Eläkeläiset
”vappusatasen” maksajiksi

H

allituksen tavoitteena on julkisen
taloutemme tasapaino vuoteen
2023 mennessä. Nykyisillä tiedoilla ja tehdyillä päätöksillä tavoite
näyttää olevan entistä kauempana. Jo
nyt tehtyjen ratkaisujen johdosta joudutaan ensi vuonna ottamaan lisälainaa pari miljardia euroa. Tämän lisäksi on tulossa 1,5 miljardin euron lisämeno hävittäjähankinnoista.
Toinen hallituksen keskeinen tavoite on 75 prosentin työllisyysasteen
saavuttaminen. Ekonomistien mukaan
tähänastiset hallituksen ratkaisut ovat
heikentäneet työllisyystilannetta noin
kahdellakymmenellätuhannella henkilöllä. Tämäkin tavoite on nyt entistä
kauempana.
Kolmas tärkeä talouden mittari on
maamme bruttokansantuotteen kasvu.
Kasvuennusteita on korjattu viime aikoina toistuvasti alaspäin. Tämäkin suunta
oli tiedossa jo hallitusohjelmaa valmisteltaessa.
Hallitus on halunnut tehdä myönteiset menopäätökset etupainotteisesti.
Toivottavasti tulevissa budjettiriihissä ei
jouduta tekemään liikaa epämiellyttäviä
korjaavia ratkaisuja, jotta talouden tasapano saadaan toteutumaan luvatulla
tavalla.
Yksi hallitusohjelman myönteisiä asioita on koulutusrahojen lisääminen. Tässäkin voi tulla vielä vaikeuksia. Ammatil-

lisen koulutuksen 80 miljoonan euron
lisärahoitus on otettu harkinnanvaraisista määräaikaisista rahoista. Näiltä osin
ei pysyviä virkoja voitane perustaa. Osa
muistakin koulutuslupauksista vaatii vielä rahoituksen.
Vaalitaistelun yhteydessä annettu eläkelupaus on vaarassa tuottaa meille ylimääräisiä ongelmia. Nyt aluksi hallitus
on luvannut kasvattaa pienimpiä eläkkeitä maksimissaan 50 eurolla kuukaudessa. Tähän on varattu 183 miljoonaa
euroa. Luvatun ”vappusatasen” loppuosan hallitus haluaisi rahoittaa eläkejärjestelmän sisäisillä ratkaisuilla. Se tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että alle 1400
euron eläkkeitä korotetaan ja maksajina
olisivat ne, jotka saavat tätä suurempaa
eläkettä.
OSJ:n jäsenkunnan eläkkeet eivät
todellakaan ole niin suuria, että niiden
kehitystä voisi entisestään huonontaa.
Tämä hallituksen tavoite tuntuu todella oudolta ja vastuuttomalta. Sitä paitsi
sillä murennettaisiin kokonaan meidän
turvallinen eläkejärjestelmämme, joka
perustuu muun ohessa ansiosidonnaisuuteen.
Vaikea on ymmärtää myös sitä, että
kotitalousvähennyksen ehtoja halutaan
heikentää. Monet eläkeläiset ovat voineet hoidattaa välttämättömiä asioitaan
tämän vähennyksen turvin. Näin on voitu tarjota myös työtä sitä tarvitseville.

Kuva: Tuula Laine

Puheenjohtaja

Säästöä valtion menoihin tämä leikkaus
ei juurikaa aiheuta.
Budjetin käsittely alkaa eduskunnassa lokakuun alkupuolella. Valitettavasti
joudun kirjoittamaan tämän palstan jo
syyskuun puolella. Toivottavasti budjetin
käsittelyn yhteydessä saamme nykyistä
enemmän luotettavaa tietoa siitä, miten
lisämenot pystytään kattamaan vaarantamatta maamme talouden kehitystä.
Pelkät lupaukset siitä, että kyllä työllisyystilanne tulevina vuosina paranee, ei
meille riitä.
Näillä, tosin vähän synkillä mietteillä
toivotan teille kaikille oikein hyvää syksyä. Muistakaa liikkua ja pitää huolta
kunnostanne.
Kauniaisissa 25.9.2019
Erkki Kangasniemi
puheenjohtaja
erkki.kangasniemi@gmail.com
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