnaisena etuutena eikä pelkästään kaikille
samansuuruisena sosiaalisena avustuksena.
Aikanaan eläkemaksutkin on maksettu ansiotyöstä saatujen tulojen perusteella.
Kulunut kesä ei kuulunut parhaisiin, ainakaan aurinkoa odottaville. Toivottavasti
saamme tilalle upean suomalaisen loppusyksyn ja talven. On tärkeää, että sinä muistat liikkua ja pitää yllä kuntoasi. Sää voi olla
tekosyy, mutta se ei ole este lähteä ulos
vaikkapa reippaalle kävelylenkille. Pitää vain
pukeutua sään mukaisiin varusteisiin. Vähintään pari kertaa viikossa on hyvä liikkua niin,
että pulssi nousee kunnolla. Sen voi hyvin
toteuttaa myös niin sanotun hyötyliikunnan
avulla.
Toivotan teille kaikille voimia ja oikein
hyvää loppuvuotta.
Kauniaisissa 8.10.2017
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